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IDEALNE ZESTAWY NA PREZENT!

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
2093256  stalowy CT szt. 79,90
2093257 stalowy GT szt. 99,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
 2093215  czarny CT szt. 119,90
 2093216 czarny GT szt. 119,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
2093381 czarny mat GT szt. 149,90

Zestaw Parker Duo Jotter 
długopis + ołówek (stalowy CT) 
oraz długopis + pióro wieczne (stalowy GT) Zestaw Parker Duo Urban 

długopis + pióro wieczne

Zestaw Parker Duo IM 
długopis + pióro wieczne

TERAZ 
TANIEJ 
NAWET 
O 40%

Nowa, 
niższa 
cena!

Nowa, 
niższa 
cena!

Nowa, 
niższa 
cena!

 

  

Xerox
®

 Economy
Najlepszy wybór do codziennego użytku

• Uniwersalny papier do drukarek czarno-białych i kolorowych
• Odpowiedni poziom bieli dla masowych wydruków biurowych
• Korzystna cena przy zachowaniu wymaganej jakości dla drukarek biurowych

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K020C A4 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K020D A3 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021C A4 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021D A3 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022C A4 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022D A3 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K023C A4 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K023D A3 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024C A4 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024D A3 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K025C A4 220 g/m2 ryza 250 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K026C A4 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K026D A3 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K027C A4 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K027D A3 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K028C A4 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

31K028D A3 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Colotech+
Doskonały dla wszystkich ceniących sobie  
wyjątkową jakość wydruków kolorowych

• Najwyższa jakość druku i wysoka gładkość
• Gramatury od 90 do 300 g/m2

• Właściwości optyczne zapewniające najwyższą wierność kolorów

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K003A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K003B A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Premier
Idealny dla wymagających klientów

• Uniwersalny papier do drukarek kolorowych i czarno-białych
• Białość optymalna dla kolorowych wydruków biurowych ofert, prezentacji, itp.
• Paramerty gwarantujące bezproblemowy zadruk w drukarkach wielofunkcyjnych

ZORGANIZOWANE 
BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

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

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach: 1.10.2019-31.12.2019r. lub do wyczerpania zapasów

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 nieza-
wodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego biura, 
gdzie koszt kopii jest najważniejszy

HIT CENOWY
9,99 PLN

(netto)
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Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

3 DNI

Niezaprzeczalny nr 1 wśród cienkopisów od 1977 roku.  
W każdej sekundzie sprzedają się 4 cienkopisy point 88 w Europie.
Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania. Mocna, 
oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania i rozwarstwienia.

Nr 1
WŚRÓD 

CIENKOPISÓW 

NA ŚWIECIE

=
47 

kolorów

do pisania, 
szkicowania 
i rysowania

do pisania, 

40x30_piktogramy.indd   5 19.09.2016   19:21

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 
(również faksowym i samokopiującym). Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez  
4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne. Jedyny zakreślacz dostępny  
aż w 15 kolorach, w tym 6 pastelowych; szerokość linii od 2 do 5 mm.

Popularny i wciąż niezbędny  
typ ołówka – mocny klejony grafit jest wyjątkowo odporny  
na złamania. Idealny do pisania, rysowania i cieniowania. 

Kod.kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed.
54K007A  ołówek HB opak. / 12 szt. szt.
54K007D  ołówek B opak. / 12 szt. szt.
54K007E  ołówek H opak. / 12 szt. szt.
54K007B  ołówek 2B opak. / 12 szt. szt.
54K007F  ołówek 2H opak. / 12 szt. szt.
54K007C  ołówek 4B opak. / 12 szt. szt.

Ołówek STABILO Othello bez gumki

Kod kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena netto
54K001B   STABILO BOSS ORIGINAL, czerwony opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001C   STABILO BOSS ORIGINAL, niebieski opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001D   STABILO BOSS ORIGINAL, zielony opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001E   STABILO BOSS ORIGINAL, lila opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001L   STABILO BOSS ORIGINAL, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001M   STABILO BOSS ORIGINAL, żółty opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001N   STABILO BOSS ORIGINAL, fioletowy opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001O   STABILO BOSS ORIGINAL, turkusowy opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001W   STABILO BOSS ORIGINAL, różowy opak. / 10 szt. szt. 5,89
54K001X kpl. 4 kol., kolory intensywne kpl. kpl. 23,90
54K001Y kpl. 6 kol., kolory intensywne kpl. kpl. 35,90
54K001U  kpl. 4 kol., mix kolorów / pastelowe kpl. kpl. 23,90
54K001S  kpl. 6 kol., mix kolorów / pastelowe kpl. kpl. 35,90

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL

Cienkopis STABILO point 88
Kod kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena netto

54K002D   Cienkopis STABILO point 88, zielony opak. / 10 szt. szt. 2,99 
54K002B   Cienkopis STABILO point 88, czerwony opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002C   Cienkopis STABILO point 88, ciemny niebieski opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002M   Cienkopis STABILO point 88, żółty opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002H   Cienkopis STABILO point 88, brązowy opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002A   Cienkopis STABILO point 88, czarny opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002O   Cienkopis STABILO point 88, turkusowy opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002L   Cienkopis STABILO point 88, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002N   Cienkopis STABILO point 88, fioletowy opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002W   Cienkopis STABILO point 88, różowy opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002E   Cienkopis STABILO point 88, oliwkowy opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002K   Cienkopis STABILO point 88, szary opak. / 10 szt. szt. 2,99
54K002U mix 6 kolorów neonowych kpl. kpl. 17,99
54K002S kpl. 8 kol. pastelowych kpl. kpl. 23,99
54K002Y mix 10 kolorów kpl. kpl. 29,99
54K002Z mix 10 kolorów + 5 neonowych kpl. kpl. 44,99

Kup produkty Stabilo 
z gazetki za kwotę 
79 zł, a czekoladę 

Alpen Gold
 otrzymasz w prezencie! 

Foliopis permanentny
Pisze po niemal każdej gładkiej powierzchni: szkle,  
torebkach foliowych, zdjęciach, etykietach, błyszczącym 
papierze, zdjęciach rentgenowskich, płytach CD. 
Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 3 dni. 
Dostępny w 3 rozmiarach: 
(S) – bardzo cienkim, grubość linii 0,4 mm 
(F) – cienkim, grubość linii 0,7 mm 
(M) – średnim, grubość linii 1 mm

S 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena netto
54K083A  54K084A 54K085A   czarny opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083B  54K084B 54K085B   czerwony opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083C 54K084C 54K085C   niebieski opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083D 54K084D 54K085D   zielony opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083X 54K084X 54K085X mix 4 kolory kpl. kpl. 19,99

 Foliopis STABILO OHPen universal

CENA NETTO
1,89 PLN

PREZENT!
75мм 50мм

1 811300 811400
1 811310 811410
1 811330 811430
1 811340 811440
1 811350 811450
1 811360 811460
1 811380 811480
1 231039 231044

75мм 50мм
1 811510 811520
1 811530 811540
1 811550 811560
1 811311 811411
1 811312 811412
1 811370 811470
1 231036 231041
1 231037 231042
1 231038 231043

Segregator Esselte No.1 Segregator Esselte No.1 
VIVIDA

75мм 50мм
1 811300 811400
1 811370 811470
1 624067 624071
1 624068 624072
1 624069 624073
1 624070 624074

GWARANCJI
3 LATA

75мм
1 626502
1 626503 
1 626504 
1 626505

Segregator Esselte No. 1 
Colour‘Ice

Kup produkty Esselte biorące udział  
w promocji i wytnij kupony lojalnościowe.

Zarejestruj się na stronie  
www.esselte.com/recipe  

i pobierz arkusz do zbierania punktów.

  Naklejaj na arkusz punkty promocyjne  
Esselte, a gdy już go całkowicie zapełnisz,  
prześlij do Esselte i oczekuj na nagrodę.

1

2

3

Nigdy Cię nie zawiodą!
Nawet po użyciu 10.000 razy
dzięki opatentowanemu
mechanizmowi.

W PROMOCJI BIORĄ UDZIAŁ: 

1 1 1 1

Album ofertowy - 40 koszulek 626255 626256  626257 626258

Kubek na długopisy 626267 626268 626269 626270

Zszywacz mini 5001324 5001325 5001326 5001327

Dziurkacz mini 5001329 5001330 5001331 5001332  

Półka na dokumenty  626272 626273 626274  626275  

Pojemnik na dokumenty 626277 62678 62678 626780  

Segregatory Esselte No.1 

Kolekcja Esselte Colour‘Ice

Dowiedz sie więcej na: 
www.esselte.com/recipe

I ODBIERZ
KUP

56066 Koszulki krystaliczne A4

259760 Koszulki groszkowe A4 maxi

Koszulki w pudełkach Esselte

BIUROWE SPECJAŁY
Łatwe do przyrządzenia

na porządek
TWÓJ PRZEPIS

CBT24820_ad_YEC_Recipe_Esselte_Promo_A4_PL_final.indd   1 25.07.19   11:25
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Kup produkty Stick’n z gazetki za minimum 99 zł 
a opak.4 sztuk baterii LONGLIFE VARTA 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kup produkty Maped z gazetki za minimum 129 zł 
a pudełko lunchowe Snack Maped Picnik Origins
(mix kolorów) otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

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

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
21K015A 8 g szt. 2,29
21K015C 15 g szt. 4,59
21K015E 22 g szt. 6,39
21K015H 35 g szt. 8,49

Kup produkty Amos, Toor lub Grand z gazetki promocyjnej  
za minimum 129 zł a Piasek Magiczny Cyferki*  otrzymasz 
w prezencie!

PREZENT!

gwarancja 
dożywotnia

Kalkulator Toor TR-2245
• 2 typy zasilania 
• pamięć
• pierwiastkowanie
• obliczanie procentu liczby
• marża/obniżka
• zmiana znaku
• suma ogólna
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wymiary: 142 x 105 x 23 mm

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K087X 12 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K164A 12 pozycyjny szt.

Kalkulator Toor TR-1216
• 12-pozycyjny wyświetlacz 
• ruchomy wyświetlacz 
• podwójne zasilanie 
• klawisz cofania ostatniej cyfry 
• kasowanie ostatniej pozycji 
• wybór trybu przecinka 
• całkowite kasowanie  
   rejestrów pamięci 
• wymiary: 186 x 112 x 29 mm

gwarancja 
dożywotnia

CENA NETTO
36,90 PLN

CENA NETTO
205,90 PLN

CENA NETTO
2,99 PLN

CENA NETTO
54,90 PLN

Pojemnik plastikowy z szufladami Grand
• etykiety do opisu zawartości każdej szuflady • wszystkie szuflady 
zamykane na kluczyk • na dokumenty w formacie A4

Kod kat. ilość szuflad wymiary (wys. x gł. x szer.) jedn. sprzed.
21K160B 5 281 x 365 x 287 mm szt.

Teczka kopertowa A4 Grand
• polipropylenowa • zamykana na zatrzask • dostępne również w formacie A5
• dostępne również z frontami w kolorze granatowym
 Kod kat. kolor jedn. sprzed.

21K113B czerwony szt.
21K113C niebieski szt.
21K113D zielony szt.
21K113G biały szt.
21K113M żółty szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
54K020A  zszywacz do 25 kartek szt. 21,90
54K021A dziurkacz do 12 kartek szt. 14,90
54K022A dziurkacz do 25 kartek szt. 24,90
54K023A dziurkacz do 35 kartek szt. 40,90
54K024A dziurkacz do 45 kartek szt. 63,90
54K025A dziurkacz do 70 kartek szt. 131,90

Zszywacz i dziurkacze Essentials
• solidna metalowa konstrukcja i metalowy mechanizm • trwałe i funk-
cjonalne, o nowoczesnym designie i wysokiej jakości • do codziennego 
użytku w domu i w biurze

Nożyczki Advanced Gel
• ergonomiczne nożyczki wysokiej jakości • uchwyt pokryty wewnątrz 
miękkim, żelowym tworzywem, który poprawia komfort pracy

Zakładki indeksujące
• foliowe, umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych informacji • możliwe 
jest ich wielokrotne odklejanie i przyklejanie

54K036B 54K076B54K076A

Notesy samoprzylepne – kostka 76x76 mm

Zakreślacze Fluo’Peps Max
• miękkie boki zapewniają komfort pracy i zapobiegają wyślizgiwaniu się 
zakreślacza z dłoni • pozostawione bez skuwki nawet po 4 godz. nie 
tracą swoich właściwości

54K036A

54K033X

54K033Y

54K033M

54K033Z

54K033A 54K033B 54K033C

Nożyczki ekologiczne Essentials Green
• uchwyty w 60% wykonane z surowców wtórnych, połączenie ekologii 
z funkcjonalnością • ostrza i nit ze stali nierdzewnej, gwarantują długo-
trwałe użytkowanie

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed. cena netto
54K033A mix: różowy, żółty 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033B mix: zielony, żółty, różowy 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033C mix: niebieski, żółty, zielony 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033Y mix 5 kolorów neonowych 76 x 76 mm bloczek 14,99
54K033Z żółty neonowy 76 x 76 mm bloczek 14,99
54K033X mix 4 kolorów pastelowych 76 x 76 mm bloczek 9,99
54K033M pastelowy żółty 76 x 76 mm bloczek 9,99

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed. cena netto
54K036A neon 8 x 25 kpl. 9,29
54K036B neon paski + strzałki 8 x 25 kpl. 9,29
54K076A 5 kol. neon 45 x 12 mm 125 kpl. 6,39
54K076B 8 kol. neon 45 x 8 mm 160 kpl. 6,39

Notesy samoprzylepne 360 stopni
• Notesy z klejem umieszczonym wzdłuż wszystkich krawędzi karteczki. 
Karteczka po przyklejeniu przylega płasko do podłoża - trzyma się moc-
niej i dłużej. Nie pozostawia śladów. Można ją wielokrotnie przyklejać i 
odklejać.

54K032M

54K075D 54K075T

54K075M

54K032D 54K032C 54K032T

54K075C

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed. cena netto
54K032M ciemny żółty 76 x 76 mm bloczek 2,69
54K032D zielony 76 x 76 mm bloczek 2,69
54K032C niebieski 76 x 76 mm bloczek 2,69
54K032T różowy 76 x 76 mm bloczek 2,69

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed. cena netto
54K075M ciemny żółty 76 x 127 mm bloczek 3,89
54K075D zielony 76 x 127 mm bloczek 3,89
54K075C niebieski 76 x 127 mm bloczek 3,89
54K075T różowy 76 x 127 mm bloczek 3,89

Indeks opis jedn. sprzed. cena netto
54K081X  Advanced Gel symetryczne 17 cm szt. 14,99
54K081Y  Advanced Gel asymetryczne 21 cm szt. 16,99

Indeks opis jedn. sprzed. cena netto
54K080X  Essentials Green symetryczne 17 cm szt. 5,19
54K080Y  Essentials Green asymetryczne 21 cm szt. 6,99

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
54K082D  zielony, 10 szt. w opak. szt. 4,29
54K082M  żółty, 10 szt. w opak. szt. 4,29
54K082L  pomarańcz., 10 szt. w opak. szt. 4,29
54K082T  różowy, 10 szt. w opak. szt. 4,29
54K082X  miks kolorów, 4 szt. w etui szt. 16,99

*kolor naturalny, waga 600g, zawiera foremki, dla dzieci +3 lata, 
świetna zabawa w domu
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PREZENT!
Przy zakupie dowolnych herbat Irving  
za kwotę min. 60 zł netto – 6 opakowań
grzańców (20 kopertek w każdym 
opakowaniu) GRATIS!

 

Kup lampkę Office Products LED a Orzeszki arachidowe 
solone smażone w czekoladzie mlecznej 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!
Kup produkty Schneider z gazetki za minimum
119 zł a kubek z łyżeczką z motywem Świętego 
Mikołaja otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

CENA NETTO
89,90 PLN

Jedyny marker do tablic  
i bloków do flipchartów MAXX 290

Quality made in Germany

Jedyny na rynku dwufunkcyjny marker do tablic i bloków do 
flipchartów ściera się z wyjątkową łatwością, a na flipcharcie 
nie przebija. Innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, 
ciche pisanie bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia.

 • końcówka okrągła
 •   dwufunkcyjne – do wykorzystania 

na tablicach suchościeralnych  
i flipchartach

 •  innowacyjne końcówki  
umożliwiające przyjemne  
i ciche pisanie bez  
charakterystycznego skrzypienia

 •  bezzapachowe i nietoksyczne  
– bez dodatku ksylenu i toluenu

 •  nie zasychają pozostawione  
bez skuwki nawet przez 2-3 dni

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K247A czarny szt.
14K247B czerwony szt.
14K247C niebieski szt.
14K247D zielony szt.

10 szt.

CENA NETTO
5,39 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K470M żółty szt. 2,99
14K470B czerwony szt. 2,99
14K470C niebieski szt. 2,99
14K470D zielony szt. 2,99
14K470L pomarańczowy szt. 2,99
14K470T różowy szt. 2,99
14K470X 4 kolory w etui kpl. 12,99
14K470Y 6 kolorów w etui kpl. 19,99

10 szt.

Zakreślacz Schneider
• ze ściętą końcówką (grubość linii zakreślania 1-5 mm) • zdobywca prestiżowych nagród - iF oraz red-
dot design, za wzornictwo • idealny do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach oraz na wydrukach 
(nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero) • możliwość uzupełnienia tuszu za pomocą stacji na-
pełniającej Maxx 660: napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę 
zakupu nowego zakreślacza, tym samym redukuje ilość odpadów • skuwka z klipsem • części obudowy 
wykonane z nieprzepuszczalnego PP zapewniającego możliwość długiego przechowywania

proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

10 szt.

Kod kat. opis kolor
14K249A gr. linii 1-3 mm 
14K249B  gr. linii 1-3 mm 
14K249C  gr. linii 1-3 mm 
14K249D  gr. linii 1-3 mm 
14K249M  gr. linii 1-3 mm
14K249L  gr. linii 1-3 mm 
14K249H gr. linii 1-3 mm

CENA NETTO
2,99 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K493A czarna szt.
14K493T różowa szt.
14K493G biała szt.
14K493D jasno-zielona szt.
14K493C jasno-niebieska szt.

Lampka na biurko Office Products LED
• podwójne chromowane ramię teleskopowe wykonane z wytrzy-
małej stali • 80% mniej poboru energii niż w przypadku klasycznej 
lampy • ciepła biel (2700K) • żywotność diody LED: 30000 godzin 
świecenia • klasa energetyczna: “A+” • natężenie oświetlenia: 
695lx • strumień świetlny: 260lm • łatwo dostępny przełącznik 
umieszczony na podstawie
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Kup dowolną torebkę marki Wenger 
a damski scyzoryk otrzymasz w PREZENCIE!PREZENT!

13"
33 cm

10"
25 cm

Torebka damska 
na laptopa Eva 13” 
· wym.: 410 x 300 x 110 mm · waga: 0,8 kg 
· pojemność: 10 l · powiększana głębokość 
(patrz zdjęcie) · wyjmowane, usztywnione 
etui na laptopa · kolor: czarny · klasa PRE-
MIUM – 3 LATA GWARANCJI 
WE601077

13"
33 cm

10"
25 cm

Torebka damska na laptopa 
Eva 13” z motywem kwiatowym 
· wym.: 410 x 300 x 110 mm · waga: 0,8 kg · po-
jemność: 10 l · powiększana głębokość (patrz 
zdjęcie) · wyjmowane, usztywnione etui na lap-
topa · kolor: czarny z motywem kwiatowym · 
klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 
WE604806

A Swiss Company since 1893

A Swiss Company since 1893

A Swiss Company since 1893

A Swiss Company since 1893

A Swiss Company since 1893

A Swiss Company since 1893A Swiss Company since 1893

Torebka damska 
MarieSol 14” 
· wym.: 440 x 320 x 110 mm · waga:  
0,38 kg · pojemność: 20 l
· kolor: czarny · klasa PREMIUM – 3 
LATA GWARANCJI 
WE604807

15.6"
40 cm

10"
25 cm

Torebka damska na laptopa 
i tablet Ana 15,6” 
· wym.: 420 x 350 x 190 mm · waga: 0,99 kg 
· pojemność: 16 l · kolor: czarny · elegancki i 
wytrzymały materiał zewnętrzny · klasa PRE-
MIUM – 3 LATA GWARANCJI 
WE601375

10"
25 cm

15"
38 cm

Plecak na laptopa Gigabyte 15”
· oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką 
na laptopa · wym.: 340 x 450 x 210 mm · waga: 
1,04 kg · pojemność: 20 l · kolor: czarny · klasa 
PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 
WE600627

16"
41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

Plecak na laptopa Legacy 16”
· oddzielna przegroda na laptopa z potrój-
ną osłoną ochronną · wym.: 350 x 450 x 250 
mm · waga: 1,49 kg · pojemność: 21 l · ko-
lor: czarny/szary · klasa PREMIUM – 3 LATA 
GWARANCJI 
WE600631

Ekspres automatyczny 4SWISS A10 Pro Mini Ekspres automatyczny 4SWISS A10 Pro

Plecak na laptopa 
Carbon Apple 17” 
· oddzielna usztywniona przegroda z wyściół-
ką na laptopa · wym.: 360 x 500 x 250 mm · 
waga: 1,44 kg · Pojemność: 25 l · Kolor: czarny 
· klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 
WE600637

17"
43 cm

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K379A 360 x 500 x 250 szt.

10"
25 cm

16"
41 cm

Plecak damski na laptopa i tablet 
Alexa 16” 
· usztywniona przegroda na laptopa, oraz oddziel-
na kieszeń na tablet 10” · elegancki i wytrzymały 
materiał zewnętrzny · wym.: 330 x 430 x 140 mm 
· Waga: 0,78 kg · pojemność: 12 l · kolor: czarny · 
klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
WE601376

Kup dowolny plecaka marki Wenger  
a szara poduszkę podróżną Memory 
otrzymasz w PREZENCIE!

Kup dowolną torebkę marki Wenger 
a damski scyzoryk otrzymasz w PREZENCIE!PREZENT! PREZENT!

TERMOS NA MLEKO 
W PREZENCIE!

SZCZOTECZKA 
SONICZNA 
W PREZENCIE!

PREZENT! PREZENT!

CENA NETTO
299,90 PLN

CENA NETTO
346,90 PLN

CENA NETTO
253,00 PLN

CENA NETTO
299,90 PLN

CENA NETTO
236,90 PLN

CENA NETTO
350,00 PLN

CENA NETTO
288,00 PLN

CENA NETTO
290,00 PLN

A Swiss Company since 1893

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K460A 330 x 430 x 140 szt.

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K464X 410 x 300 x 110 szt.

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K464Y 410 x 300 x 110 szt.

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K378A 350 x 450 x 250 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
17P900G biały szt.
17P900A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
17P901G biały szt.
17P901A czarny szt.

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K463A 340 x 450 x 210 szt.

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K461A 440 x 320 x 110 szt.

Kod kat. wymiary (mm) jedn. sprzed.
14K465A 420 x 350 x 190 szt.

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

• łączy w sobie dwie cechy będące synonimem nowoczesności – minimalistyczny design i bogato wyposażone wnętrze • intuicyjna obsługa, kompaktowe wymiary i dosko-
nałe parametry techniczne tworzą całość, która świetnie sprawdzi się w użytkowaniu w biurze, gabinecie spa, czy też w małej gastronomii • dzięki rozbudowanemu sys-
temowi personalizacji, ekspres pozwala na skomponowanie ulubionej kawy (wystarczy jeden przycisk, aby otrzymać wyśmienite: espresso, americano, cappuccino i latte, 
a także idealnie spienione mleko i wrzątek do przyrządzenia np. herbaty) • precyzyjny i wyjątkowo cichy młynek gwarantuje doskonały smak i długą eksploatację sprzętu 
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K204E 0,5l gazowana zgrzewka / 12 szt.

94K204D 0,5l niegazowana zgrzewka / 12 szt.

KUP DOWOLNE 10 ZGRZEWEK WODY
0,5L GAZOWANEJ LUB NIEGAZOWANEJ, 
a w prezencie otrzymasz zestaw 6 szklanek

Woda Żywiec Zdrój

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

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

CENA NETTO
14,89 PLN

Marker Olejowy PX-21 PAINT
• okrągła końcówka • grubość linii pisania 0,8 do 1,2 mm

12 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K011A czarny szt.
48K011G biały szt.
48K011X złoty szt.
48K011U srebrny szt.
48K011C niebieski szt.
48K011D zielony szt.
48K011B czerwony szt.
48K011M żółty szt.
48K011T różowy szt.

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

12 szt.

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.

CENA NETTO
17,49 PLN

Marker Olejowy PX-30 PAINT
• ścięta końcówka • grubość linii pisania 4 do 8,5 mm

6 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K013A czarny szt.
48K013G biały szt.
48K013X złoty szt.
48K013U srebrny szt.

CENA NETTO
24,99 PLN CENA NETTO

17,59 PLN

Marker Olejowy PX-203 PAINT
• igłowa końcówka • grubość linii pisania 0,8 mm

12 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K030G biały szt.
48K030X złoty szt.
48K030U srebrny szt.

Kup produkty UNI z gazetki za kwotę, min. 129 zł 
a ogrzewacz do rąk* otrzymasz w PREZENCIE!PREZENT!

12 szt.
Pióro kulkowe SX 217 / SXN217 Jetstream 
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących! 
• tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesią-
ka przez papier • można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • gumowa obudowa zapew-
nia komfort pisania • kulka z węglika wolframu • grubość linii pisania ok. 0,35 mm

SX-217 ze skuwką • wymienny wkład SXR-C7 

SXN-217 z automatycznie chowanym wkładem • wymienny wkład SXR-7

Kod kat. kolor wkładu typ pióra jedn. sprzed.
48K027A czarny SX-217 szt.
48K027B czerwony SX-217 szt.
48K027C niebieski SX-217 szt.
48K015A czarny SXN-217 szt.
48K015B czerwony SXN-217 szt.
48K015C niebieski SXN-217 szt.

Kup produkty UNI z gazetki za kwotę, min. 129 zł 
a ogrzewacz do rąk* otrzymasz w PREZENCIE!PREZENT!

12 szt.

Długopis UNI SX-101 / SXN-101 Jetstream
• idealny dla osób leworęcznych i szybko piszących • tusz pigmentowy zasycha w ciągu 
1 sekundy - nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie i nie przesiąka przez papier 
• można nim pisać nieprzerwanie po śliskim papierze jak np. po fakturach, papierze 
kredowym • średnica kulki piszącej: 0,7 mm • grubość linii pisania ok. 0,35 mm

SX-101 ze skuwką 
 pastelowe obudowy: błękitna, jasnofioletowa, jasnoniebieska, różowa

SXN-101 automatyczny 
obudowa w kolorach: pomarańczowym, zielonym, fioletowym i różowym

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K048A czarny/czarny szt.
48K048B czerwony/czerwony szt.
48K048C niebieski/niebieski szt.
48K048X niebieski/mix szt.

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K041A czarny/czarny szt.
48K041B czerwony/czerwony szt.
48K041C niebieski/niebieski szt.
48K041D zielony/zielony szt.
48K041X niebieski/mix pastelowy szt.

CENA NETTO
5,29 PLN

CENA NETTO
17,98 PLN

CENA NETTO
7,29 PLN

CENA NETTO
4,99 PLN

CENA NETTO
12,99 PLN

CENA NETTO
19,89 PLN

Korektor w taśmie Uni CLT-205
• do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego  i na wydrukach kom-
puterowych • ruchoma końcówka • nie zawiera szkodliwych substancji • 
skuwka chroniąca taśmę • wygodny klip

eko

10 szt. 12 szt.

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
48K043X 5 mm x 6 m szt.

Korektor w długopisie Uni CLP-300
• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • dokładnie koryguje pismo ręczne i na 
wydrukach komputerowych • metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala pre-
cyzyjnie dozować środek korygujący do ostatniej kropli • wyposażony w bezpieczną 
skuwkę - specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia • gru-
bość linii korygowania: 1,2 mm

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
48K019X 8 ml szt.

Datownik automatyczny Trodat 4810
• obudowa wyprodukowana z materiałów odzyska nych oraz przy zmniejszonej emi-
sji CO2 •  do stemplowania korespondencji firmowej, potwierdzeń odbioru gotówki, 
dostaw towary, itp. • wysokość cyfr/liter 4 mm • w dwóch wersjach: ISO oraz polskiej

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BESTS
E

L
L

E
R

wersja ISO wersja PL

Kod kat. wersja jedn. sprzed.
48K007I ISO szt.
48K007P polska szt.

Tusz do pieczątek gumowych Noris 110S
• uniwersalny tusz wodny • przeznaczony do pieczątek ręcznych  z gumową i poli-
merową płytką stemplującą • buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą 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.

* ogrzewacz do rąk “termofor”, wielokrotnego użytku, 
w pokrowcu z dzianiny (rozmiar produktu: 16 x 8 x 1,5 cm)

* ogrzewacz do rąk “termofor”, wielokrotnego użytku, 
w pokrowcu z dzianiny (rozmiar produktu: 16 x 8 x 1,5 cm)

CENA NETTO
14,29 PLN



Przy jednorazowym zakupie produktów marki
DONAU zaprezentowanych w gazetce 
za kwotę 199 zł netto OTRZYMASZ PREZENT!
Kawa Pellini Espresso Gusto Bar 250 g

KOLOROWY PORZĄDEK W TWOIM BIURZE KOLOROWY PORZĄDEK W TWOIM BIURZE

Kod kat. Kolor Grzbiet Kod kat. Kolor Grzbiet
14K067G  biały

50 mm

14K066G  biały

75 mm

14K067I  bordowy 14K066I  bordowy

14K067A  czarny 14K066A  czarny

14K067B  czerwony 14K066B  czerwony

14K067N  fioletowy 14K066N  fioletowy

14K067P  granatowy 14K066P  granatowy

14K067E  jasnozielony 14K066E  jasnozielony

14K067C  niebieski 14K066C  niebieski

14K067L  pomarańczowy 14K066L  pomarańczowy

14K067T  różowy 14K066T  różowy

14K067K  szary 14K066K  szary

14K067O  turkusowy 14K066O  turkusowy

14K067D  zielony 14K066D  zielony

14K067M  żółty 14K066M  żółty

Kod kat. Kolor Ilość kart. Cena netto
14K449A  mix kolorów

1 x 400 

14,49

14K449B  mix kolorów

13,3914K449C  mix kolorów

14K449D  mix kolorów

Wymiary (mm): 76 x 76

Kod kat. Kolor Ilość kart. Cena netto
14K501X  mix kolorów 800 11,90

14K127G  biała
750

7,99

14K127X  mix kolorów 9,99

-  wykonane z tektury pokrytej ekologiczną folią  
polipropylenową o strukturze płótna (100 μm)

- grubość kartonu: 2,1 mm
- gramatura kartonu: 1290 g/m2

- dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
-  pod mechanizmem dźwigniowym 
umieszczony jest numer kontrolny

- wzmocniony otwór na palec
- 2 lata gwarancji na mechanizm

- wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
- wymiary: 285 x 320 x 50 mm lub 75 mm

KOSTKA SAMOPRZYLEPNA

KOSTKA KLEJONA /NIEKLEJONA

Kod kat. Nazwa Cena netto

14K221A krystaliczna A4/100 szt., 50 
mic w kartoniku 18,69

14K221B krystaliczna A5/100 szt., 50 
mic w folii 14,99

14K016X groszkowa A4/100 szt., 100 
mic z klapką 7,89

14K016Y groszkowa B4/100 szt., 100 
mic z klapką 8,49

14K159X krystaliczna A4+/25 szt., 120 
mic rozszerzana 22,90

KOSZULKI NA DOKUMENTY 

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80 PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100 PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/120

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K229A  brązowy
300 g/m2

4,29 

14K229C  niebieski 4,49

Wymiary (mm): 155 x 340 x 297, pojemność 1550 kartek

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

ULTRA

XXL

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200 KLAPA ZDEJMOWANA
PUDŁA ZBIORCZE

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K230A  brązowy
300 g/m2

5,69 

14K230C  niebieski  5,89

Wymiary (mm): 200 x 340 x 297, pojemność 2000 kartek

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K231A  brązowy
490 g/m2

 9,99

14K231C  niebieski 10,29 

Wymiary (mm): 545 x 363 x 317

✓

✓

  

  

ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA
PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 

ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA
PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K135A  brązowy 450 g/m2 14,79

14K135C  niebieski 490 g/m2 14,99

Wymiary (mm): 558 x 370 x 315

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K135B  brązowy 450 g/m2 13,99

14K135E  niebieski 490 g/m2 15,99

Wymiary (mm): 555 x 360 x 315

SEGREGATORY DONAU MASTER

CENA NETTO
8,99 PLN

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K136A  brązowy

300 g/m2

2,29

14K136B  czerwony

2,49

14K136C  niebieski

14K136K  szary

14K136D  zielony

14K136M  żółty

Wymiary (mm):  80 x 340 x 297, pojemność 800 kartek

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K137A  brązowy

300 g/m2

2,49

14K227B  czerwony

2,59

14K227C  niebieski

14K227K  szary

14K227D  zielony

14K227M  żółty

Wymiary (mm):  100 x 340 x 297, pojemność 1000 kartek 

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K228A  brązowy

300 g/m2

  2,99

14K228B  czerwony

3,39

14K228C  niebieski

14K228K  szary

14K228D  zielony

14K228M  żółty

Wymiary (mm):  120 x 340 x 297, pojemność 1200 kartek
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16

1 kg

BRASILIA

Kraj pochodzenia: Brazylia
Gatunek: 100% Arabika 
Profil palenia: średnie
Smak: nuty czekolady i orzechów
Aromat: słodki
Kwasowość: niska

amsterdam

272100 kawa ziarnista

1 kg 272101 kawa ziarnista

Kraj pochodzenia: Brazylia, Etiopia, Indie
Gatunek: Robusta 60 % (India Cherry) 
  oraz Arabika 40% (Brazylia
 Santos i Etiopia Djimmah) 
Profil palenia: średnie
Smak: nuty czekolady i orzechów
Aromat: słodki
Kwasowość: niska

Kawa świeżo palona – data palenia znajduje się na każdym opakowaniu. 
Pochodzi wyłącznie z wyselekcjonowanych ziaren. Delikatny, lekko słodkawy 
smak, połączony z aromatem czekolady i orzechów pobudzi każdy zespół do 
działania. Doskonała do parzenia w ekspresach ciśnieniowych, automatycz-
nych, przelewowych oraz metodą klasyczną. Sprawdza się zarówno do 
espresso jak i kaw mlecznych. 
Dostępna kawa 100% Arabika oraz mieszanka Rodusty i Arabiki o wyższej 
zawartości kofeiny. 

KAWA  ŚWIEŻO PALONA

Kup 3x zestawy karteczek Post-it®  
Super Sticky z kolekcji Kolory Świata

GRATIS Kolczyki  
z kryształami  Przekuj

myśli
w czyny

200x90.indd   2 20.09.19   10:35
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1 kg
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Kraj pochodzenia: Brazylia
Gatunek: 100% Arabika 
Profil palenia: średnie
Smak: nuty czekolady i orzechów
Aromat: słodki
Kwasowość: niska

amsterdam

272100 kawa ziarnista

1 kg 272101 kawa ziarnista

Kraj pochodzenia: Brazylia, Etiopia, Indie
Gatunek: Robusta 60 % (India Cherry) 
  oraz Arabika 40% (Brazylia
 Santos i Etiopia Djimmah) 
Profil palenia: średnie
Smak: nuty czekolady i orzechów
Aromat: słodki
Kwasowość: niska

Kawa świeżo palona – data palenia znajduje się na każdym opakowaniu. 
Pochodzi wyłącznie z wyselekcjonowanych ziaren. Delikatny, lekko słodkawy 
smak, połączony z aromatem czekolady i orzechów pobudzi każdy zespół do 
działania. Doskonała do parzenia w ekspresach ciśnieniowych, automatycz-
nych, przelewowych oraz metodą klasyczną. Sprawdza się zarówno do 
espresso jak i kaw mlecznych. 
Dostępna kawa 100% Arabika oraz mieszanka Rodusty i Arabiki o wyższej 
zawartości kofeiny. 

KAWA  ŚWIEŻO PALONA

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

Kup produkty Rystor z gazetki promocyjnej za kwotę 
minimum 79 zł netto a herbatę Tetley Earl Grey 50 torebek 
otrzymasz w Prezencie!

Kup 10 kg kawy Up Life a 1 kg wyjątkowej 
ciemno palonej kawy Napoli 
otrzymasz w PREZENCIE!

Kup 10 skoroszytów dowolnych skoroszytów PLUS
a opakowanie kawy Up Life 250g
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!PREZENT!

PREZENT!

CENA NETTO
1,89 PLN

CENA NETTO
2,79 PLN

CENA NETTO
13,99 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
43K020A czarny szt. 3,59
43K020B czerwony szt. 3,59
43K020C niebieski szt. 3,59
43K020D zielony szt. 3,59
43K020Y 4 kolory + gąbka kpl. 22,90

Marker do tablic suchościeralnych Rystor RMS
• wyposażony w okrągłą fibrową końcówkę piszącą • łatwo wymazywalny z tablicy 
• grubość linii pisania 2 do 4mm w zależności od siły nacisku • długość linii pisania 
1200 m • system cap-off zapobiega wysychaniu

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Marker permanentny Rystor RMP
• fibrowa końcówka • doskonały do pisania po każdej powierzchni: papierze, 
szkle, metalu i plastiku,itp. • szybkoschnący i nietoksyczny tusz - nie rozmazuje 
się i nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych • długość linii pisania 1200 
m • marker może być pozostawiony bez skuwki przez dwa tygodnie (nie krócej niż 
produkty z systemem "cap-off" i "dry safe ink")

Kod kat. opis jedn. sprzed.
43K031A czarny końc. okrągła szt.
43K031B czerwony końc. okrągła szt.
43K031C niebieski końc. okrągła szt.
43K031D zielony końc. okrągła szt.
43K032A czarny końc. ścięta szt.

Teczka skoroszytowa PLUS
• teczka z plastikowymi wąsami • regulowana szerokość grzbietu 1-10 
cm, pozwala przechowywać do 800 kartek (alternatywa dla segregato-
ra) • dzięki regulacji szerokości grzbietu przy przechowywaniu mniejszej 
ilości kartek zajmuje odpowiednio mniej miejsca na półce • produkt wy-
konany z materiałów pochodzących z recyclingu 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
72K003Y beżowa szt.
72K003X szara szt.
72K003C niebieski szt.
72K003D zielony szt.

innowacyjny system wąsów
regulowana szerokość grzbietu
maksymalnie 10 cm

standardowy segregator teczka skoroszytowa 5500 kartek wcześniej 5500 kartek dziś

eko

CENA NETTO
49,90 PLN

CENA NETTO
49,90 PLN

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena netto
43K021A czarny szt. 1,99
43K021B czerwony szt. 1,99
43K021C niebieski szt. 1,99
43K021D zielony szt. 1,99
43K021H brązowy szt. 1,99
43K021L pomarańczowy szt. 1,99
43K021M żółty szt. 1,99
43K021N fioletowy szt. 1,99
43K021I bordowy szt. 1,99
43K021O turkusowy szt. 1,99
43K021W różowy szt. 1,99
43K021K szary szt. 1,99
43K021X etui 4 kolory kpl. 9,50
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 13,50
43K021V etui 12 kolorów kpl. 27,90
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 52,90
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KAWA  ŚWIEŻO PALONA

Kod kat. jedn. sprzed.
79K040A opak.

Kod kat. jedn. sprzed.
79K040B opak.

Długopis automatyczny Record
• obudowa wykonana z lśniącego tworzywa sztucznego • długość 
linii pisania 4 500 m • niklowane elementy wykończenia • wkład 
wymienny (niebieski), metalowy, wielkopojemny • wkład niebieski 
• mix kolorów obudowy

12 szt.

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
79K032C mix szt.

Kup 36 sztuk długopisów Record 
a skarpetki MANY MORNINGS 
otrzymasz w PREZENCIE !

PREZENT!

Bora Bora BangkokRio de janeiro Marrakesz

PREZENT!

Kup 3 dowolne zestawy Post-it® Super Sticky 
z kolekcji Kolory Świata  

a Kolczyki z kryształami Swarovski otrzymasz w PREZENCIE !

CENA NETTO
6,99 PLN
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Kup lampkę Unilux z gazetki promocyjnej 
a saszetka „biodrówkę” otrzymasz 
w PREZENCIE!

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K241A czarna szt.
15K241C niebieska szt.
15K241B czerwona szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K222U srebrna szt.

Lampka biurkowa Unilux Terra LED
• lampka o smukłym i niezwykle eleganckim designie • złożona z elementów o grubo-
ści ok. 1 cm •  światło LED o niskim zużyciu •  4 poziomy intensywności oświetlenia 
regulowane dotykowym przyciskiem umiejscowionym na podstawie lampy zapewniają 
komfort użytkowania •  moc strumienia świetlnego: 500 lumenów • barwa światła: 3500 
K •  średnia żywotność LED: 40 000 godzin •  podstawa: 18x12 cm •  wysokość: 38 cm

Lampka biurkowa Unilux Sol Led
• wyposażona w zintegrowaną diodę LED o bardzo wysokiej jakości oświetlenia • regulo-
wane ramię • wysokość: 45 cm • średnica podstawy: 14 cm • moc strumienia świetlnego: 
500 lumenów • barwa światła: 3000 K • średnia żywotność LED: 20 000 godz.

CENA NETTO
239,90 PLNCENA NETTO

129,90 PLN

Kod kat. wymiary ilość kartek rodzaj jedn. sprzed. cena netto CENA PROMOCYJNA
15K140A 64 x 90 cm 50 kratka szt. 33,90 22,71
15K140B 64 x 90 cm 20 kratka szt. 19,90 13,33
15K141A 64 x 90 cm 50 gładki szt. 33,90 22,71
15K141B 64 x 90 cm 20 gładki szt. 19,90 13,33

Bloki do flipchartów TOP-2000
• posiadają 5 otworów umożliwiających zawieszenie na flipcharcie  
• dostępne w kratkę 25x25mm oraz gładkie • papier o gramaturze 70g/m2 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K244X A5+, 120k kratka szt.

Kołobrulion Oxford Touch
• połączenie energetycznych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku lwa 
• pierwsza na rynku aksamitnie miękka w dotyku okładka • tagi w narożnikach stron 
oraz specjalna aplikacja Scribzee umożliwiają skanowanie notatek za pomocą urzą-
dzeń mobilnych • strony z mikroperforacją i otworami do segregatora • barwione 
brzegi stron dzielą notatnik na 4 części • czarna, podwójna spirala • liniatura w kratkę 
w ramce, z miejscem na nagłówek • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 
o gramaturze 90g/m2

CENA NETTO
19,90 PLN

HIT 
CENOWY 
– taniej 

o 33%

Kod kat. kolor
400300X mix kolorów

Kalendarz książkowy A5 Oxford Flowers 
• układ: dzień na stronie • 384 strony • okładka z aksamitną w dotyku 
powłoką • zamykany na gumkę w kolorze turkusowym • mix 4 wzo-
rów okładek • szara wstążka do zaznaczania • na końcu przydatne 
mapy • strony z tagami oraz specjalna aplikacja Scribzee umożliwiają 
łatwe zeskanowanie notatek, przechowywanie ich w smartfonie oraz 
utworzenie przypomnienia

CENA NETTO
21,99 PLN

Niedziela30 Sunday Воскресенье Dimanche Sonntag
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QuickNotes®

  Listopad
   S    P   W   Ś   C   P   S   N
 44              01 02 03 04
 45  05 06 07 08 09 10 11
 46  12 13 14 15 16 17 18
 47  19 20 21 22 23 24 25
 48  26 27 28 29 30       
                               

  Grudzień
   S    P   W   Ś   C    P    S   N
 48                      01 02
 49  03 04 05 06 07 08 09
 50  10 11 12 13 14 15 16
 51  17 18 19 20 21 22 23
 52  24 25 26 27 28 29 30
 01  31                       

  Styczeń
   S    P   W   Ś   C   P    S   N
 01      01 02 03 04 05 06
 02  07 08 09 10 11 12 13
 03  14 15 16 17 18 19 20
 04  21 22 23 24 25 26 27
 05  28 29 30 31           
                               

Rainera
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Tydzień 01Monday Понедельник Lundi Montag31 Poniedziałek
Grudzień 2018
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365-0
Dzień świąteczny DE

Sylwestra
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Aksamitnie miękka  
w dotyku folia soft touch 

Twarda, 
brulionowa 
oprawa

Tasiemka  
do oznaczania 
stron

Gumka, chroniąca 
wnętrze kalendarza

bezpiecznych zakupów
Nadchodzi era

Ponad 90% paragonów wydawanych obecnie w kasach zawiera toksyczne bisfenole, 
z łatwością przenikające przez skórę każdej osoby, która ma z nimi jakikolwiek kontakt.

Nadchodzi jednak era Zdrowego Paragonu. Era bezpiecznych zakupów!

gwarancja 
2 lata

fotel

EF019

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto cena netto
93K034C tkanina granatowa EF-010 szt. 441,90 369,90
93K034L tkanina pomarańczowa EF-808 szt. 441,90 369,90
93K034K tkanina szara EF-031 szt. 441,90 369,90
93K034A tkanina czarna EEF-019 szt. 441,90 369,90

Krzesło obrotowe Metron
• wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko zapewniające komfort siedzenia • płynnie 
regulowana wysokość siedziska i oparcia • mechanizm Ergon2L zapewnia blokadę 
oparcia w dowolnej pozycji • tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudno-
palności • regulowane podłokietniki • nowoczesna nylonowa podstawa •  samo-
hamowne kółka do powierzchni dywanowych

EF010

EF808

EF031

HIT CENOWY
369,90 PLN

(netto)

HIT
CENOWY

Krzesło ULTRA/ULTRA R
• wysokie, siatkowe oparcie i tapicerowane siedzisko • oparcie z zintegrowanym 
zagłówkiem i podparciem lędźwi • mechanizm zapewniający możliwość swobod-
nego kołysania się, blokadę w pozycji do pracy i regulację siły oporu oparcia • 
płynnie regulowana wysokość siedziska • stałe podłokietniki (Ultra) i regulowane 
podłokietniki (ULTRA R) • chromowana podstawa fotela • kółka do powierzchni 
dywanowych w standardzie
Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed. cena netto cena netto

93K106Y Siatka / tkanina czarna, stałe podłokietniki szt. 269,90 228,90

93K106X Siatka / tkanina czarna, regulowane 
podłokietniki szt. 315,90 269,90

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

UPUST!
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Kup dowolne produkty marki 
Energizer* za min. 159 zł netto 
a zestaw bakalii w czekoladzie 
So Good Bakal otrzymasz w 
Prezencie! 

*  Z promocji wyłączone 
są baterie z serii 
Industrial.

PREZENT! TANIEJ!

HIT 
CENOWY 

149,90 PLN
(netto)

Flipcharty ecoBoards
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych • konstrukcja alu-
miniowa w kolorze popielatym • eleganckie szare wykończenia • specjalna półka na 
akcesoria (na całej szerokości) • unoszony uchwyt na arkusze papieru • w zestawie: 
elementy montażowe • możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO • gwarancja: 10 lat 
na powierzchnię lakierowaną i 2 lata na produkt

Kod kat. opis wymiary tablicy jedn. sprzed.
29K094A TF01 ECO 70 x 100 cm szt.

WIELKA OBNIŻKA CEN
ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

UPUST!

Kod kat. wymiary waga kod prod. jedn. sprzed. PREZENT!
29K024B 90 x 120 cm 7 kg TSA129 szt.

Obniżona cena + prezent czyścik 
magnetyczny Slim AS12229K024C 100 x 150 cm 12,4 kg TSA1510 szt.

29K024D 90 x 180 cm 17 kg TSA1890 szt.
29K024E 120 x 180 cm 20,8 kg TSA1218 szt. Obniżona cena + prezent czyścik 

magnetyczny Duo AS12529K024F 100 x 200 cm 17 kg TSA1020 szt.
29K024G 120 x 240 cm 28,4 kg TSA1224 szt. Obniżona cena + prezent zestaw 

startowy do tablic AS11129K024X 300 x 120 cm TSA1230 szt.

Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie OfficeBoard
• powierzchnia magnetyczna, lakierowana  • rama wykonana z profilu aluminiowego 
w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami  • w zesta-
wie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy i elementy mocujące • gwaran-
cja 10 lat na powierzchnię i  2 lata na produkt

czyścik magnetyczny Slim AS122

czyścik magnetyczny Duo AS125

zestaw startowy do tablic AS111

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Cena już od
189,90 PLN

(netto)

Tablica rozkładana – tryptyk
• wysokiej jakości tablica rozkładana z powierzchnią lakierowaną o właściwościach 
magnetycznych • rama wykonana z profilu aluminiowego UKF, w kolorze srebrnym, 
wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami • tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem w 
zestawie: elementy mocujące • odpowiednia dla szkół, uczelni, do sal konferencyjnych 
i szkoleniowych • duża powierzchnia do nanoszenia notatek i możliwość zakrywania 
części informacji • gwarancja 10 lat na powierzchnię oraz 2 lata na produkt

Zestaw interaktywny Tablica Esprit MT
• tablica interaktywna ésprit MT80: obszar roboczy: 80’’, obsługa multigestów (do 4 
użytkowników jednocześnie), technologia podczerwieni, w zestawie 4 pisaki magne-
tyczne, ceramiczna powierzch¬nia z dożywotnią gwarancją, standard Plug&Play • 
uchwyt ścienny do projektora • projektor ultra bliskiej projekcji Epson EB-680 (techno-
logia: 3LCD; jasność: 3500 ANSI lm; rozdzielczość: 1024 × 768 (XGA); kontrast 14000:1; 
dystans: 0,32-0,43:1 m) • 5 lat gwarancji na tablicę

Kod kat. opis / wymiary jedn. sprzed.
29P100A powierzchnia biała / 170 x 100/340 cm szt.
29P100B powierzchnia zielona (kredowa) / 170 x 100/340 cm szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
29P104X projektor krótkoogniskowy EB680 +uchwyt do projektora szt.

HIT CENOWY
499,90 PLN

(netto)

Zestaw startowy 
do tablic AS111 W ZESTAWIE TANIEJ! 

Tablica obrotowo-jezdna lakierowana
• dwustronna biała tablica suchościeralna, obrotowa o powierzchni lakierowanej, posiada-
jąca właściwości magnetyczne • rama wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami  
• solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu • obraca się wokół poziomej osi o 
360°, możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji • kółka z systemem blokującym, 
ułatwiające przemieszczanie • w zestawie 2 uniwersalne uchwyty AS139 do zawiesze-
nia bloku, półka na markery, elementy mocujące • gwarancja 10 lat na powierzchnię 
i 2 lata na produkt

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K116A 120 x 90 cm szt.
29K116B 150 x 100 cm szt.
29K116C 180 x 120 cm szt.

gwarancja
10 lat

www.2x3.eu

Zestaw startowy do powierzchni suchościeralnych

Charakterystyka: Zestaw przeznaczony do tablic suchościeralno – magnetycznych, zawiera: 4 markery, holder magnetyczny do 

markerów, płyn czyszczący 200 ml, wycierak magnetyczny, wymienne filce oraz magnesy (10 x 20 mm).

Opis produktu    2x3 Art. Nr:  AS111

Zestaw startowy do powierzchni suchościeralnych

2x3 Art. Nr  AS111

Waga 0,71 kg

Skład zestawu

Markery AS104 4 sztuki (czerwony, zielony, niebieski, czarny)

Płyn czyszczący AS105 200 ml

Holder CLASSIC AS127 poziomy

Czyścik SLIM AS122 1 sztuka

Wkłady filcowe AS123 10 sztuk

Magnesy AM120 10 sztuk o średnicy 20 mm

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

PREZENT



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 1.10.2019 do 31.12.2019r. 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
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Ostrów Wielkopolski
Poznań
Rzeszów
Siedlce
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

ul. Gen.Wł. Andersa 42    
ul. Partyzantów 68
ul. Miechowska 14
ul. Kasprzaka 70
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. Truskawiecka 1
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
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
32 705 02 50
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
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
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 
sosnowiec@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 
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

20 www.kompaniabiurowa.pl

Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

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

205 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

2018

Niszczarka 200C AutoMax™

Niszczy dokumenty na ścinki  
4x38 mm (DIN P-4); Niszczy 
automatycznie do 200 kartek 
oraz 10 kartek w trybie podajnika 
ręcznego

Niszczarka 73Ci

Niszczy jednorazowo do 
12 kartek (70g) na ścinki 
4x38 mm (DIN P-4); Niszczy 
100 kartek (70g) na minutę; 
Wyjmowany kosz 23 litry

Niszczarka 99Ci

Niszczy jednorazowodo  18 kartek 
(70g) na ścinki 4x38 mm (DIN 
P-4); Wyjmowany kosz 34 litry

Niszczarka 60Cs

Niszczy jednorazowo do 
10 kartek (70g)  
na ścinki 4×40 mm (DIN 
P-4);  Kosz 22 litry

Niszczarka 100M AutoMax™

Niszczy dokumenty na miniścinki 
4×10 mm (DIN P-4); Niszczy 
automatycznie do 100 kartek oraz 
do 10 kartek w trybie podajnika 
ręcznego; Czas pracy ciągłej 15 minut 

CASHBACK
60zł

CASHBACK
100 złCASHBACK

120 zł
CASHBACK
175 zł

CASHBACK
200 zł

Kod kat. jedn. sprzed. cena netto
37K111Y szt. 1999,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena netto
4606101 szt. 499,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena netto
37K022Y szt. 1860,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena netto
37K021X szt. 1184,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena netto
4629201 szt. 1299,90

Zamów niszczarkę Fellowes i zarejestruj jej zakup na stronie www.fellowes-promotion.com, aby uzyskać 
zwrot części ceny zakupu. Oferta obowiązuje przy zakupie od 1.09 do 31.12.2019. Szczegółowe warunki 

promocji dostępne na stronie www.fellowes-promotion.com 


