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Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K204E 0,5l niegazowana opak. 12 szt.

94K204D 0,5l mocny gazowana opak. 12 szt.

94K204U 0,5l lekko gazowana opak. 12 szt.

KUP DOWOLNE 8 ZGRZEWEK WODY
0,5L GAZOWANEJ LUB NIEGAZOWANEJ, 
a w prezencie otrzymasz zestaw 4 szklanek
Woda Żywiec Zdrój

Ceny dostępne po zalogowaniu 
się do platformy sprzedażowej

4x

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: 10.01.2022-31.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów

Papier ksero biały

Papier z charakterystycznym tygrysem na opakowaniu zapewnia bezproblemową pracę 
w nowoczesnych urządzeniach biurowych, drukarkach i kserokopiarkach. 

Przeznaczony jest do kolorowego druku laserowego, wydruków czarno-białych, kopiowania, 
pisania, a nawet rysowania. Papier zapewni wydrukom zdjęć i materiałów informacyjnych  
optymalną jakość, a także właściwy, wyraźny kontrast.

Idealny do wszechstronnego zastosowania wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz 
– w  wypełnionym pracą środowisku biurowym czy zaciszu własnego domu.

OFFLINE360

gramatura: 80 g/m2 dostępne formaty: A4

białość: 146 CIE opakowanie – 500 arkuszy
Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.

35K470X A4/80g biały karton 5 x 500 ark. 
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Kup 20 szt. segregatorów Bantex XXL Bantex 
z gazetki promocyjnej a Notatnik Handy 
z gumką otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!
Kup dowolne produkty marki Amos za minimum 
280 zł netto a 2 notatniki z cekinami 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kup dowolne produkty marki Fiorello za minimum 
230 zł netto a Magiczny Piasek (cyferki) 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kup dowolną szafkę marki Yellow One 
a zestaw Płyn + chusteczki do dezynfekcji 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kup dowolne zeszyty i bruliony Oxford z gazetki 
promocyjnej za kwotę min. 159 netto 
a worek na plecy MyBaq* otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Segregator A4 Bantex XXL
• oklejony na zewnątrz kolorową folią PP (wewnątrz nabłysz-
czana wyklejka papierowa) • dwustronna wymienna etykie-
ta w kolorze segregatora • dolne krawędzie wzmocnione 
niklowymi okuciami • dwa okute otwory Rado na przedniej 
okładce • grzbiet o szerokości 80 mm • oszczędność miej-
sca: 6 segregatorów XXL mieści tyle samo dokumentów co 
7 standardowych

Kod kat. kolor
15K031A czarny
15K031B czerwony
15K031E jasny niebieski
15K031D zielony
15K031M żółty
15K031I bordowy
15K031N fioletowy

• połączenie pastelowych kolorów oraz wyraźnie zaakcen-
towanego wizerunku lwa • pierwsza na rynku aksamitnie 
miękka w dotyku okładka Touch • brulion - twarda oprawa 
(grzbiet szyty i klejony) • śnieżnobiały i idealnie gładki pa-
pier Optik Paper o gramaturze 90g/m2

* klasyczny worek idealny do noszenia na plecach • duża kieszeń na całej wysokości worka zwiększa jego 
praktyczność • regulowane sznurki pozwalają na lepsze dopasowanie do wzrostu i potrzeb użytkownika  
• materiał z zielonymi refleksami nadaje workowi wyjątkowego charakteru • pojemność 5 litrów

* wyjątkowy notatnik, służący również jako planer • specjalna liniatura  
w kropkowaną kratkę jest bardziej subtelna niż tradycyjna KRATKA  
• w górnym rogu każdej strony umieszczono miejsce na wpisanie daty, 
dzięki czemu można przyporządkować notatki do konkretnego dnia  
• elastyczna gumka zamykająca chroni wnętrze notatnika • A5/80 kartek 
• mix 3 wzorów okładek

Kod kat. format kolor okładki jedn. sprzed.
15K096X A5 mix szt.
15K096Y A4 mix szt.
15K096Z Duo (2 części), A4 mix szt.
15K096U Quatro (4 części), A4 mix szt.

Zeszyty Oxford Open Flex
• polipropylen na grzbiecie i okładkach • zeszyt leży płasko po otwarciu  
• wytrzymała, odporna na uszkodzenia okładka oraz ekstramalnie 
elestyczna podczas otwierania i zamykania • śnieżnobiały i idealnie 
gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 • liniatura kratka z mar-
ginesem • okładki: mix kolorów • 60 kartek w kratkę

Zeszyty Oxford Easybook
• kolekcja Easybook to zeszyty z półprzezroczystą, trwa-
łą polipropylenową okładką oraz przedstawionym wi-
zerunkiem lwa • na przodzie zeszytu bardzo praktyczna 
kieszeń na luźne kartki, natomiast na końcu zeszytu 
teczka na dokumenty, której skrzydło służy również 
jako zakładka • śnieżnobiały i idealnie gładki papier 
Optik Paper o gramaturze 90 g/m2

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K282A A5/60k kratka szt.
15K282B A5/60k linia szt.
15K282C A4/60k kratka szt.

Kod kat. opis kolor okładki jedn. sprzed.
15K205A zeszyt, A5 60 k. mix szt.
15K205B zeszyt, A4 60 k. mix szt.
15K206A brulion, A5 60 k. mix szt.
15K206B brulion, A5 96 k. mix szt.
15K206C brulion, A4 96 k. mix szt.

Kod kat. opis / oprawa kolor okładki jedn. sprzed.
15K231A zeszyt, A5/60k k., miękka oprawa mix szt.
15K231B zeszyt, A5/60k l., miękka oprawa mix szt.
15K232A brulion, A5/96k k., twarda oprawa mix szt.
15K232B brulion, A5/96k l., twarda oprawa mix szt.

Zeszyty i bruliony Oxford Touch Zeszyty i Bruliony Oxford Touch Pastel

plus

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

OFERTA PRODUKTÓW 
DOSTĘPNA 

NA PLATFORMIE 
SPRZEDAŻOWEJ

OFERTA PRODUKTÓW 
DOSTĘPNA 

NA PLATFORMIE 
SPRZEDAŻOWEJ

OFERTA PRODUKTÓW 
DOSTĘPNA 

NA PLATFORMIE 
SPRZEDAŻOWEJ
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Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K004A czarny szt.
48K004B czerwony szt.
48K004C niebieski szt.
48K004D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu / obudowa jedn. sprzed.
48K121A czarny, złota szt.
48K121B czerwony, złota szt.
48K121C niebieski, złota szt.

Pióra kulkowe UB-150/10

                        Światowy symbol pióra kulkowego!
Kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli 
tuszu, zachowując cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory. 

Grubość linni pisania: 0,3 mm
Kolory: 

Grubość linni pisania: 0,6 mm
Kolory: 

UB-150-10

UB-150

Kup dowolne produkty marki marki UNI, Trodat oraz Noris 
z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 170 zł netto 
a pierniki KOPERNIK otrzymasz w PREZENCIE!

Kup dowolne produkty marki marki UNI, Trodat oraz Noris 
z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 170 zł netto 
a pierniki KOPERNIK otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT! PREZENT!

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.
48K048T niebieski/różowy opak./12 szt.
48K048U niebieski/błękitna opak./12 szt.
48K048Y niebieski/ jasno niebieska opak./12 szt.

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.

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

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL 
zestaw na biurko
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. Szerokość linii od 2 do 5 mm

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 i samotuszujących z 
gumową i polimerową płytką stemplującą • buteleczka o pojemności 25 ml z końców-
ką 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.

Do każdego zestawu zakreślaczy 
2x opakowanie Kinder Bueno 
w PREZENCIE !

PREZENT!

PREZENT!

Kod kat. jedn. sprzed.
54K009X zestaw

Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

Kredka specjalistyczna STABILO woody 3 w 1
• STABILO woody 3 in 1 - kredka, kredka akwarelowa i kredka 
woskowa • rdzeń w rozmiarze XXL odpowiada aż 8 standardo-
wym kredkom, dlatego starcza na bardzo długo • duża średni-
ca kredki jest idealna dla dziecięcych dłoni • wyjątkowo miękki 
rdzeń sprawia, że można nimi rysować również po gładkich 
powierzchniach np. szkle tablicach suchościeralnych, tablicach 
ciemnych • łatwo zmywalne przy użyciu wilgotnej ściereczki 
• miękki i bogaty w pigment rdzeń, sprawia, że malowana po-
wierzchnia jest pokrywana z dużą łatwością, a kolor widać na-
wet na ciemnym tle

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
54K102C biała szt.
54K102M żółta szt.
54K102Z czerwona szt.
54K102Y ciemna zielona szt.
54K102D brązowa szt.
54K102X czarna szt.

CENA NETTO
91,06 PLN

CENA NETTO
22,90 PLN

CENA NETTO
7,99 PLN

CENA NETTO
7,89 PLN

CENA NETTO
12,90 PLN

CENA NETTO
18,59 PLN

CENA NETTO
5,59 PLN

Kup kredki STABILO woody 3 w 1 za kwotę 
minimum 45 zł netto a batonik Kinder 
Bueno otrzymasz w PREZENCIE !
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PREZENT!

PREZENT!

Termos o pojemności 420ml
w prezencie!

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kosmetyczka Wittchen 
w prezencie!

Portfel męski Wittchen 
w prezencie!

Portfel damski Wittchen 
w prezencie!PREZENT! PREZENT!

 ▪ szerokość wejścia: 230 mm
 ▪ niszczenie kart plastikowych, zszywek i spinaczy
 ▪ automatyczny start/stop 
 ▪ cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej  

przez 24 godziny na dobę
 ▪ moc silnika: 170 W
 ▪ zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
 ▪ diody LED wskazują bieżący pobór energii  

elektrycznej 

 ▪ automatyczne odcięcie zasilania w przypadku 
zaklinowania papieru lub wyjęciu pojemnika  
na ścinki

 ▪ okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu 
napełnienia kosza

 ▪ Eco-Friendly – pojemnik na ścinki  
bez konieczności stosowania worków

 ▪ pojemność kosza: 30 l

NISZCZARKA KOBRA HYBRID

Kod kat. arkusze ścinek mm DIN 66399 kosz płyty CD karty zszywki spinaczedyskietki

36K078D 25 5,8 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 38,5 l -

NISZCZARKA KOBRA +1 SS6 ES

NISZCZARKA WALLNER JP 826C

Kod kat. arkusze ścinek mm DIN 66399 płyty CD karty zszywki

36K166X 18 3,8x40  P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1

Kod. kat. arkusze ścinek mm DIN 66399 kosz płyty CD karty zszywki spinaczedyskietki

36K002C 14 3,5x40 P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1 38,5 l -

 ▪ szerokość wejścia: 230 mm ▪ 
 ▪ pojemność kosza: 38,5 l ▪ 
 ▪ system Throw and Shred – możliwość niszczenia 

zgniecionych kartek papieru ▪ 
 ▪ dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia 

papieru oraz płyt CD i kart plastikowych ▪ 
 ▪ automatyczne wstrzymanie pracy przy  

podniesionej pokrywie urządzenia ▪ 
 ▪ automatyczny start/stop z autoreversem ▪ 
 ▪ cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 

24 godziny na dobę ▪ 
 ▪ automatyczne odcięcie zasilania w przypadku 

zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika  
na ścinki ▪ 

 ▪ Eco-Friendly – pojemnik na ścinki  
bez konieczności stosowania worków ▪

 ▪ czujnik przepełnienia kosza ▪ 
 ▪ oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia 

płyt CD ▪ 
 ▪ osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD  

i karty plastikowe (1,5 l) ▪ 
 ▪ gwarancja: 3 lata na urządzenie,  

gwarancja dożywotnia na noże tnące

 ▪ szerokość wejścia: 240 mm ▪
 ▪  osobne szczeliny i pojemniki do niszczenia płyt CD i kart plastikowych ▪ 
 ▪ wymiary: 645x305x390 mm ▪ 
 ▪ automatyczny start/stop i funkcja cofania ▪ 
 ▪ w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml ▪ 
 ▪ obudowa na kółkach ▪ 
 ▪ pojemność kosza: 35 l

NISZCZARKA KOBRA  +3 CC4 ES

Kod. kat. arkusze ścinek mm DIN 66399 kosz płyty CD karty zszywki spinaczedyskietki

36K472X 9 3,5x40 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 30 l - -

 ▪ niszczy płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy ▪ 
 ▪ automatyczny start/stop z autoreversem ▪ 
 ▪ system Energy Smart – zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by) 
 ▪  automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub 

wyjęcia pojemnika na ścinki ▪ 
 ▪ automatyczny stop przy przepełnieniu kosza

CENA NETTO
1300,00 PLN

CENA NETTO
2290,00 PLN

CENA NETTO
1399,00 PLN

NISZCZARKA KOBRA +1 SS6 ES
Przeznaczona do średniej wielkości biur i urzędów. 
Wyposażona w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, 
zapewniający większą efektywność niszczeni.

CENA NETTO
1500,00 PLN
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Taśmy pakowe, nożyczki i kleje Scotch® nie są objęte promocją.

GRATIS

Kup produkty Scotch® za 100 zł netto,  
a otrzymasz podróżną rolkę do ubrań  

Scotch® Brite GRATIS!

Kup produkty Post-it® za 100 zł netto,  
a otrzymasz świecę zapachową  
GRATIS!

Zapach  świecy dobierany losowo.

PREZENT!
Kup dowolne zszywacze/dziurkacze SAX z gazetki promocyjnej za kwotę 
minimum 149 zł netto a Zestaw Kolagenowy Dead Sea BingoSpa 
otrzymasz w PREZENCIE!

proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

Kod kat. opis kolor
14K249A Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249B Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249C Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249D Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249M Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm
14K249L Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249H Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm

HIT CENOWY – 20% UPUSTU*  
*kupując opakowanie markerów płacisz tylko za 8 sztuk (2 markery GRATIS)!UPUST!

Dziurkacz Sax 318 
• wykonany w całości z metalu • wyposażony w plastikowe 
elementy w postaci pojemnika na konfetti, listwy formato-
wej dla formatów A4/US/A5/A6/888 oraz bocznych elemen-
tów dekoracyjnych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K171B czerwony szt.
14K171A czarny szt.
14K171C niebieski szt.

Zszywacz Sax 39 
• wyposażony w plastikowe ramię i podstawę z antypośli-
zgowym spodem oraz metalowe części mechaniczne • zszy-
wanie zamknięte oraz otwarte na głębokości 50 mm (zszyw-
ki 24/6 i 26/6) • w komplecie 2 opakowania zszywek 24/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K172B czerwony szt.
14K172A czarny szt.
14K172C niebieski szt.

CENA NETTO
3,29 PLN

CENA NETTO
42,90 PLN

CENA NETTO
35,90 PLN

GRATIS
Baterie 
MAX AA

Przy zakupie trzech opakowań 
baterii specjalistycznych lub akumulatorków

Pracuj z przyjemnością gdziekolwiek jesteś!

GRATIS
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korek

portugalski

16 mm rama

z naturalnego drewna

korek

portugalski

60 x 45 cm

90 x 90 cm

150 x 100 cm

180 x 90 cm

180 x 120 cm

120 x 90 cm

GRATIS
Pinezki

APLI

PREMIUM
PREMIUM

S M A R T  C A L C U L A T I O N

GRATIS
Zestaw

BINGOSPA

Przy zakupie kalkulatorów
  DONAU TECH
za 150 zł netto

Zestaw Kolagenowy 
Blask BingoSpa 650 ml GRATIS!

Pełna oferta kalkulatorów dostępna 
na platformie sprzedażowej.

HP OneShred 10MC 
Niszczarka do użytku osobistego
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 10 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 20 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi 

aplikacjami 
•  KOD: 280410MC

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 15CC 
Niszczarka do użytku osobistego
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 15 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 20 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi 

aplikacjami
•  KOD:14K666X

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP Pro Shredder 15CC
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 15 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 20 l
• bardzo cicha praca
•  niszczy papier, zszywki, spinacze,  

karty kredytowe
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
•  KOD: 14K615X 

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

HP Pro Shredder 10MC
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 10 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 20 l
• bardzo cicha praca
•   niszczy papier, zszywki, spinacze,  

karty kredytowe
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
•  KOD: 14K616X

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

  KOD: 14K611X
HP Pro Laminator 600 A4

szybki laminator do zastosowań biurowych • format laminowanych doku-
mentów do A4 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o grubości 80-
125 mic • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje  
w pół minuty • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie 
po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym  
• z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3xA4,4xA5,-
4xA6, 4xB-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: czarny

HP Pro Laminator 600 A3
  KOD: 14K611Y
szybki laminator do zastosowań biurowych • format laminowanych doku-
mentów do A3 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o grubości 80-
125 mic • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje  
w 21 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie 
po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym  
• z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3xA4,4xA5, 
4xA6,4xB-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: czarny 

URZĄDZENIA BIUROWE I HOME OFFICE

OTRZYMASZ GRATIS!
Przy zakupie wybranego urządzenia
biurowego lub home office marki HP

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Zestaw
BINGOSPA

Słuchawki 
SONY

Zestaw
BINGOSPA



Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

Promocja ważna od 10.01.2022 do 31.03.2022 r. 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.

12 www.kompaniabiurowa.pl

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

220 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

2020

POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

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

ul. Partyzantów 68
ul. Miechowska 14
ul. Malborska 53
ul. Janka Wiśniewskiego 20
ul. I Brygady Legionów 6a
ul. Moniuszki 1b
ul.Ściegiennego 7
ul. Kazimierza Pułaskiego 25
ul. Rolna 2c
ul. Przemysłowa 8b
ul. Golikówka 7
ul. Lotników 37
ul. 1 Maja nr 3
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogozińska 11c
ul. Lutycka 105
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Konopnickiej 8
Plac Lotników 6
ul. Warcisława IV 17
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Grudziądzka 46-48
ul. Karczunkowska 19
ul. Łopuszańska 36
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

33 810 06 81
52 346 66 66
55 232 84 12
58 669 85 85
503 995 570, 691 640 983 
75 649 60 32
32 255 54 15
77 483 35 28
41 343 13 43
94 341 69 23
12 292 02 48 do 51
13 440 92 12
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
52 346 66 66
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
87 565 13 70
503 995 570, 690 990 396
537 518 004
52 346 66 66
52 346 66 66
22 313 11 70
22 853 00 35 
54 236 87 45
71 359 82 21 do 48
71 303 21 51

bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl 
elblag@kompaniabiurowa.pl 
gdynia@kompaniabiurowa.pl
goleniow@kompaniabiurowa.pl
jeleniagora@kompaniabiurowa.pl 
katowice@kompaniabiurowa.pl
kedzierzynkozle@kompaniabiurowa.pl 
kielce@kompaniabiurowa.pl 
koszalin@kompaniabiurowa.pl 
krakow@kompaniabiurowa.pl 
krosno@kompaniabiurowa.pl
kutno@kompaniabiurowa.pl 
lubin@kompaniabiurowa.pl 
lublin@kompaniabiurowa.pl 
lodz@kompaniabiurowa.pl 
nowysacz@kompaniabiurowa.pl
olsztyn@kompaniabiurowa.pl 
ostrow@kompaniabiurowa.pl 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecin@kompaniabiurowa.pl
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
warszawa2@kompaniabiurowa.pl
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

Kup Eco zszywacz lub dziurkacz Rapesco 
z gazetki  promocyjnej a ciastka HIT 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
99K041A czarny szt.
99K041G biały szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
99K042A czarny szt.
99K042G biały szt.

Dziurkacz Rapesco ECO X5-40
• dziurkuje jednorazowo do 40 arkuszy papieru • wykonany z metalu • posiada funkcję 
blokady docisku oraz regulowaną prowadnicę papieru • GERM SAVVY - technologia anty-
bakteryjna z zastosowaniem powłok nanosrebra • do przedziurkowania kartek wymaga 
użycia 50% mniej wysiłku (system Less Effort) • 15 lat gwarancji

Zszywacz Rapesco ECO Luna 
• zszywa jednorazowo do 50 kartek • wykonany z wysokiej jakości tworzyw z metalo-
wymi częściami mechanicznymi • GERM SAVVY - technologia antybakteryjna z zastoso-
waniem powłok nanosrebra • okienko do personalizacji produktu (np. imię, nazwiska 
lub inicjały) • przedni system ładowania, otwierany za pomocą przycisku • wyposażony 
w system Lees effort, który redukuje siłę nacisku o 50 % • w zestawie zszywki 24/6 
1000 szt oraz 24/8 1000 szt • 25 lat gwarancji

CENA NETTO
99,90 PLN

CENA NETTO
78,90 PLN


