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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

01.04.2018-30.06.2018
lub do wyczerpania zapasów

HIT CENOWY

9,69 PLN

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Papier do drukarek i kserokopiarek 
Xerox Economy
• uniwersalny, biały papier biurowy o gramaturze 80g/m2 przeznaczony do co-
dziennego użytku w drukarkach i kopiarkach biurowych • połączenie dużej nie-
zawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego 
biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy

PROMUJEMY ZAWSZE TYLKO TO CO NAJLEPSZE  PROMUJEMY ZAWSZE TYLKO TO CO NAJLEPSZE 

Kleje w sztyfcie
-  do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
-  nie zawiera rozpuszczalników i zapachu - na bazie PVP 

posiada atest PZH H-HŻ-6071-0105/16/C
-  nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska
-  nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy
-  usuwalny za pomocą wody
-  szybkoschnący

PREMIUM
PREMIUM

Kod kat. produkt
14K445A klej w sztyfcie, 8 g
14K445B klej w sztyfcie, 15 g
14K445C klej w sztyfcie, 25 g
14K445D klej w sztyfcie, 35 g

Kod kat. Pojemność Cena
14K226X 1 l 15,90
14K266Y 5 l 66,90

Profesjonalna
chemia czyszcząca
Kupując trzy dowolne
produkty marki   
z serii W3, przeznaczonych 
do mycia sanitariatów  
i łazienek
skoncentrowany Płyn 
do mycia naczyń

Gratis
GratisClinex W3 Multi 

Preparat do mycia sanitariatów  
i łazienek, skoncentrowany

Clinex W3 Active BIO 
Preparat do mycia sanitariatów 
i łazienek

Kod kat. Pojemność Cena
14K265X 1 l 14,90
14K265Y 5 l 59,90

20% dodatkowego upustu* 
przy zamówieniu opakowania zbiorczego kleju w sztyfcie            
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

CENY JUŻ OD 

1,89 PLN

Za zakup wybranych produktów Papermate 
i Sharpie za 35 zł – kredki 18 kolorów 
lub kubek na biurko Rolodex 
lub długopis Inkjoy Quatro Fun Gratis*

* losowy dobór gratisów do zamówienia
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Prezent!
Do zakupu produktów 

Eagle, Toor, Amos, Fiorello oraz Oval 
z gazetki promocyjnej za 19 zł netto 

– Długopis wymazywalny Corretto Gratis

Do zakupu produktów Eagle, Toor, Amos,Fiorello oraz Oval 
z gazetki promocyjnej za 19 zł netto 
– Długopis wymazywalny Corretto Gratis

Prezent!

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • 
bezbarwny i bezwonny • zmywalny  
i niebrudzący • zawiera PVP • nie za-
wiera kwasów ani rozpuszczalników 
• przeznaczony do papieru, fotografii, 
tektury i tkanin • zgodny z normami 
ASTM oraz CE • przebadany w The Art 
& Creative Materials Institute, INC. 
USA

Kod kat. gramatura jedn. sprzed.
21K015A 8 g szt.
21K015C 15 g szt.
21K015E 22 g szt.
21K015H 35 g szt.

Cena

12,90 PLN

Cena

6,69 PLN

Cena

52,90 PLN

CENY JUŻ OD

2,19 PLN
Kalkulator Toor TR-252
• 2 typy zasilania 
• obliczanie procentu liczby
• pamięć
• pierwiastkowanie
• zmiana znaku
• kasowanie ostatniej pozycji
• wymiary: 101 x 62 x 11 mm

Kod kat. wyświetlacz kolor jedn. sprzed.
21K092A 8 pozycyjny czarny szt.
21K092C 8 pozycyjny niebieski szt.
21K092G 8 pozycyjny biały szt.

gwarancja 
dożywotnia

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
21K110X 4,2 mm x 12 m szt.

Korektor w taśmie Oval DNL-412
• do wszystkich typów tuszu • ruchoma końcówka ze stabilizatorem  
pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego  
prowadzenia korektora • łatwo koryguje pod każdym kątem • transparentna obu-
dowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy • perfekcyjnie pokrywa korygowa-
ną powierzchnię • niewidoczny na fotokopiach

12 szt.

Kredki ołówkowe 
Super Soft Fiorello
• ostrzone • przekrój trójkątny • lakiero-
wane • bardzo miękki grafit • intensyw-
ne kolory • praktyczne opakowanie 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena 
21K135B 12 kolorów + 2 gratis opak. 8,60
21K135F 12 kolorów Jumbo opak. 18,30
21K135C 18 kolorów opak. 11,90
21K135D 24 kolory opak. 15,90

Farby plakatowe Fiorello
• pakowane w plastikowe pojemniki po 20ml • zmywalne • intensywne kolory

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
21K182X 6 kolorów opak. 8,30 10,21
21K182Y 12 kolorów opak. 14,50 17,84

Przybornik na biurko Eagle 730
• obrotowy • w zestawie: zszywacz, rozszywacz, 
nożyczki, nóż do papieru, temperówka, gumka do 
ścierania, linijka 15 cm, długopisy (3 szt.), pinezki 
tablicowe (15 szt.), spinacze (20 szt.), zszywki nr 10 
(1 opak.) • wymiary: 130 x 100 mm

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K080X z wyposażeniem kpl.

TOP
100

TOP100

TOP100

www.leitz.com/perfect

PERFEKCYJNE DOPASOWANIE

Pojemnik 
Leitz MyBox 

Kubek Leitz ze
 wzmacniaczem dźwięku

KUP PERFEKCYJNIE 

DOPASOWANY ZESTAW 

I ODBIERZ NAGRODĘ

Czas trwania promocji:
01.04.2018 – 30.06.2018

Szczegóły promocji:
www.leitz.com/perfect

Poznaj kolekcję Leitz New NeXXt i przenieś się do nowej ery 
intuicyjnego wzornictwa. Skompletuj dziurkacz, zszywacz i zszywki, 
a otrzymasz specjalną nagrodę za każdy zakupiony komplet.

CBT16449_ad_A5_Perfect_Match_PL_v4.indd   1 25.01.18   14:11
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Cena

1,69 PLN

Cena

5,69 PLN

Cena

9,19 PLN
Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

47K004A czarny szt.
47K004C niebieski szt.

Długopis automatyczny Bic Atlantis Soft

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K001A czarny szt.
47K001B czerwony szt.
47K001C niebieski szt.
47K001D zielony szt.

Długopis Bic Orange

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K061C niebieski szt.
47K061A czarny szt.
47K061B czerwony szt.

Długopis żelowy Bic Gel-ocity Quick Dry 

Marker do tablic suchościeralnych Bic Velleda Ecolutions
końcówka 

okrągła
końcówka 

ścięta kolor jedn. sprzed. cena

47K021A 47K022A czarny szt. 5,29
47K021B 47K022B czerwony szt. 5,29
47K021C 47K022C niebieski szt. 5,29
47K021D 47K022D zielony szt. 5,29
47K021X 47K022X 4 kolory kpl. 20,99

końcówka 
okrągła

końcówka 
ścięta kolor jedn. sprzed. cena

47K019A 47K020A czarny szt. 3,99
47K019B 47K020B czerwony szt. 3,99
47K019C 47K020C niebieski szt. 3,99
47K019D 47K020D zielony szt. 3,99
47K019X 47K020X 4 kolory kpl. 14,99

Marker permanentny Bic Eco

Ołówek Evolution 
Ecolutions 650/655

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K006A HB z gumką szt. 1,39
47K006B HB bez gumki szt. 0,99

Cena

12,69 PLN
Cena

9,99 PLN

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
47K012X 4,2mm x 10m szt.

Korektor w taśmie Tipp-Ex Pocket Mouse
Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.

47K013X 5 mm x 6 m szt.

Korektor w taśmie Tipp-Ex 
Mini Pocket Mouse

Kup produkty Bic i Tipp-ex z gazetki promocyjnej 
za 99 zł a otrzymasz kolorową torbę na zakupy

CHROŃ daNE! Ważne fakty 

dotyczące RODO§
*RODO – Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych. 

Na mocy unijnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO) 
od 25 maja 2018 roku wszystkie firmy, 
które przetwarzają dane osobowe 
pochodzące od mieszkańców UE, 
muszą dostosować sposoby ochrony 
danych do nowych wytycznych. 

Niszczarki dokumentów 
zapewniają ochronę danych!
Zgodnie z RODO musimy wykazać, że pracu jemy w sposób 
komplementarny i przestrzegamy wymogów ochrony danych. 
Zastosowanie niszczarek zapewnia żądany poziom 
bezpieczeństwa dokumentów i chroni przed wysokimi 
grzywnami. Zadbaj o swoją reputację i zaufanie klientów!

• szerokość szczeliny 
    podawczej: 220 mm
• szerokość cięcia: 
   4 x 40 mm (cross-cut)
• maks. ilość niszczonych 
   kartek: 4*
• poziom bezpieczeństwa: 
   P-4 | F-
• pojemność kosza: 16 l 

PROMOCJa! 
Bon SOdEXO 20 zł

8220 CC
• szerokość szczeliny 
   podawczej: 220 mm (papier)
  133 mm (płyty CD)
• szerokość cięcia: 
   4 x 39 mm (cross-cut)
• maks. ilość niszczonych 
   kartek: 10*
• poziom bezpieczeństwa: 
   P-4 | Tx-1 | Ex-2
• pojemność kosza: 21 l

NISZCZARKA NISZCZARKA 
OPUS OS 2210 CD

NISZCZARKA 
OPUS TS 2210 CD

NISZCZARKA 
OPUS VS 2000 CA

• szerokość szczeliny 
    podawczej: 225 mm (papier)
    122 mm (płyty CD)
• szerokość cięcia: 
   3 x 9 mm (cross-cut)
• maks. ilość niszczonych 
   kartek: 10*
• poziom bezpieczeństwa: 
   P-4 | Tx-1 | Ex-2
• pojemność kosza: 28 l 

• szerokość szczeliny 
    podawczej: 230 mm
• szerokość cięcia: 
   4 x 35 mm (cross-cut)
• maks. ilość niszczonych 
   kartek: 20*
• poziom bezpieczeństwa: 
   P-4 | Tx-2 | Ex-2 | O-1
• pojemność kosza: 41 l 

NOWOŚĆ

MOJa OCHRONa PRzEd
wyCiEkiEM iNfORMaCJi

* próby wykonano na papierze 80 g/m2

PROMOCJa! 
Bon SOdEXO 20 zł

PROMOCJa! 
Bon SOdEXO 60 zł

PROMOCJa! 
Bon SOdEXO 100 zł

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
85K017X ID8220CC szt. 388,90
85P080X OS2210CD szt. 339,90
85K018X TS2210CD szt. 863,90
85P091X VS2000CA szt. 1569,90
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UWOLNIJ
KOLORY

Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
54K001B   STABILO BOSS ORIGINAL, czerwony szt. 5,69
54K001C   STABILO BOSS ORIGINAL, niebieski szt. 5,69
54K001D   STABILO BOSS ORIGINAL, zielony szt. 5,69
54K001E   STABILO BOSS ORIGINAL, lila szt. 5,69
54K001L   STABILO BOSS ORIGINAL, pomarańczowy szt. 5,69
54K001M   STABILO BOSS ORIGINAL, żółty szt. 5,69
54K001N   STABILO BOSS ORIGINAL, fioletowy szt. 5,69
54K001O   STABILO BOSS ORIGINAL, turkusowy szt. 5,69
54K001W   STABILO BOSS ORIGINAL, różowy szt. 5,69
54K001X kpl. 4 kol., kolory intensywne kpl. 22,90
54K001Y kpl. 6 kol., kolory intensywne kpl. 34,90
54K001U kpl. 4 kol., kolory pastelowe kpl. 22,90
54K001S kpl. 6 kol., kolory pastelowe kpl. 34,90

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

oczyszczają 
powietrze 
cały rok

. . .

OPUS AEROPRIME X AUTO
• sugerowana wielkość pomieszczenia: do 35 m2

• filtry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym
• wydajność: od 67 do 244 m3/h

IDEAL AP 45
• sugerowana wielkość pomieszczenia: do 70 m2

• filtry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym
• systemy: PlasmaWaveTM, przeciwbakteryjny CleancelTM

• wydajność: od 85 do 500 m3/h

PROMOCJa! 
Bon SOdEXO 50 zł

PROMOCJa! 
Bon SOdEXO 100 zł

PROfESjONALNY

więcej oczyszczaczny na:
www.opus-zdrowie.pl

OPUS Aeroprime X auto IDEAL Ap 45

BROń SIę PRZED SMOgIEM I ALERgIą

Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL
Niedościgniony klasyk od 1971 roku. W każdej sekundzie sprzedają się 2 zakreślacze 
BOSS w Europie. Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na 
wszystkich rodzajach papieru Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godz., 
a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne. Jedyny zakreślacz dostępny aż w 15 kol., 
w tym 6 pastelowych, grubość linii od 2 do 5 mm.

Długopis STABILO Re-Liner
•	 nowa	wersja	bestsellera	STABILO	liner	808
•	 	specjalny	tusz	o	niskiej	lepkości	 

umożliwia bardzo szybkie pisanie
•	 grubość	linii	0,38	mm
•	 dostępny	w	5	kolorach
•	 wentylowana	skuwka
•	 wymienny	wkład

Cena

19,00 PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
85K015C IDAP45 szt. 1878,90
85P079X AEROPRIMEXAUTO szt. 879,90

kod kat. kolor jedn. sprzed.
54K092B   czerwony opak. / 10 szt.

54K092C   niebieski opak. / 10 szt.
54K092A   czarny opak. / 10 szt.
54K092N    fioletowy opak. / 10 szt.
54K092T   różowy opak. / 10 szt.

kod dostaw. opis produktu cena
54K098U zszywacz Advanced Metal 25 kartek krótki mag. srebrny metaliczny 27,90
54K098K zszywacz Advanced Metal 25 kartek krótki mag. grafitowy metaliczny 27,90
54K098A zszywacz Advanced Metal 25 kartek krótki mag. granatowy metaliczny 27,90
54K091U dziurkacz Advanced Metal 25 kartek srebrny metaliczny 33,90
54K091K dziurkacz Advanced Metal 25 kartek grafitowy metaliczny 33,90
54K091A dziurkacz Advanced Metal 25 kartek granatowy metaliczny 33,90
54K081X nożyczki maped Advanced Gel 17 cm, symetryczne – blister 14,99
54K081Y nożyczki maped Advanced Gel 21 cm, asymetryczne – blister 16,99

kod kat. opis produktu cena
54K033M żółty pastelowy 9,99
54K033Z mix 4 kol. pastelowych 14,99
54K033X żółty neonowy 9,99
54K033Y mix 5 kol. neonowych 14,99
54K033A mix kol. neon różowe i inne 12,29
54K033B mix kol. neon zielony i inne 12,29
54K033C mix kol. neon niebieski i inne 12,29

54K033Y

54K033A

54K033B

54K033C

54K033M

Do zakupu produktów Maped 
z gazetki za 69 zł Delicje 

Szampańskie GRATIS

Do zakupu 3 szt.
dowolnych kostek 

baton BA! Bakalland 
GRATIS!

  Kostki  
samoprzylepne

  Seria Advanced

54K033X

54K033Z 
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Przy zakupie dowolnych tablic korkowych marki

 
za	kwotę	120	zł	netto

miGdały i ŻUrawina w czekoLadzie 
dLa dwojGa

Kod kat. wymiary

14K213A 50 x 40 cm

14K213B 70 x 50 cm

14K213D 90 x 60 cm

 14K213C 100 x 50 cm

14K213E 100 x 100 cm

14K213F 120 x 60 cm

CENY JUŻ OD

16,90 PLN

CENA

7,89 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K220A czarny szt.
15K220D zielony szt.
15K220G biały szt.
15K220P metaliczny szary szt.
15K220N fioletowy szt.

Zegar ścienny Unilux POP
• kwarcowy mechanizm • ozdobny kon-
tur w jednym z 5 kolorów • cicha i bez-
szelestna praca 

62,90 PLN 

HIT CENOWY

41,90 PLN

Cena

0,89 PLN

20% dodatkowego upustu* przy zamówieniu  opakowania zbiorczego (5 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej 

30% dodatkowego upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (25 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
15K153B A4 96 kartek szt. 14,89

5 szt. 

5 szt. 
5 szt. 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
15K153C A4+ 80 kartek szt. 17,49

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
15K153D A5 72 kartki szt. 32,69
15K153E A4 72 kartki szt. 46,79

Brulion Oxford Essentials
• twarda i laminowana oprawa, perfo-
rowane strony • leży idealnie płasko 
po otwarciu • perforowane narożniki 
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier 
Optik Paper o gramaturze 90 g/m2 • 
liniatura: w kratkę

Kołonotatnik Oxford 
Essentials
• laminowana, twarda oprawa, perforo-
wane strony • czarna, podwójna spirala 
• dwufunkcyjna, ruchoma zakładko-linij-
ka • śnieżnobiały i idealnie gładki papier 
Optik Paper o gramaturze 90 g/m2

Skorowidz Oxford 
Essentials
• specjalna liniatura z piktogramami 
• laminowane registry alfabetyczne • 
kieszonki z PCV do wizytówek • twarda 
okładka z podwójną spiralą

Skoroszyt Evo A4 
z perforacją Bantex
• wykonane z folii PP • przezroczysta przed-
nia okładka, kolorowa tylna • na grzbiecie 
wymienny, papierowy pasek do opisu • za-
okrąglone rogi • metalowe wąsy • standar-
dowa perforacja na grzbiecie do wpięcia  
w segregator

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K123A czarny szt.
15K123B czerwony szt.
15K123D zielony szt.
15K123C niebieski szt.
15K123M żółty szt.
15K123L pomarańczowy szt.
15K123H jasny niebieski szt.

Skoroszyt miękki A4 
Bantex
• przezroczysta przednia okładka, 
kolorowa tylna • na grzbiecie wymien-
ny, papierowy pasek do opisu 
• zaokrąglone rogi • metalowe wąsy

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K008A czarny szt.
15K008B czerwony szt.
15K008D zielony szt.
15K008C niebieski szt.
15K008M żółty szt.
15K008L pomarańczowy szt.
15K008G biały szt.

25 szt. 

25 szt. 

20% dodatkowego upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk) 
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

4  odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki
4 nietoksyczny tusz
4 intensywny kolor
4 końcówka okrągła: 4 mm
4 grubość linii pisania: 2-4 mm
4 długość linii pisania: 200 m

markery do tabLic

PREMIUM
PREMIUM

KOD PRODUKT TYP KOŃCÓWKI KOLOR
14k446a D-Signer B, 2-4 mm (linia), czarny  okrągła
14k446b D-Signer B, 2-4 mm (linia), czerwony okrągła
14k446d D-Signer B, 2-4 mm (linia), zielony okrągła
14k446c D-Signer B, 2-4 mm (linia), niebieski okrągła

Cena

1,99 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
35K611A czarny szt.
35K611C niebieski szt.
35K611B czerwony szt.
35K611D zielony szt.

12 szt.

Długopis termościeralny Emerson Pixel
• pozwala pod wpływem tarcia skutecznie zetrzeć napisany 
tekst • do stosowania przez osoby prawo i leworęczne • gru-
bość linii pisania 0,7 mm

20% dodatkowego upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (12 sztuk) 
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej 

Gratis
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Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena
43K021A czarny szt. 1,89
43K021B czerwony szt. 1,89
43K021C niebieski szt. 1,89
43K021D zielony szt. 1,89
43K021H brązowy szt. 1,89
43K021L pomarańczowy szt. 1,89
43K021M żółty szt. 1,89
43K021N fioletowy szt. 1,89
43K021I bordowy szt. 1,89
43K021O turkusowy szt. 1,89
43K021W różowy szt. 1,89
43K021K szary szt. 1,89
43K021X etui 4 kolory kpl. 8,90
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 12,90
43K021V etui 12 kolorów kpl. 29,40
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 45,90

Cienkopis Rystor RC 04
• idealny do pisania i pracy z linijką • tusz na bazie wody • może być po-
zostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty  
z systemem dry safe ink i cap off) • fibrowa końcówka oprawiona w metal • wentylowana 
skuwka • szerokość linii 0,4 mm • dostępny w 30 kolorach • długość linii pisania 1200 m

DO ZAkUPU PRODUkTów RYSTOR 
Z GAZETkI PROmOCYJNEJ ZA kwOTę 49 Zł 
– HERbATA TETlEY 25 TOREbEk GRATIS

Prezent!

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena
43K060D zielony szt. 2,49
43K060L pomarańczowy szt. 2,49
43K060M żółty szt. 2,49
43K060T różowy szt. 2,49
43K060X etui - 4 kolory kpl. 11,39

Zakreślacz Rystor RMZ-2
• Idealny do zaznaczania drobnego druku • fluorescencyjny tusz 
do stosowania na różnych rodzajach papieru, również faxowym 
i samokopiującym • ścięta końcówka pisząca

10 szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

Kupuj tonery Activejet i odbieraj nagrody!

ORIGINAL PRINTING QUALITY

PROMOCJA

Przy zakupie określonej ilości
tonerów Activejet, przypisane
nagrody rzeczowe za 1 zł netto.

Dodatkowo w każdym
tonerze prezent w środku.

Promocja obowiązuje od 03.04 do 30.06.2018r. 
Promocja dotyczy produktów Activejet

kup 2 tonery
odbierz zestaw 3 noży ze stali nierdzewnej     
albo TOSHIBA flashdrive 16GB USB 2.0 u203                    

kup 6 tonerów
odbierz blender ręczny
BOSCH MSM 6B100   
albo golarka BRAUN M60B                                             

kup 4 tonery
odbierz patelnię TEFAL Extra
albo szczoteczka do zębów AEG EZS 5663                  

kup 8 tonerów
odbierz głośnik bezprzewodowy
Philips BT100B/00 czarny albo
ekspres przelewowy BOSCH TKA 3A034                                    

1zł

1zł

activejet.pl

1zł

1zł

Reklama.indd   1 2018-03-29   11:17:05
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20% dodatkowego upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

Markery perManentne
d-siGner U i d-siGner V

KOD PRODUKT TYP KOŃCÓWKI KOLOR
14k448a D-Signer V, 1-4 mm (linia), czarny ścięta
14k448b D-Signer V,  1-4 mm (linia), czerwony ścięta
14k448d D-Signer V, 1-4 mm (linia), zielony ścięta
14k448c D-Signer V, 1-4 mm (linia), niebieski ścięta

KOD PRODUKT TYP KOŃCÓWKI KOLOR
14k447a D-Signer U, 2-4 mm (linia), czarny okrągła
14k447b D-Signer U,  2-4 mm (linia), czerwony okrągła
14k447d D-Signer U, 2-4 mm (linia), zielony okrągła
14k447c D-Signer U, 2-4 mm (linia), niebieski okrągła

4  marker permanentny, trwały, wodoodporny tusz

4  do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki

4  nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu

4  na bazie alkoholu

4  końcówka okrągła lub ścięta

4  grubości linii pisania: 2-4 mm lub 1-4 mm

d-siGner U

d-siGner V

PREMIUM
PREMIUM

metal drewno

papier szkło

Cena

1,99 PLN

Kupując jednorazowo pięć dowolnych produktów
z serii Vintage marki  

orzecHy aracHidowe w czekoLadzie mLecznej
Gratis

Kod kat. waga rodzaj Cena
14K436A 100 g migdał prażony i solony 14,90
14K436B 80 g pistacje prażone i solone 14,90
14K436C 100 g nerkowiec prażony i solony 21,90
14K436D 150 g orzechy ziemne prażone i solone 7,90

KOD PRODUKT KOLOR
14k249a Okrągły Maxx 130 / grubość linii 1-3 mm / czarny

14k249b Okrągły Maxx 130 / grubość linii 1-3 mm / czerwony

14k249c Okrągły Maxx 130 / grubość linii 1-3 mm / niebieski

14k249d Okrągły Maxx 130 / grubość linii 1-3 mm / zielony

proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
14K241C mix szt.

50 szt.

Długopis automatyczny Schneider K15
• końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie • tusz  
olejowy, wodoodporny • wytrzymały, metalowy klip • na wkład wymienny Office 765 
lub Express 775 • kolor wkładu niebieski

Cena

2,99 PLN

Cena

2,39 PLN

Kod kat. Kolor Dziurkuje kartek Cena

14K171A  czarny

15 32,9014K171B  czerwony

14K171C  niebieski

DZIURKACZ SAX COLOUR 318 ZSZYWACZ SAX 39

Kod kat. Kolor Zszywa 
artek

Gł.wsunięcia 
kartek Gratis Cena

14K172A  czarny

25 50 mm
2x opak.  
zszywek 
SAX 24/6

28,9014K172B  czerwony

14K172C  niebieski

Kupując	zestaw	dziurkacz	SAX318	z	zszywaczem	SAX39
orzeszki aracHidowe smaŻone soLone

Gratis

20% dodatkowego upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

Przy zakupie pięciu dowolnych długopisów k15 marki 
SCHNEIDER otrzymasz drażetki odświeżające TIC TAC 

Bądź sprytny
kupując karteczki i zakładki 
Post-it®w zestawach  
promocyjnych

PROMOCJA!
Tylko teraz! Zamów  
2 dowolne zestawy  

promocyjne Post-it®,  
a otrzymasz kubek!

Karteczki  
samoprzylepne Post-it®

Z-Notes, w neonowych 
kolorach, 76x76mm,  
6x100 karteczek, R330-NR, 
6 sztuk 

■ 3M-FT510089939

Zakładki indeksujące 
Post-it® Mini

w klasycznych kolorach, 
11,9x43,1 mm, 4x35  
zakładek, 683-4, 6 sztuk  

■ 3M-70071353570

Karteczki samoprzylepne 
Post-it® Z-Notes Zestaw 
Promocyjny 

12x90 karteczek 76x76mm  
+ Podajnik PRO Gratis, 
PRO-W-12SSCOL-R330, 
12 sztuk 

■ 3M-HK100010196

Zakładki indeksujące 
Post-it® Mini Zestaw 
Promocyjny  

4x140 zakładek 
11,9x43,2mm +2x140  
zakładek Gratis, 683-4+2 
24 sztuki

■ 3M-FT600002966

-38%

-33%

Oszczędzasz  
na każdym 

bloczku

Oszczędzasz  
na każdym 

sztuce

Zestaw PromocyjnyStandardowe produkty

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K193C niebieski szt.
38K193W różowy szt.
38K193D zielony szt.

Temperówka automatyczna 
Tetis KV900
• na cztery baterie typu AA (nie dołączone do opakowania) • wyposażona w dwa wy-
mienne mechanizmy ostrzenia z otworami różnej średnicy (11mm, 8mm) • posiada 
wyjmowany pojemnik na ścinki oraz antypoślizgowy spód • możliwość użycia bez ba-
terii • dostępne ostrza wymienne

Przy zakupie temperówki kV900 – guma 
w drażetkach mENTOS PURE FRESH Gratis

Cena

52,90 PLN



1514 ®®

Free yourself, 
get organised.

PUDEŁKA I KARTONY WYSYŁKOWE

	 Wytrzymały,	mocny	karton
	 Z	nadrukowanym	miejscem	do	opisu
	 Taśma	samoprzylepna	do	zamykania	oraz	taśma	do	łatwego	otwierania
	Koperty	z	możliwością	powiększenia	wysokości	od	1	do	8	cm	-	idealne	 

do	wysyłki	książek	lub	katalogów
	 Kolor	brązowy

Marker Olejowy PX-20 PAINT
• okrągła końcówka • grubość linii pisania 
2,2 do 2,8 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K012A czarny szt.
48K012G biały szt.
48K012X złoty szt.
48K012U srebrny szt.
48K012C niebieski szt.
48K012D zielony szt.
48K012L pomarańczowy szt.
48K012B czerwony szt.
48K012M żółty szt.
48K012T różowy szt.
48K012N fioletowy szt.
48K012Y złoty błyszczący szt.
48K012Z srebrny błyszczący szt.
48K012H brązowy błyszczący szt.

12 szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

Cena

17,49 PLN

Cena

7,19 PLN

CENY JUŻ OD

12,29 PLN

Tusz do pieczątek 
gumowych Noris 110S
• uniwersalny tusz wodny • przeznaczony do pie-
czątek ręcznych  z gumową i polimerową płytką 
stemplującą • buteleczka 25 ml z końcówką uła-
twiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w 
kolorze tuszu

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
48K001A czarny szt.
48K001B czerwony szt.
48K001N fioletowy szt.
48K001C niebieski szt.
48K001D zielony szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. kolor / opis jedn. sprzed.
48K082G biały / PWE5M szt.
48K082M żółty / PWE5M szt.
48K082L pomarańczowy / PWE5M szt.
48K082B czerwony / PWE5M szt.
48K109G biały / PWE8K szt.
48K109M żółty / PWE8K szt.
48K109L pomarańczowy / PWE8K szt.
48K109B czerwony / PWE8K szt.

Markery z farbą kredową PWE 5M/8K
• profesjonalne markery kredowe do pisania i malowania po czarnych tablicach i szkle • łatwo 
usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki • odporny na działanie wa-
runków atmosferycznych - głównie deszczu • szerokie zastosowanie np. w restauracji, pubie, 
kwiaciarni, biurze podróży, wypożyczalni samochodów, salonie piękności, salonie telefonii ko-
mórkowej • PWE-5M okrągła końcówka - grubość linii pisania: 1,8 – 2,5 mm • PWE-8K ścięta koń- 
cówka – grubość linii pisania: 8 mm

Prezent!
Do zakupu produktów UNI oraz Noris 
z gazetki promocyjnej za kwotę 110 zł 
netto –  żel pod Prysznic FA GRATIS!

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
15K214A A5+ 230 x 165 x 100 mm szt. 6,32
15K214B A4 300 x 215 x 125 mm szt. 7,92
15K214C A4+ 340 x 230 x 140 mm szt. 10,00
15K214D A5+ 240 x 180 x 50/10 mm szt. 5,16
15K214E A4 310 x 220 x 80/10 mm szt. 5,94
15K214F A4+ 330 x 250 x 80/10 mm szt. 7,14

10 szt.

20% dodatkowego upustu* 
przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem
platformy zakupowej

Profesjonalne markery olejowe  

do znakowania wszystkich powierzchni:
szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, drewno)
 • wodoodporne, nie tracą koloru pod wpływem światła i ekstremalnych warunków atmosferycznych
 • na większości materiałów schną w ciągu 40-50 sek.
 • obudowa wykonana z aluminium – sprawia, że markery nie wysychają

MARKER  
OLEJOWY PX-30 PAINT

MARKER  
OLEJOWY PX-21 PAINT

MARKER  
OLEJOWY PX-203 PAINT

MARKER  
OLEJOWY PX-20 PAINT

Grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 mm Grubość linii pisania: 4,0 - 8,5 mm

Grubość linii pisania: 0,8 mm

Grubość linii pisania: 2,2 - 2,8 mm

Prezent!
Do zakupu produktów UNI oraz Noris 
z gazetki promocyjnej za kwotę 110 zł netto 
–  żel pod Prysznic FA GRATIS!



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.03.2018 do 30.06.2018r. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. Ceny nie zawierają podatku VAT. Produkty prezentowane w “Ofercie promocyjnej” posiadające ceny promocyjne nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu.
Kompania Biurowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w “Ofercie Promocyjnej” oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.

“Oferta promocyjna” stanowi informację handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. Kodeksu Cywilnego. Kompania Biurowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

miasto adres telefon e-mail
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Ostrów Wielkopolski
Piła
Poznań
Rzeszów
Siedlce
Sosnowiec
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

ul. Przędzalniana 6h 
ul. Partyzantów 68
ul. Miechowska 14
ul. Malborska 53
ul. Janka Wiśniewskiego 20
ul. Moniuszki 1b
ul. Kazimierza Pułaskiego 25
ul. Rolna 2c
ul. Przemysłowa 8b
ul. Golikówka 7
ul. Kilińskiego 17
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogoźińska 11c
ul. Truskawiecka 1
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Gen. Władysława Andersa
ul. Konopnickiej 8
ul. Warcisława IV 17
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Karczunkowska 19
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

85 675 26 06
33 810 06 81
52346 66 66
55 232 84 12
58 669 85 85
75 649 60 32
77 483 35 28
41 343 13 43
94 341 69 23
12 292 02 48 do 51
24 254 15 47, 697 053 800
76 844 28 84
81 528 22 10
42 684 37 34
18 547 40 40
89 539 05 55
62 592 04 47
67 210 49 20
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
32 705 02 50
87 565 13 70
537 518 004
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 359 82 21 do 48
71 303 21 51

bialystok@kompaniabiurowa.pl 
bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl 
elblag@kompaniabiurowa.pl 
gdynia@kompaniabiurowa.pl
jeleniagora@kompaniabiurowa.pl 
kedzierzynkozle@kompaniabiurowa.pl 
kielce@kompaniabiurowa.pl 
koszalin@kompaniabiurowa.pl 
krakow@kompaniabiurowa.pl 
kutno@kompaniabiurowa.pl 
lubin@kompaniabiurowa.pl 
lublin@kompaniabiurowa.pl 
lodz@kompaniabiurowa.pl 
nowysacz@kompaniabiurowa.pl
olsztyn@kompaniabiurowa.pl 
ostrow@kompaniabiurowa.pl 
pila@kompaniabiurowa.pl 
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
sosnowiec@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

ZAmAwIANIE NIGDY NIE bYłO TAk PROSTE
PLATFORMA ZAKUPOWA - INTELIGENTNE NARZĘDZIE DLA WYMAGAJĄCYCH

Korzyści ze stosowania Internetowej Platformy Zakupowej
- stały dostęp do pełnej oferty produktowej,
- bezpieczeństwo danych,
- stały koszyk dedykowanych produktów,
- kontrola wydatków ze strony Klienta,

- monitorowanie stanu realizacji zamówienia,
- wielozakresowa analiza historii zamówień,
- generowanie szczegółowych raportów,
- przydzielanie uprawnień użytkownikom,

- dostęp do cyklicznych ofert promocyjnych,
- informacje o nowościach w ofercie.

Zamawianie Logowanie Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów

26 oddziałów
w całej 
Polsce

ponad 400 pracowników
z olbrzymim doświadczeniem
gotowych służyć pomocą

1 800 dziennie
realizowanych zamówień
na terenie całego kraju

19 000 m2 powierzchni
magazynowo-
wystawienniczej

190 mln zł netto
rocznego obrotu

nowoczesny katalog z ofertą
5 000 produktów doskonale
skomponowanych 
pod względem jakości do ceny

cykliczna oferta promocyjna
i bogaty program 
motywacyjny

flota ponad 180
aut realizujących
dostawy w systemie
24 godziannym

20 000 stałych 
klientów

Intuicyjna obsługa, szybkość i płynność działania - to największe za-
lety platformy B2B - teraz także dostępne na urządzeniach mobil-
nych   

Aplikacja Mobilna Platformy B2B 

Na laptopie, smartfonie, tablecie - platforma zakupowa B2B optymal-
nie dopasuje się do każdego ekranu. A ty będziesz miał wygodny dostęp 
do swoich zamówień, koszyka, historii, itp. z każdego miejsca i bez konie- 
czności uruchamiania komputera.

Dopasowana i zoptymalizowana pod transfer komórkowy  
- tak aby działała szybko i płynnie na urządzeniach mobilnych i zużywała 
możliwie jak najmniejszy transfer danych.

Możesz na każdym ekranie i urządzeniu wygodnie i szybko:
- zamawiać produkty za pomocą kilku kliknięć na ekranie dotykowym,
- przeglądać ofertę i ceny,
- akceptować/odrzucać zamówienia,
- sprawdzać status realizacji zamówień.

JUŻ PONAD 70% ZAMÓWIEŃ REALIZUJEMY ZA 
POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ


