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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: 1.07.2019-30.09.2019 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)

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

Przy zakupie dowolnych 
herbat Irving  z oferty 

za kwotę min. 69 zł 
– TEA Herbaciana 

30 kopertek – (6 herbat 
funkcjonalnych) GRATIS!!!

GRATIS!
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Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. W komplecie półka oraz zestaw do montażu. Powierzchnia 
tablicy wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym o niskim re�eksie. Tablice 
przeznaczone do pisania markerami suchościeralnymi oraz do wieszania notatek przy pomocy 
magnesów. 

KOD kat. Wymiary Jednostka 
Sprzed.

60 x 40 cm
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 100 cm
200 x 100 cm
240 x 120 cm
300 x 120 cm

Cena netto

4 szt.
5 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. W komplecie zestaw do montażu. Powierzchnia tablicy 
wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym o niskim re�eksie. Rama z prawdziwe-
go drewna sosnowego o szerokości 16 mm. Tablice przeznaczone do pisania markerami suchościeral-
nymi oraz do wieszania notatek przy pomocy magnesów. 

KOD kat. Wymiary Jednostka 
Sprzed.

TM64D
TM96D
TM129D

60 x 40 cm
90 x 60 cm
120 x 90 cm

10 szt.
10 szt.
5 szt.

Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. W komplecie zestaw do montażu. Powierzchnia tablicy 
wykonana z wysokiej jakości naturalnego korka. Rama z prawdziwego drewna sosnowego. Dzięki 
optymalnej elastyczności powierzchnia odporna na wielokrotne wbijanie pinezek.

KOD kat. Wymiary Jednostka 
Sprzed.

40 x 30 cm
60 x 40 cm
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 100 cm
200 x 100 cm

Cena netto

10 szt.
10 szt.
10 szt.
5 szt.
1 szt.
1 szt.

Powierzchnia wykonana z wysokiej jakości stali 
lakierowanej w kolorze białym. Rama plastikowa 
biała. Rozmiar tablicy: 70x100 cm. Regulowana 
wysokość nóżek do 180 cm. Stabilna metalowa 
konstrukcja oraz półka na akcesoria w kolorze 
białym. Metalowy docisk do papieru. 

Flipchart BASIC suchościeralno-ma-
gnetyczny na trójnogu

KOD kat. Wymiary Jednostka 
Sprzed.

70x100xh180cm 1 szt.

Cena
netto

Metalowe, rozkładane ramiona do mocowania papieru za pomocą magnesów. Powierzchnia 
wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym. Rozmiar tablicy: 68x105 cm. 
Regulowana wysokość. Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym. Regulowany rozstaw 
haków z eleganckim metalowym dociskiem do bloku, umożliwiający stosowanie różnych formatów 
papieru. Flipchart wyposażony w 5 kółek z blokadą. 10 lat gwarancji na powierzchnię! 

KOD kat. Wymiary Jednostka 
Sprzed.

68x105xh220 cm
68x105xh220 cm

Model

Terra
Ignis

Cena netto

1 szt.
1 szt.

Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości 
stali lakierowanej w kolorze białym o niskim re�eksie. 
Łatwy w obsłudze system obracania i blokowania 
tablicy po obu jej stronach zapewnia stabilność 
podczas pisania. Metalowa konstrukcja w kolorze 
popielatym na 4 kółkach z blokadą na dwóch z nich. 
W zestawie uchwyt na markery. Tablice przeznaczo-
ne do pisania markerami suchościeralnymi oraz do 
wieszania notatek przy pomocy magnesów.

KOD kat. Wymiary

120x90xh175 cm 
150x100xh182 cm 
180x120xh192 cm 
200x100xh192 cm

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Jednostka 
Sprzed.

Cena
netto

Tablica suchościeralna magnetyczna 
w ramie drewnianej

Tablica korkowa w ramie drewnianej

Tablica suchościeralna magnetyczna 
w ramie aluminiowej Classic

Flipchart suchościeralno-magnetyczny mobilny

Tablica obrotowo-jezdna 
TELESCOPIC - dwustronna

GRATIS!
Terra Ignis

Kup produkty Memoboards z gazetki za 
odpowiednią kwotę i odbierz nagrodę.

250zł  Słuchawki Esperanza Audio Sensation

Cena netto

500zł Głośnik przenośny Bluetooth Esperanza FM Blues

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, 
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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. 2,89
54K002B   Cienkopis STABILO point 88, czerwony opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002C   Cienkopis STABILO point 88, ciemny niebieski opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002M   Cienkopis STABILO point 88, żółty opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002H   Cienkopis STABILO point 88, brązowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002A   Cienkopis STABILO point 88, czarny opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002O   Cienkopis STABILO point 88, turkusowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002L   Cienkopis STABILO point 88, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002N   Cienkopis STABILO point 88, fioletowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002W   Cienkopis STABILO point 88, różowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002E   Cienkopis STABILO point 88, oliwkowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002K   Cienkopis STABILO point 88, szary opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002U mix 6 kolorów neonowych kpl. kpl. 17,99
54K002Y mix 10 kolorów kpl. kpl. 23,99
54K002Z mix 10 kolorów + 5 neonowych kpl. kpl. 44,99

Kup produkty Stabilo 
z gazetki za kwotę 99 zł 

a opakowanie 225g Krówek 
Mlecznych Wawel 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

CENY DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU SIĘ DO PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K037A 60 x 40 cm szt.
20K037B 90 x 60 cm szt.
20K037C 120 x 90 cm szt.
20K037D 150 x 100 cm szt.
20K037E 200 x 100 cm szt.
20K037F 240 x 120 cm szt.
20K037G 300 x 120 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K035A 40 x 30 cm szt.
20K035B 60 x 40 cm szt.
20K035C 90 x 60 cm szt.
20K035E 120 x 90 cm szt.
20K035F 150 x 100 cm szt.
20K035H 200 x 100 cm szt.

Kod kat. model wymiary jedn. sprzed.
20K197X Terra 68x105 cm, h 220 cm szt.
20K196X Ignis 68x105 cm, h 220 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K195A 120x90 cm, h 175 cm szt.
20K195B 150x100 cm, h 182 cm szt.
20K195C 180x120 cm, h 192 cm szt.
10K195D 200x100 cm, h 192 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K146X 70 x 100 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K076A 60 x 40 cm szt.
20K076B 90 x 60 cm szt.
20K076C 120 x 90 cm szt.

GRATIS!

Ceny już 
od 63,90 zł 

netto

Ceny już 
od 13,90 zł 

netto
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Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena netto
14K471A czarny szt. 2,99
14K471B czerwony szt. 2,99
14K471C niebieski szt. 2,99
14K471D zielony szt. 2,99
14K471M żółty szt. 2,99
14K471L pomarańczowy szt. 2,99
14K471T różowy szt. 2,99
14K471N fioletowy szt. 2,99
14K471P granatowy szt. 2,99
14K471E oliwkowy szt. 2,99
14K471X morelowy szt. 2,99
14K471H błękitny szt. 2,99
14K471K szary szt. 2,99
14K471Y piaskowy szt. 2,99
14K472X 4 kol. w specjalnym stojaku kpl. 14,49
14K472Y 8 kol. w specjalnym stojaku kpl. 27,99
14K472Z 16 kol. w specjalnym stojaku kpl. 55,99

Cienkopis Schneider Line-Up
• obudowa wykonana w 88% z bio-plastkiu • ergonomiczny, 
trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt a gumowana 
obudowa gwarantuje komfort pisania •  fibrowa końcówka 
w podłużnej, solidnej, metalowej oprawie: łatwa praca z sza-
blonem lub linijką • cap off - tusz odporny na wysychanie (do 
3 dni przy zdjętej skuwce) • elementy obudowy w kolorze 
tuszu • tusz na bazie wody • skuwka wentylowana, idealnie 
przylegająca do nasady • dostępny w sumie w 30 kolorach 
(w tym 5 neonowych) • grubość linii pisania: 0,4 mm

Kup produkty marki Schneider za kwotę 199 zł netto
a Zestaw Kosmetyków BINGOSPA 
otrzymasz GRATIS !

Kup produkty marki Schneider za kwotę 199 zł netto
a Zestaw Kosmetyków BINGOSPA 
otrzymasz GRATIS !

GRATIS!

 

 

10 szt.

Pióra kulkowe One Hybrid - N
  Innowacyjne pióro kulkowe stylizowane na klasyczne,  

       eleganckie pióro wieczne
  Igłowa, hybrydowa końcówka ze stali szlachetnej
  Tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2,
  Gwarantuje trwałość znakowania dokumentów
  Super-Flow-System kontrolujący precyzyjne dozowanie tuszu
  Tusz nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni
  Duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu
  Ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa
  Skuwka wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem
  Grubość linii pisania: 0,3 mm

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
14K245A czarny szt.
14K245B czerwony szt.
14K245C niebieski szt.
14K245D zielony szt.

CENA NETTO
10,98 PLN
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Made in Germany

Bogaty wybór. 
Nowoczesne technologie. 

Ochrona środowiska i odpowiedzialność to najważniejsze wartości Schneider, 
pierwszej firmy w branży piśmienniczej, która już w roku 1998 wprowadziła 
najbardziej restrykcyjny system ochrony środowiska EMAS.

Najwyższy komfort pisania dostępny na co dzień.

• wyposażone w ultra gładko piszącą końcówkę
• Super-Flow-System kontroluje precyzyjne dozowanie tuszu
• nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni
• duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu

Kod kat. Kolor
14K506A  czarny
14K506B  czerwony
14K506C  niebieski
14K506D  zielony

CENA NETTO
11,59 PLN

CENA NETTO
2,49 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

50 szt.

Długopis automatyczny Schneider K15
• smukła obudowa • korpus wykonany z tworzywa sztucznego prze-
dzielony na 2 części metalową obrączką • końcówka pisząca wykonana 
ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie • tusz olejowy, wodoodpor-
ny (zgodny z certyfikatem ISO 12757-2) • metalowy klip i przycisk • na 
wkład wymienny Office 765 lub Express 775 • kolor wkładu niebieski

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

GRATIS!

 

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. 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

Zastanawiałeś się kiedyś co mówi o Tobie 
Twój charakter pisma? Już nie musisz! 
Możesz to sprawdzić dzięki producentowi  
artykułów piśmienniczych – marce  
Schneider. Koniecznie zobacz naszą  
nową akcję „Litery i charaktery”.  
Każdy może wziąć udział w krótkim teście 
psychologicznym opartym na analizie 
próbek odręcznego pisma. Wystarczy 
wejść na stronę: www.literyicharaktery.pl

Śledź nas na Facebook’u i Instagramie!
Przygotowaliśmy wiele ciekawych  

konkursów z nagrodami.
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Zegarek na rękę 
Timex GRATIS!

Słuchawki Panasonic 
GRATIS!

Torba 
na kierownicę 
rowerową GRATIS!

Torba sportowa 4F 
GRATIS!

Piłka Mikasa 
do siatkówki GRATIS!

GRATIS!

GRATIS! GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

CENA NETTO
1289,00 PLN

CENA NETTO
1349,90 PLN

CENA NETTO
244,90 PLN

CENA NETTO
969,90 PLN

CENA NETTO
859,90 PLN

CENA NETTO
14,90 PLN

CENA NETTO
384,90 PLN

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K078D P-2/ O-2/ T-2/ E-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K191X P-3/ O-2/ T-3/ E-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K321Y P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K320X P-4/ T-2/ E-3/ F-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K108X P-2/ O-2/ T-3/ E-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K105X P-2 szt.

Niszczarka Kobra +1 SS6
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 
5,8 mm • ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 
25 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ 
O-2/ T-2/ E-2 • niszczenie płyt CD, kart pla-
stikowych, zszywek i spinaczy • pojemność 
kosza: 38,5 l • wymiary: 390x300x590 mm • 
cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 
przez 24 godziny na dobę

Niszczarka Wallner JP 6215CD
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścin-
ka: 4 x 50 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 15 • poziom bezpieczeństwa DIN 
66399: P-3/ O-2/ T-3/ E-2 • pojemność kosza: 
21 l • zabezpieczenie przed przegrzaniem • 
obudowa na kółkach • niszczy: płyty CD, kar-
ty plastikowe, zszywki, spinacze

Niszczarka Wallner HD-120 C2 
• szerokość wejścia: 235 mm • niszczą: kar-
ty plastikowe, płyty CD, zszywki • niszczy: 8 
kartek (A4/80g) • poziom tajności DIN 66399: 
P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2 • wielkość ścinka: 2 x 
10 mm • zabezpieczenie silnika przed prze-
grzaniem • optyczny wskaźnik napełnienia 
kosza • pojemność kosza 20 l • gwarancja 2 
lata

Niszczarka Wallner ACD 410 
• szerokość wejścia: 225 mm • wielkość ścin-
ka: 4 x 35 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/80g): 10 • poziom bezpieczeństwa DIN 
66399: P-4/ T-2/ E-3/ F-1 • niszczy: karty pla-
stikowe, płyty CD, zszywki, małe spinacze • 
pojemność kosza: 18 l • osobna szczelina do 
niszczenia płyt CD 

Niszczarka Wallner JP 820S
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość 
ścinka: 3,9 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 25 • poziom bezpieczeństwa DIN 
66399: P-2/ O-2/ T-3/ E-2 • niszczy: zszywki, 
małe spinacze, karty plastikowe, płyty CD 
• pojemność kosza: 35 l • zabezpieczenie 
przed przegrzaniem • w standardzie butel-
ka oleju o pojemności 30 ml • obudowa na 
kółkach

Niszczarka Wallner S580 
• szerokość wejścia: 220 mm • szerokość 
ścinka: 6 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/80g): 8 • poziom bezpieczeństwa DIN 
66399: P-2 • pojemność kosza: 15 l • okno w 
obudowie umożliwiające kontrolę napełnie-
nia kosza • funkcja cofania

Kosmetyczka 
Wittchen GRATIS!

Kup produkty Amos, Grand i Toor z gazetki promocyjnej  
za minimum 189 zł a kpl. 6 długopisów wymazywalnych Corretto 
otrzymasz GRATIS!

GRATIS!

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

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

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

gwarancja 
dożywotnia

Kolekcja na biurko VIP Grand
Lakierowany metal w kolorze czarnym lub srebrnym. Każdy element można kupić osobno 
w zależności od aktualnych potrzeb

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed. cena netto
21K052X szuflady na dokumenty czarny szt. 73,90
21K052Y szuflady na dokumenty srebrny szt. 73,90
21K055X pojemnik na prasę czarny szt. 35,90
21K055Y pojemnik na prasę srebrny szt. 35,90
21K057C kosz na papier 19 litrów czarny szt. 42,90
21K057Y kosz na papier 19 litrów srebrny szt. 42,90
21K096X przybornik na biurko czarny szt. 26,90
21K096Y przybornik na biurko srebrny szt. 26,90
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Do zakupu dowolnych produktów Maped z gazetki za 59 zł 
– kredki ColorPeps 12 kol. + temperówka GRATIS!

CENA NETTO
1,29 PLN

CENA NETTO
4,29 PLN

CENA NETTO
12,19 PLN

GRATIS!

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K008A EF019 czarny szt.
93K008P EF010 granatowy szt.
93K008K EF031 szary szt.

Krzesło TAKTIK 
• ergonomicznie siatkowane oparcie  posiada podparcie 
pod lędźwie • tapicerka z atestem trudnopalności 
• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, 
opcja:  kółek do powierzchni twardych 

gwarancja 
2 lata

krzesło

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K141A czarny szt.

Krzesło ERGOFLEX
• komfortowe siedzisko i ergonomicz-
nie wyprofilowane oparcie • siedzisko 
tapicerowane wytrzymałą tkaniną • 
oparcie z siatki posiada podparcie pod 
lędźwie • mechanizm umożliwiający 
swobodne kołysanie się • możliwość blo-
kady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • 
regulowana wysokość krzesła • regulacja 
siły oporu oparcia • Anti-Shock – zabez-
pieczenie przed uderzeniem oparcia w 
plecy użytkownika • tapicerowany zagłó-
wek • wygodne podłokietniki z miękkimi 
nakładkami • nylonowa podstawa • 
kółka do powierzchni dywanowych w 
standardzie  

HIT CENOWY
385,00 PLN

(netto)

HIT CENOWY
669,90 PLN

(netto)

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K086A  twardość HB szt.
54K086B  twardość 2B szt.
54K086C  twardość 2H szt.

54K086D  twardość B szt.
54K086E  twardość H szt.

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

Indeks opis jedn. sprzed.
54K009X  cyrkiel Study 150 + ołówek automatyczny szt.
54K009Y  cyrkiel Study 110 z wkładami grafitowymi szt.

Cyrkle Study
•  metalowe cyrkle z ergonomicznymi uchwytami
• pakowane w plastikowe etui z wbudowaną linijką

Indeks opis jedn. sprzed. cena netto
54K080X  Essentials Green symetryczne 17 cm szt. 5,19
54K080Y  Essentials Green asymetryczne 21 cm szt. 6,99
54K081X  Advanced Gel symetryczne 17 cm szt. 14,99
54K081Y  Advanced Gel asymetryczne 21 cm szt. 16,99

Nożyczki Advanced Gel i Essentials Green
•   Advanced Gel: ergonomiczne nożyczki wysokiej jakości 
•   Advanced Gel: uchwyt pokryty miękkim, żelowym tworzywem, poprawia 
komfort pracy
•   Essentials Green: wyprodukowane z myślą o środowisku naturalnym
• Essentials Green: ostrza i nit ze stali nierdzewnej gwarantują długotrwałe 
użytkowanie

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K082D  zielony, 10 szt. w opak. szt.

54K082M  żółty, 10 szt. w opak. szt.

54K082L  pomarańcz., 10 szt. w opak. szt.

54K082T  różowy, 10 szt. w opak. szt.

54K082X  miks kolorów, 4 szt. w etui szt.

Zakreślacze Fluo’Peps Max
• miękkie boki zapewniają komfort pracy i zapobie-
gają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni • pozosta-
wione bez skuwki nawet po 4 godz. nie tracą swoich 
właściwości
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BĄDŹ COOL 
Z WORKIEM OXFORD!

worków 
do zgarnięcia!

Kup dowolne produkty Oxford za minimum 59 zł. Zachowaj dowód zakupu.

Wejdź na www.becoolatschool.pl i wyślij do nas czytelne zdjęcie 
dowodu zakupu, razem z danymi do wysyłki worka.

Po otrzymaniu od nas mailowego potwierdzenia, że Twoje zgłoszenie 
jest poprawne, czekaj cierpliwie na nagrodę.
Organizator akcji: Hamelin Polska Regulamin akcji dostępny na www.becoolatschool.pl

Z apką zrobisz 
to szybciej!
ZESKANUJ KOD!

Czas trwania akcji: 01.07-30.09.2019

20% upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk) produktów OXFORD
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowejUPUST!

Kod kat. opis kolor okładki jedn. sprzed. cena netto
15K205A zeszyt, A5 60 k. mix szt. 7,90
15K205B zeszyt, A4 60 k. mix szt. 16,90
15K206A brulion, A5 60 k. mix szt. 9,40
15K206B brulion, A5 96 k. mix szt. 12,40
15K206C brulion, A4 96 k. mix szt. 22,90

5 szt. 

5 szt. 

Zeszyty i bruliony Oxford Touch
• połączenie energetycznych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku 
lwa • pierwsza na rynku aksamitnie miękka w dotyku okładka • bruliony: twarda 
oprawa (grzbiet szyty i klejony) • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o 
gramaturze 90g/m2

Kod kat. format kolor okładki jedn. sprzed. cena netto
15K096X A5 mix szt. 11,90
15K096Y A4 mix szt. 19,90
15K096Z Duo (2 registry), A4 mix szt. 19,90
15K096U Quatro (4 registry), A4 mix szt. 19,90

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 Optik Paper o gramaturze 90 • liniatura 
kratka z marginesem • okładki: mix kolorów • 60 kartek w kratkę

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena netto
15K164A zeszyt A5 32 kartek szt. 1,19 0,89
15K164B zeszyt A5 60 kartek szt. 1,59 1,39
15K164C zeszyt A5 80 kartek szt. 2,19 1,69
15K164E zeszyt A4 60 kartek szt. 3,99 2,79
15K164G zeszyt A4 96 kartek szt. 5,49 3,99
15K165A brulion A5 96 kartek szt. 3,89 2,99
15K165D brulion A4 96 kartek szt. 7,99 5,29
15K165G brulion B5 160 kartek szt. 9,99 5,99

Kolekcja Office Top 2000
• okładka pokrytą lakierem UV • bruliony w twardej, laminowa-
nej oprawie • papier o gramaturze 70g/m2 • liniatura: kratkaHIT 

CENOWY

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 
urządzeń mobilnych • strony z mikroperforacją i otworami do segregatora • barwio-
ne 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

Kołonotatnik Oxford My Style
• wyposażony w ruchomą zakładkę, która może służyć jako linijka • trwała, podwójna 
spirala pokryta plastikiem • miękka, laminowana okładka z lekkim perłowym poły-
skiem • śnieżnobiały i idealnie gładki Optik Paper o gramaturze 90g • specjalna linia-
tura z tagami umożliwia skanowanie notatek za pomocą aplikacji Scribzee

Laminowana, miękka  oprawa 
z perłowym  połyskiem.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
15K167A kołonotatnik A5 90k linia szt. 21,90
15K167B kołonotatnik A5 90k kratka szt. 21,90
15K167C kołonotatnik A4 90k linia szt. 38,90
15K167D kołonotatnik A4 90k kratka szt. 38,90

CENA NETTO
19,90 PLN
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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 butelkę w kształcie t-shirta z karabińczykiem 
o pojemności 480ml otrzymasz GRATIS!!!

GRATIS!

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
12,99 PLNKorektor w taśmie Uni CLT-205

• do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego  i na wydrukach komputerowych 
• ruchoma końcówka • nie zawiera szkodliwych substancji • skuwka chroniąca 
taśmę • wygodny klip

eko

10 szt.

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

KUP
8 TONERÓW
I ODBIERZ

toster 
albo suszarkę

do warzyw              
za1  zł

PREZENT
ZGARNIJ

KUP
6 TONERÓW
I ODBIERZ

blender stojący 
albo lampkę

biurkową                

KUP
4 TONERY

I ODBIERZ
klawiaturę

albo 
powerbank                 

KUP
2 TONERY

I ODBIERZ
mysz

albo pendrive 
16GB                  

WARUNKI PROMOCJI:
Zakup podanych powyżej ilości tonerów marki Activejet 

premiowany jest wybraną przez klienta nagrodą.
Z promocji można skorzystać wielokrotnie. Promocja obowiązuje 

od 01.07.2019 do 30.09.2019. Ilość nagród jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania zapasów Organizator zastrzega 

sobie możliwość zmiany nagród na inne nagrody 
o tej samej lub większej wartości. 

KUPUJ TONERY ACTIVEJET 
I ODBIERAJ NAGRODY!

PROMOCJA

activejet.pl

Przy zakupie określonej ilości
tonerów Activejet, przypisane

nagrody rzeczowe za 1 zł.

Dodatkowo w każdym
tonerze prezent w środku.

CENA NETTO
4,99 PLN
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Bon SODEXO 
o wartości 10 zł 
GRATIS!

Pakiet bonów 
SODEXO 
o wartości 40 zł

Pakiet bonów 
SODEXO 
o wartości 80 zł

Bon SODEXO 
o wartości 10 zł 
GRATIS!

Pakiet bonów 
SODEXO 
o wartości 150 zł

Pakiet bonów 
SODEXO 
o wartości 30 zł

GRATIS!

GRATIS! GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

CENA NETTO
248,90 PLN

CENA NETTO
1089,90 PLN

CENA NETTO
189,90 PLN

CENA NETTO
610,90 PLN

CENA NETTO
1,79 PLN

CENA NETTO
2589,90 PLN

CENA NETTO
  598,90 PLN

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
OS2206CD P-4/Tx-2/Ex-2/ O-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K003X szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K053Y P-4 / Tx-4 / Ex-3 / F-1 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85K022X szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K019X P-3 / T-1 / Ex-2 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85K025A szt.

Niszczarka biurowa 
OPUS OS 2206 CD 
• mała, przybiurkowa niszczarka • szerokość 
szczeliny: 220 mm ( A4 ) • niszczy jednorazo-
wo: 6 kartek (80 g/m²) • wielkość ścinka: 4x39 
mm • poziom tajności: P-4 / Tx-2 / Ex-2 / O-1 
• wielkość kosza: 7 l  • automatyczny START/
STOP • niszczy papier, zszywki biurowe, kar-
ty kredytowe i chipowe oraz płyty CD/DVD

Niszczarka biurowa 
SHREDCAT by IDEAL 8260 CC
• szerokość szczeliny: 220 mm (A4) • niszczy 
jednorazowo: 8 kartek (70 g/m²) • wielkość 
ścinka : 4x40 mm • poziom tajności : P-4 / 
F-1 • wielkość kosza: 18 l • automatyczny 
START/STOP • niszczy papier, zszywki biu-
rowe • wyjątkowo cicha praca – 50 dB(A) • 
elektroniczny czujnik przepełnienia kosza 
- fotokomórka • ZEROWY POBÓR PRĄDU w 
trybie czuwania

Profesjonalna niszczarka 
IDEAL 2445 CC-4x40
• profesjonalna niszczarka • szerokość szcze-
liny: 240 mm • niszczy jednorazowo: 13 kar-
tek (80 g/m²) • wielkość ścinka: 4x40 mm • 
wielkość kosza: 35 l  • automatyczny START/
STOP • niszczy papier, zszywki i spinacze 
biurowe, karty kredytowe i chipowe • JED-
NOELEMENTOWE NOŻE TNĄCE wykonane 
z hartowanej stali • Obudowa kosza wyko-
nana w całości z płyty meblowej co znacz-
nie obniża głośność pracy •  automatyczne 
wyłączenie po 30 minutach bezczynności • 
gwarancja 5 lat na urządzenie i dożywotnia 
na noże tnące 

Bindownica biurowa
do grzbietów PCV
OPUS BONO PLUS
• klasyczna bindownica do oprawy 
grzbietem PCV – tzw. „grzebieniem” 
• dziurkuje jednorazowo: 15 kartek 
o gramaturze 80 g/m² • oprawia: 
do 510 kartek o gramaturze 80 g/
m² (max. średnica grzbietu 51 mm) 
• dodatkowe funkcje: regulacja mar-
ginesu, ogranicznik formatu, miarka 
maksymalnej ilości dziurkowanych 
kartek, wskaźnik do pomiaru grubo-
ści grzbietu i jego doboru • metalo-
wy korpus i podstawa • 21 wyłącza-
nych noży

Niszczarka biurowa 
OPUS TS 2222 CD 
• duża niszczarka biurowa • szerokość szcze-
liny: 225 mm • niszczy jednorazowo: 22 kart-
ki (80 g/m²) • wielkość ścinka: 3,9x44 mm • 
poziom tajności : P-3 / T-1 / Ex-2 / • wielkość 
kosza: 28 l  • automatyczny START/STOP • 
niszczy papier, zszywki i spinacze biurowe, 
karty kredytowe i chipowe oraz płyty CD/
DVD • posiada duży i łatwy do opróżnienia, 
wysuwany z obudowy pojemnik na ścinki • 
ZEROWY POBÓR PRĄDU w trybie czuwania 

Laminator biurowy do formaty A4 
OPUS UNILam A4
• najbardziej popularny laminator biurowy do for-
matu A4 • maks. szerokość laminacji: A4 (230 mm) 
• maks. grubość dokumentu z folią: 0,6 mm • maks. 
grubość folii: 80-125 µm • czas nagrzewania: 3-5 
min • prędkość laminacji: 300 mm/min • możliwość 
laminacji na zimno

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

Kod kat. końcówa jedn. sprzed.
47K046X fine szt.

końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed. cena netto
47K019A 47K020A czarny szt. 3,99
47K019B 47K020B czerwony szt. 3,99
47K019C 47K020C niebieski szt. 3,99
47K019D 47K020D zielony szt. 3,99
47K019X 47K020X 4 kolory kpl. 14,99

końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed. cena netto
47K021A 47K022A czarny szt. 5,29
47K021B 47K022B czerwony szt. 5,29
47K021C 47K022C niebieski szt. 5,29
47K021D 47K022D zielony szt. 5,29
47K021X 47K022X 4 kolory kpl. 20,99

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

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

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

Kod kat. pojemność jedn. sprzed. cena netto
47K011X 8 ml szt. 11,29

CENA NETTO
7,19 PLN

CENA NETTO
11,29 PLN

159 zł



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 1.07.2019 do 30.09.2019r. 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
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Ostrów Wielkopolski
Poznań
Rzeszów
Siedlce
Sosnowiec
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

ul. Gen.Wł. Andersa 42    
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. 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
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 
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

16 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

CENA NETTO
1098,90 PLN

CENA NETTO
998,90 PLNKod kat. jedn. sprzed.

5734201 szt.
Kod kat. jedn. sprzed.

37K122X szt.


