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GRATIS

Kup dowolną walizkę kabinową Wenger

BUSINESS BOARDING PASS

WALIZKA KABINÓWKA
 LUMEN HARDSIDE 20"

400 x 550 x 210 mm

WALIZKA KABINÓWKA
MATRIX HARDSIDE 20"

400 x 550 x 200 mm

WALIZKA KABINÓWKA
DEPUTY 20"

400 x 550 x 200 mm

a ekskluzywną poduszkę podróżną Wenger otrzymasz GRATIS!

nazwa kod dostawcy Kod katalogowy Cena

Lumen Hardside  20” WE604345  

Matrix Hardside 20” WE604352  

Deputy 20” WE604369  

Przy jednorazowym zakupie produktów z serii Vintage
marki   za min 89 zł netto

PRZEKĄSKI KIBICA otrzymasz
GRATIS

Przy jednorazowym zakupie  
produktów marki Clinex  
z serii NANO za min 99 zł netto  
PŁYN DO MYCIA GRILLI  
I PIEKARNIKÓW CLINEX GRILL

GRATIS

nr rodzaj pojemnność kod dostawcy Kod katalogowy Cena
1 Clinex Nano Protect Floral 1 l CL77333  
2 Clinex Nano Protect Floral 5 l CL77334  
3 Clinex Nano Protect Glass 1 l CL77329  
4 Clinex Nano Protect Glass 5 l CL77330  
5 Clinex Nano Protect Silver Nice 1 l CL77344
6 Clinex Nano Protect Silver Nice 5 l CL77345
7 Clinex Nano Protect Silver Table 1 l CL77342
8 Clinex Nano Protect Silver Odour Killer 1 l CL77348
9 Clinex Nano Protect Silver Odour Killer 1 l CL77351

GRATIS

GRATIS











 



waga rodzaj kod dostawcy Kod katalogowy Cena

100 g migdał prażony i solony ABAK-055  

80 g pistacje prażone i solone ABAK-056  

100 g nerkowiec prażony i solony ABAK-057  

150 g orzechy ziemne prażone i solone ABAK-058  

ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

01.07.2018-30.09.2018
lub do wyczerpania zapasów

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

HIT CENOWY

9,99 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

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

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

CENY JUŻ OD 

0,89 PLN

Przy zakupie 15 ryz
(trzy kartony)
papieru A4 POLspeed
– puszka napoju
OSHEE Vitamin 250ml
GRATIS

Prezent!

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K001C A4 80 g/m2 ryza 500 ark.

Kod kat. nazwa kod dostawcy Cena
14K455A Lumen Hardside  20” WE604345 528,37
14K456A Matrix Hardside 20” WE604352 486,91
14K457A Deputy 20” WE604369 406,42



32

Prezent!
Do zakupu niszczarki 
Kobra – Blender 
Smoothie 

GRATIS

CENA

635,90 PLN

CENA

1199,90 PLN

CENA

1779,90 PLN
CENA

1659,90 PLN

Niszczarka Wallner C860
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3 x 9 
mm • pojemność kosza: 25 litrów • wymiary: 500 x 
240 x 365 mm • automatyczny start/stop/funkcja co-
fania • osobna szczelina do niszczenia płyt CD/DVD  
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD/DVD • 
okno do kontroli zapełnienia kosza 

Niszczarka Wallner HC1601
• szerokość wejścia: 220 mm • wielkość ścinka: 4 x 39 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/ 80g): 16 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399 • niszczy: zszywki, spinacze, karty 
plastikowe, płyty CD • pojemność kosza: 29 l • wymiary: 400 x 300 x 517 mm • pokrywa 
zabezpieczająca szczelinę tnącą • automatyczne uruchamianie niszczarki po rozsunię-
ciu pokrywy • zerowy pobór prądu przy zamkniętej pokrywie

Niszczarka Kobra +1 CC4 ES
• szerokość wejścia 230 mm •wielkość ścinka 3,5×40 mm • ilość nisz-
czonych kartek (A4/ 70g): 14 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399 • 
niszczenie kart plastikowych, zszywek i spinaczy • pojemność kosza: 
38,5 l • system Energy Smart • automatyczny start/stop z autorever-
sem • Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania 
worków

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K107X P-5/T-2/E-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36P300X P-4/ O-3/ T-4 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K078C P-4/T-4/E-3/F1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K002C  P-4/0-1/T4/E-3 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36P301X P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2 szt.

Prezent!
Słuchawki Bluetooth 
GRATIS

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Niszczarka Kobra +2 CC2 ES
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 1,9×13 mm • ilość niszczonych kar-
tek (A4/70g): 8 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399 • niszczy: zszywki, spinacze, 
karty plastikowe, płyty CD • pojemność kosza 38,5 l • dwa osobne zestawy noży 
tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych • system Energy  
Smart • automatyczny start/stop z autoreversem • Eco-Friendly – pojemnik na 
 ścinki bez konieczności stosowania worków

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Niszczarka Kobra +3 CC4 ES 
• do pracy w średniej wielkości biurach i urzędach • automatyczny start/stop • 
tnie na ścinki 3,5 x 40 mm do 14 arkuszy papieru • możliwa ciągła pracę bez prze-
grzewania (24 h) • system Throw and Shred umożliwia niszczenie zgniecionych 
kartek papieru • szerokość wejścia: 230 mm • dwa zestawy noży tnących do nisz-
czenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych • zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem • automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papie-
ru • osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe • okno w 
obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza • pojemność kosza  
38,5 litra

CENA

1099,90 PLN

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K166X  P-4/0-1/T-2/E-2/F-1 szt.

Niszczarka Wallner JP 826C
• szerokość wejścia: 240 mm • wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm • niszczy 
zszywki, spinacze, karty plastikowe, CD • pojemność kosza: 35 litrów • 
wymiary: 390 x 305 x 645 mm • automatyczny start/stop/funkcja co-
fania • zabezpieczenie przed przegrzaniem • optyczny wskaźnik na-
pełnienia kosza 

CENA

1148,90 PLN

GRATIS

Kup dowolną walizkę kabinową Wenger

BUSINESS BOARDING PASS

WALIZKA KABINÓWKA
 LUMEN HARDSIDE 20"

400 x 550 x 210 mm

WALIZKA KABINÓWKA
MATRIX HARDSIDE 20"

400 x 550 x 200 mm

WALIZKA KABINÓWKA
DEPUTY 20"

400 x 550 x 200 mm

a ekskluzywną poduszkę podróżną Wenger otrzymasz GRATIS!

nazwa kod dostawcy Kod katalogowy Cena

Lumen Hardside  20” WE604345  

Matrix Hardside 20” WE604352  

Deputy 20” WE604369  

Przy jednorazowym zakupie produktów z serii Vintage
marki   za min 89 zł netto

PRZEKĄSKI KIBICA otrzymasz
GRATIS

Przy jednorazowym zakupie  
produktów marki Clinex  
z serii NANO za min 99 zł netto  
PŁYN DO MYCIA GRILLI  
I PIEKARNIKÓW CLINEX GRILL

GRATIS

nr rodzaj pojemnność kod dostawcy Kod katalogowy Cena
1 Clinex Nano Protect Floral 1 l CL77333  
2 Clinex Nano Protect Floral 5 l CL77334  
3 Clinex Nano Protect Glass 1 l CL77329  
4 Clinex Nano Protect Glass 5 l CL77330  
5 Clinex Nano Protect Silver Nice 1 l CL77344
6 Clinex Nano Protect Silver Nice 5 l CL77345
7 Clinex Nano Protect Silver Table 1 l CL77342
8 Clinex Nano Protect Silver Odour Killer 1 l CL77348
9 Clinex Nano Protect Silver Odour Killer 1 l CL77351

GRATIS

GRATIS











 



waga rodzaj kod dostawcy Kod katalogowy Cena

100 g migdał prażony i solony ABAK-055  

80 g pistacje prażone i solone ABAK-056  

100 g nerkowiec prażony i solony ABAK-057  

150 g orzechy ziemne prażone i solone ABAK-058  

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 kat. lp. rodzaj poj. kod dostawcy cena
14K265X 1 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Multi 1 L, skoncentrowany CL77076 14,90
14K265Y 2 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Multi 5 L, skoncentrowany CL77119 59,90
14K257X 3 Płyn do mycia szyb Clinex 1 L CL77110 10,52
14K257Y 4 Płyn do mycia szyb Clinex 5 L CL77111 28,53
14K264X 5 Pianka do mycia szyb Clinex 650ml CL77688 8,05
14K264Y 6 Pianka do mycia szyb Clinex 5 L CL77694 35,09
14K266X 7 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Active 1 L CL77512 15,57
14K266Y 8 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Active 5 L CL77517 70,74

Przy zakupie dowolnych herbat Irving 
za kwotę min. 69 zł  netto – TEA SPA 
kolekcja herbat funkcjonalnych 

GRATIS

Przy zakupie dowolnych herbat Irving 
za kwotę min. 199 zł netto – ekspozytor 
drewniany na 6 rodzajów 
herbat w kopertkach 

GRATIS

Prezent!
Robot kuchenny 
ZELMER

GRATIS













Kupując produkty marki Clinex 
z gazetki promocyjnej,   
za kwotę 99 zł, płyn do mycIA
GRIllI I pIekARnIków clIneX
GRIll oTRzymASz

GRATIS
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Przy jednorazowym zakupie produktów Eagle 
z gazetki promocyjnej za 39 zł 
Kredki ołówkowe jumbo mini Fiorello  
Gratis!

Przy jednorazowym zakupie produktów Eagle 
z gazetki promocyjnej za 39 zł 
Kredki ołówkowe jumbo mini Fiorello  
Gratis!

Prezent!

Prezent!

Kod kat. wymiary tablicy kod prod. jedn. sprzed.
20K037A 40 x 60 cm TM64ALC szt.
20K037B 60 x 90 cm TM96ALC szt.
20K037C 90 x 120 cm TM129ALC szt.
20K037D 100 x 150 cm TM510ALC szt.
20K037E 100 x 200 cm TM2010ALC szt.
20K037F 120 x 240 cm TM2412ALC szt.
20K037G 120 x 300 cm TM3012ALC szt.

Tablice suchościeralne magnetyczne
Memboards w ramie Classic
• w ramie aluminiowej anodowanej • przeznaczone do pi-
sania markerami i zawieszania notatek magnesami • moż-
liwość montażu w pionie i w poziomie • w komplecie półka 
oraz zestaw do montażu

Ceny już od 

62,90 PLN
za sztukę

Prezent! Do zakupu tablic Memoborads z gazetki za kwotę 120 zł - 
kawa Tchibo 250g GRATIS

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

20% 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 jedn. sprzed.
14K247A czarny szt.
14K247B czerwony szt.
14K247C niebieski szt.
14K247D zielony szt.

Marker do tablic Maxx 290

JEDYNY TAKI DWU FUNKCYJNY MARKER 
- DO PISANIA PO TABLICACH I BLOKACH 
FLIPCHART

Dziurkacz Eagle Alpha P5024B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa  
• ramię antypoślizgowe • podwójny wskaźnik środka strony • 
listwa formatowa • rozstaw otworów: 80 mm, średnica: 5,5 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K144A czarny szt.
21K144B czerwony szt.
21K144C niebieski szt.

10 
gwarancja 
3 lata

TOP
100

TOP100

TOP100

Zszywacz Eagle Alpha S5023B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • antypoślizgowe ramię 
• dwa rodzaje zszywania: otwarte i zamknięte • wskaźnik ilości zszywek pozostałych 
w magazynku • pojemnik na zapasowe zszywki • głębokość zszywania 48 mm 
• na zszywki 24/6, 26/6 Kod kat. kolor jedn. sprzed.

21K039A czarny szt.
21K039B czerwony szt.
21K039C niebieski szt.

gwarancja 
3 lata 20 

TOP
100

TOP100

TOP100

Zszywki biurowe specjalistyczne
• wysokiej jakości zszywki do zszywaczy specjalistycznych

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
21K046A 23/6 do 30 kartek opak. 1000 szt. 3,90
21K046B 23/8 do 40 kartek opak. 1000 szt. 4,90
21K046C 23/10 do 60 kartek opak. 1000 szt. 5,90
21K046D 23/13 do 90 kartek opak. 1000 szt. 7,60
21K046E 23/15 do 110 kartek opak. 1000 szt. 9,90
21K046F 23/17 do 130 kartek opak. 1000 szt. 12,90
21K046G 23/20 do 170 kartek opak. 1000 szt. 14,90
21K046H 23/23 do 200 kartek opak. 1000 szt. 17,60

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K143X mix szt.

Rozszywacz 
Eagle Alpha R5026B
• uniwersalny rozszywacz z metalową 
konstrukcją i obudową z trwałego 
tworzywa •  wyposażony w blokadę

gwarancja 
3 lata

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. ilość kartek jedn. sprzed. cena
21K125A 100 szt. 141,90
21K009A 200 szt. 169,90

Zszywacze Eagle 8538/8539
• metalowe • o dużej wytrzymałości • stabilna podstawa • uchwyt  
antypoślizgowy • miejsce na opis • pojemnik na zapasowe zszywki  
• wskaźnik ilości zszywek • głębokość zszywania: 69 mm (8538) lub 64 mm (8539) • 
zszywanie zamknięte - na zszywki 23/6 – 23/23 w zależności od ilości kartek

gwarancja 
3 lata 100 200 

TOP
100

TOP100

TOP100

gwarancja 
3 lata

Dziurkacz Eagle 845-R  
• metalowa konstrukcja  • po-
jemnik na odpady z tworzywa 
sztucznego nierysującego podłoża   
• plastikowa listwa formatowa  
• rozstaw dziurek 80 mm  • średni-
ca dziurki 6 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K167A czarny szt.

100

Cena

13,90 PLN

Cena

4,19 PLN

Cena

243,90 PLN

Cena

16,90 PLN

Cena

4,99 PLN

• do białych tablic i flipchartów • tusz można z łatwością zetrzeć na sucho, nie po-
zostawia śladów • szybkoschnące, intensywne kolory • tusz cap-off – odporny na 
wysychanie(nawet do 2-3 dni przy zdjętej skuwce), bez dodatku toluenu i ksylenu 
• bezwonny • lekka obudowa zapewniająca komfort pisania • okrągła końcówka 
umożliwiająca przyjemne, ciche pisanie bez charakterystyczne odgłosu skrzypienia 
• skuwka z praktycznym klipem • grubość linii pisania: 2-3 mm
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20% upustu* 
od podanych cen przy zamówieniu 
opakowania zbiorczego (5 sztuk) 
*tylko przy zamówieniach
za pośrednictwem platformy zakupowej

CENA

7,89 PLN

CENA

39,90 PLN

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

Kod kat. opis kolor / końcówka jedn. sprzed. cena
40K003G Pióro wieczne Parker Vector biały, końcówka F szt. 49,90
40K003O Pióro wieczne Parker Vector turkusowy, końcówka F szt. 49,90
40K003N Pióro wieczne Parker Vector fioletowy, końcówka F szt. 49,90
40K009G Długopis Parker Vector biały, końcówka F szt. 36,90
40K009O Długopis Parker Vector turkusowy, końcówka F szt. 36,90
40K009N Długopis Parker Vector fioletowy, końcówka F szt. 36,90

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

NOWOŚĆ !!! ZNANY MODEL 
W NOWEJ ODSŁONIE 

KOLORYSTYCZNEJ 

Standardowa cena 39,90 zł netto 
– zakup za pośrednictwem platformy zakupowej

Standardowa cena 63,90 zł netto 
– zakup za pośrednictwem platformy zakupowej 

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
51K016X 12 pozycyjny szt.

gwarancja 
3 lata

Kalkulator Casio GR-12
• podwójne zasilanie
• klasyczny system liczenia %
• zaokrąglanie wyników
• podwójna pamięć
• klawisz zmiany znaku +/-
• obliczanie marży MU
• pierwiastek kwadratowy
• klawisz cofania
• podwójne zero
• wymiary:
 34,7 x 155 x 209 mm

VECTOR
Śmiałe kolory i nowoczesne wykończenia = doskonały wybór dla wszystkich, którzy 
okazują swoją kreatywność w pięknym pisaniu. Wygodny, niezawodny, precyzyjny – 
najlepszy na dobry początek kariery; niezwykle odporny na zarysowania i błyszczący 
korpus wykonany z plastiku lub stali nierdzewnej o ponadczasowym wzornictwie; 
opakowanie prezentowe 

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
50K061A 12 pozycyjny szt.

gwarancja 
3 lata

Kalkulator Casio MX-12B 
• podwójnie zasilanie 
• klasyczny sposób liczenia % 
• klawisz podwójnego zera 
• klawisz cofania 
• klawisz zmiany znaku +/- 
• znacznik części tysięcznej 
• wymiary: 
29 x 106.5 x 147 mm

CENA

43,90 PLN
CENA

27,90 PLN

Teczka kopertowa Elba Urban
• wykonana z polipropylenu o grubości 300 mic. 
• zamykana na zatrzask • zaokrąglone rogi

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
15K226A A3, mix kolorów opak. / 5 szt. 30,90
15K226B A4, mix kolorów opak. / 5 szt. 19,90
15K226C A5, mix kolorów opak. / 5 szt. 14,90
15K226D A6, mix kolorów opak. / 5 szt. 11,90
15K226E DL, mix kolorów opak. / 5 szt. 11,90 20% upustu* 

od podanych cen przy zamówieniu 
opakowania zbiorczego (5 sztuk)

*tylko przy zamówieniach 
za pośrednictwem platformy zakupowej

Kod kat. opis kolor okładki jedn. sprzed. cena 
15K205A zeszyt, A5 60 kartek mix szt. 6,99
15K205B zeszyt, A4 60 kartek mix szt. 15,89
15K206A brulion, A5 60 kartek mix szt. 8,49
15K206B brulion, A5 96 kartek mix szt. 11,19
15K206C brulion, A4 96 kartek mix szt. 21,39

5 szt. 

Zeszyty i bruliony Oxford Touch
• połączenie energetycznych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowane-
go wizerunku lwa • pierwsza na rynku aksamitnie miękka w dotyku okład-
ka • bruliony w twardej oprawie, szyty i klejony grzbiet • śnieżnobiały  
i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90g/m2 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K150A A5 linia czarny szt.
15K150B A5 kratka czarny szt.
15K150C A5 linia fuksja szt.
15K150D A5 kratka fuksja szt.
15K150H A5 kratka brąz szt.
15K150C A5 kratka niebieski szt.
15K151A B5 kratka ciemne kolory mix szt.
15K151B B5 kratka pastelowe kolory mix szt.

5 szt. 

Notatniki Oxford Signature
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek przy uży-
ciu aplikacji Scribzee • twarda, lekka oprawa z poliuretanową okleiną 
• szyty grzbiet • elastyczna gumka chroni notatki, a tasiemka pomoże 
odnaleźć ważną stronę• wewnętrzna kieszeń na luźne notatki oraz 
uchwyt na długopis • możliwość personalizacji okładek: nadruk lub 
laser • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 
90 g/m2 • 80 kartek

Kod kat. format kolor okładki jedn. sprzed. cena
15K096X A5 mix szt. 10,89
15K096Y A4 mix szt. 17,99

5 szt. 

5 szt. 

Zeszyty Oxford Open Flex
• polipropylen na grzbiecie i okładkach • wytrzymałe, odporne na uszkodzenia oraz 
ekstremalnie elastyczne podczas otwierania i zamykania • śnieżnobiały i idealnie gład-
ki papier Optik Paper o gramaturze 90g/m2 • 60 kartek w kratkę

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
15K167A kołonotatnik A5 90k linia szt. 19,99
15K167B kołonotatnik A5 90k kratka szt. 19,99
15K167D kołonotatnik A4 90k kratka szt. 35,99

Kołonotatnik Oxford My Style
• wyposażony w ruchomą zakładkę, która może służyć jako linijka • trwała, podwójna 
spirala pokryta plastikiem • miękka, laminowana okładka z lekkim połyskiem • śnieżno-
biały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90g/m2 • 90 kartek 

5 szt. 

Laminowana, miękka oprawa 
z perłowym  połyskiem
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20% upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

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

Cena

2,99 PLN

Kod kat. kolor wkładu/
kolor obudowy jedn. sprzed.

48K048A czarny/czarny szt.
48K048B czerwony/czerwony szt.
48K048C niebieski/niebieski szt.
48K048X niebieski/mix szt.

12 szt.

Długopis UNI SXN-101 Jetstream
• idealne 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 • grubość linii pisania ok. 0,35 mm • obudowa w 
kolorach: pomarańczowym, zielonym, fioletowym i różowym

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K160A czarny szt.
48K160B czerwony szt.
48K160C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K160X niebieski szt.

12 szt.Pióro kulkowe nowej generacji 
UBA-188M/188EL-M AIR Micro
• pisze jak pióro wieczne - płynnie i gładko! • jedna końcówka • wiele 
grubości pisania - w zależności od kąta nachylenia pióra i siły naci-
sku • końcówka AIR jest wyprodukowana z elastycznego materiału 
- nie drapie i nie ślizga się po papierze • tusz pigmentowy - odporny 
na działanie wody i światła • grubość linii pisania: 0,28 - 0,45 mm

niebieski tusz - obudowa mix kolorów 
(jasnozielony, biały, jasnoniebieski, pomarańczowy, różowy)

TOP
100

TOP100

TOP100

UBA-188M AIR Micro

188EL-M AIR Micro

Korektor w długopisie Uni CLP-300
• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • dokładnie koryguje  
pismo ręczne i na wydrukach komputerowych • metalowa końcówka z węglika wol-
framu pozwala precyzyjnie dozować środek korygujący do ostatniej kropli • wypo-
sażony w bezpieczną skuwkę - specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku 
jej połknięcia • grubość linii korygowania: 1,2 mm

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

12 szt. 

CENA

4,96 PLN

CENA

10,98 PLN

CENA

13,98 PLN

Do zakupu produktów UNI z gazetki 
za kwotę 135 zł netto 
Opaska odstraszająca komary Gratis!

Prezent!

DO KAŻDEGO PRODUKTU BIC Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

- GRATIS KSIĄŻECZKA KREATYWNA*
*losowo dokładany prezent

Kredki Eco Evolution Stripes
• bardzo wytrzymałe, bezdrzewne kredki ołówkowe • wykonane z żywicy syntetycz-
nej (w przypadku złamania nie zostają drzazgi) • wykonana w 50% z materiałów  
z odzysku • nietoksyczne • łatwe do temperowania • grafit odporny na złamania

Kredki świecowe Plastidecor
• łatwe do ostrzenia • produkt nietoksyczny, bezpieczny dla dzieci 
• nie brudzą rąk i ubrań 

Farby plakatowe Bic
• żywe kolory • bezpieczne dla dzieci • wysokiej jakości - gwarancja doskonałego  
krycia powierzchni • w słoiczkach o pojemności 20 ml • do użytku na wielu powierzch-
niach: papier, drewno, ceramika, kamień • okres przydatności 2 lata

Farby akwarelowe Bic
• dobrze kryjące • z formułą  
szybkiego wysychania na papierze  
• bezpieczne dla dzieci • pędzelek 
w opakowaniu • okres przydatno-
ści 5 lat

Plastelina Bic
• miękka • żywe kolory • bezpieczne dla dzieci • okres przydatności 5 lat • zostawiają  
czyste rączki • przeznaczone do zabawy, ale również ćwiczeń małej motoryki  
• można użyć powtórnie • baw się bezpiecznie 1+: odpowiednie i bezpieczne  
dla dzieci powyżej 1 roku życia

Flamastry Kid Couleur
• średnia szerokość końcówki • tusz na bazie wody • tusz zmywalny z rąk i spieralny 
z większości tkanin • blokowana końcówka (brak możliwości wciśnięcia do środka) • 
wentylowana skuwka • produkt nietoksyczny, bezpieczny dla dzieci • nowe plastiko-
we opakowanie z przyczepionymi skuwkami

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K062A 12 kolorów opak. 17,99
47K062B 18 kolorów opak. 21,49
47K062C 24 kolory opak. 24,29

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K064A 12 kolorów opak. 12,29
47K064B 18 kolorów opak. 18,29
47K064C 24 kolory opak. 23,49

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K065X 6 kolorów opak. 5,19
47K065Y 12 kolorów opak. 8,59

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K066X 6 kolorów opak. 14,99
47K066Y 12 kolorów opak. 28,49

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K067X 12 kolorów opak. 12,49

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K063A 12 kolorów opak. 17,99
47K063B 18 kolorów opak. 25,29
47K063C 24 kolory opak. 31,89

Dla dzieci 
od 1 roku życia 
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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, 76x76 mm,  
6x100 karteczek, R330-NR, 
6 sztuk w opakowaniu

■ 3M-FT510089939

Zakładki indeksujące 
Post-it® Mini

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

■ 3M-70071353570

Karteczki samoprzylepne 
Post-it® Z-Notes Zestaw 
Promocyjny 

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

■ 3M-HK100010196

Zakładki indeksujące 
Post-it® Mini Zestaw 
Promocyjny  

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

■ 3M-FT600002966

-38%

-33%

Oszczędzasz  
na każdym 

bloczku

Oszczędzasz  
na każdej 

sztuce

Zestaw PromocyjnyStandardowe produkty

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

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

Cena

1,99 PLN

O
DPORNY NA WYSYCH

A
N

IE

O
DPORNY NA WYSYCH

A
N

IE

Kod.kat. opis opakowanie jedn. sprzed.
54K086A  HB  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086C  2B  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086E  2H  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086B  B  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086D  H  pudełko z zaw. 12 szt. szt.

Ołówek z gumką Black’Peps
• wykonane z drewna lipowego • grafit 
odporny na złamania • ergonomiczny, 
trójkątny kształt zapewnia intuicyjnie poprawny chwyt

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
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
54K020A  zszywacz do 25 kartek krótki magazynek szt. 21,90

Kod kat. opis symbol jedn. sprzed. cena
14K458A Baterie Energizer Maxi Plus AA LR6 opak. 4 szt. 15,45
14K458B Baterie Energizer Maxi Plus AAA LR03 opak. 4 szt. 15,45
14K458C Baterie Energizer Maxi Plus C LR14 opak. 2 szt. 15,45
14K458D Baterie Energizer Maxi Plus D LR20 opak. 2 szt. 16,26
14K458E Baterie Energizer Maxi Plus 9V 6LR61 szt. 16,26

Dziurkacze i zszywacze Essentials Metal
• metalowa obudowa i mechanizm • trwałe i funkcjonalne, 
o nowoczesnym designie i wysokiej jakości • do codziennego użytku 
w domu i w biurze

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

Nożyczki Essentials Green
• wyprodukowane z myślą o środowisku naturalnym • Maped umiejęt-
nie połączył ekologię z funkcjonalnością • uchwyty w 70% wykonane 
są z surowców wtórnych • ostrza i nit ze stali nierdzewnej gwarantują 
długotrwałe użytkowanie 

Kod kat. opis opakowanie jedn. sprzed.
54K082M   żółty pudełko 10 szt. szt.
54K082L   pomarańczowy pudełko 10 szt. szt.
54K082D   zielony  pudełko 10 szt. szt.
54K082T   różowy pudełko 10 szt. szt.

Zakreślacze Fluo’Peps Max
• trójkątny uchwyt • perforowane, miękkie boki 
zapewniają komfort kreślenia i zapobiegają 
wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
•	 	pozostawione bez skuwki nawet po 4 godz.  

nie tracą swoich właściwości

Do zakupu dowolnych  
produktów Maped  
z gazetki za 49 zł – napój  
FuzeTea 500 ml GRATIS*
*  Rodzaj napoju wybierany losowo

Cena

4,29 PLN

Cena

1,29 PLN

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.

Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

     Kup produkty  
STABILO  

         z gazetki  
za 80 zł  

      a balsam  
do opalania  

      DAX SUN SPF 15  
        otrzymasz  

w prezencie!

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

Cienkopis STABILO point 88

Kod kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena
54K002X mix 6 kolorów kpl. kpl. 17,49
54K002U mix 6 kolorów neonowych kpl. kpl. 17,49
54K002Y mix 10 kolorów kpl. kpl. 29,19
54K002Z mix 15 kolorów kpl. kpl. 43,79

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
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



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.07.2018 do 30.09.2018r. 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


