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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

01.10.2017-31.12.2017
lub do wyczerpania zapasów

HIT CENOWY

8,99 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 codziennego użytku w drukarkach i kopiarkach biurowych • połączenie 
dużej niezawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany 
do każdego biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy

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

Doskonały pomysł na przemyślany prezent

Zestaw upominkowy Parker Urban Premium 
Silvered Powder CT
Chroń, przechowuj i trzymaj długopis zawsze pod ręką — dzięki temu 
unikatowemu zestawowi podarunkowemu będzie on Ci towarzyszyć zawsze 
i wszędzie. W skład zestawu wchodzą długopis Parker i eleganckie, szare, 
miękkie w dotyku etui z atrakcyjnym bordowym wnętrzem, idealnie nadające 
się do przechowywania przyborów do pisania. Zestaw opakowany jest w piękne 
pudełko podarunkowe.

Cena promocyjna

139,90 PLN

Cena promocyjna

169,90 PLN
Cena promocyjna

99,90 PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed.
40P001X długopis + etui kpl.

KUP DOWOLNE
10 ZGRZEWEK WODY
N I E G A Z O W A N E J 
LUB GAZOWANEJ
0,5L OD ŻYWIEC ZDRÓJ,
A W PREZENCIE OTRZYMASZ 
ZESTAW SZKLANEK

HIT CENOWY

14,99 PLN

Zestaw upominkowy Parker  
długopis + pióro wieczne    
Edycja specjalna zestawu podarunkowego marki Parker kryje duet dwóch 
klasyków. Komplet składający się z długopisu i pióra wiecznego został opakowany 
w eleganckie pudełko podarunkowe. Zestaw daje piszącemu możliwość wyboru 
między dwoma stylami pisania, dzięki czemu jest doskonały na każdą okazję. 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
40P002X Zestaw upominkowy Parker IM Brushed Metal GT kpl.
40P003X Zestaw upominkowy Parker Jotter Stainless Steel CT kpl.

Kod kat. opis jedn. sprzed.

94K204E Żywiec Zdrój 0,5l opak. 12 szt.

94K204D Żywioł od Żywiec Zdrój 0,5l opak. 12 szt.

40P002X

40P001X
40P003X
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do biurado biura

z BICz BIC
Startujemy od Września 2017

PowrótPowrót
Kup produkty

w tym olowki 

za150zł
a otrzymasz

Kup produkty

za350zł
a otrzymasz

POWER BANK!

do wyczerpania zapasów

specjalny kubek
do codziennych

notatek

SUPER
KUBEK!

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K003X P-4/F-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
CS2205 P-4 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
VS2000 P-4 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85P002X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85P001X szt.

niszczarka 
SHREDCAT by IDEAL 8260 CC
• prawie bezgłośna, tnąca w systemie paskowo-odcinkowym 
• świetnie sprawdzi się w małym biurze lub w domu • szerokośc wejścia: 220 mm 
• wielkość ścinka: 4 x 40 mm • automatyczny start/stop • zabezpieczenie silnika 
przed przegrzaniem • rewers • kółka • zerowy pobór prądu w trybie AutoEcoMode 
(stan czuwania) • pojemność kosza: 18 l • jednorazowo niszczy 8 arkuszy papieru 
o gramaturze 70 g/m2

niszczarka osobista opUs Cs 2205
• niszczarka biurowa do użytku osobistego • niszczy jednorazowo: 5 kartek (80 g/
m²) • wielkość ścinka: 4x40 mm – poziom tajności P-4 • wielkość kosza: 11,8 l • 
automatyczny START/STOP • zabezpieczenie silnika przed Aprzegrzaniem

niszczarka biurowa opUs Vs 2000 Ca
• wydajna, biznesowa niszczarka wyposażona w wyświetlacz LCD • przeznaczona 
do średniego biura • niszczy jednorazowo : 20 kartek (80 g/m²) • wielkość ścinka: 
4x35 mm – poziom tajności P-4 • wielkość kosza: 41 l • niszczy karty kredytowe, 
płyty CD i DVD • posiada duży i łatwy do opróżnienia, wysuwany pojemnik na ścinki

profesjonalny oczyszczacz
i jonizator powietrza IDeal ap 45
TAM GDZIE POWIETRZE JEST CZYSTE CZUJEMY SIĘ DOBRZE ! Idealnym rozwiązaniem 
jest OCZYSZCZACZ POWIETRZA – polepsza stan zdrowia, wpływa na podwyższenie
koncentracji i wydajności pracy
• dedykowany do pomieszczenia: do 45 m² • Moc* [W]: 11 / 20 / 40 / 110 • poziom 
hałasu* [dB]: 27 / 38 / 50 / 60 ( *moc i poziom hałasu podane dla kolejnych prędkości
pracy wentylatora) • prędkość wentylatora: 4 poziomy (niski, średni, wysoki oraz 
turbo) • Wydajność oczyszczacza**: od 85 do 500 m³/h • filtry: wstępny, True HEPA, 
z węglem aktywnym • system PlasmaWave™ • system przeciwbakteryjny Cleancel™ 
• jonizacja powietrza • tryb automatyczny • wskaźnik jakości powietrza • świetlna 
sygnalizacja wymiany filtra • czujniki: gazu, pyłu, zapachu

oczyszczacz powietrza 
OPUS AEROPRIME X AUTO
• wydajny i ekonomiczny oczyszczacz powietrza do użytku domowego i małych biur • 
dedykowany do pomieszczeń: do 30 m² • Moc [W]: 50 • poziom hałasu* [dB]: 30 / 45 
/ 55 (*poziom hałasu podany dla kolejnych prędkości pracy wentylatora) • prędkość 
wentylatora: 3 poziomy (niski, średni, wysoki) • wydajność oczyszczacza: od 67 do 
244 m³/h • posiada: filtr HEPA – eliminuje alergeny / filtr z węglem aktywnym – usuwa 
zapachy / lampę UV-C – niszczącą drobnoustroje chorobotwórcze / JONIZATOR 
– jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia jest zbliżona do tego jakie panuje w 
nieskażonym środowisku naturalnym

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 30 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 10 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 80 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 100 zł

Gratis – bony sodexo o wartości 60 zł
Lub przy jednorazowym zakupie 3 szt.  
– czwarty oczyszczacz za 10 pln netto!
UWaGa – promocje nie łączą się ze sobą !

Prezent!
Prezent!

Prezent!

Prezent! Prezent!

Cena 

1878,90 PLN
Cena 

878,90 PLN

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.

85K016X P-4/Tx-4/Ex-3/F-1/O-1 szt.

niszczarka z automatycznym podajnikiem 
papieru sHreDCat by IDeal 8283 CC 
• niszczarka dla 3-7 osobowego biura • cichy, indukcyjny silnik • 
AUTOMATYCZNY PODAJNIK PAPIERU na 300 kartek • wielkość ścinka: 
4x10 mm – poziom tajności P-4 • wielkość kosza: 53 l • Niszczy płyty CD 
• KLAPA KOMORY PODAJNIKA ZAMYKANA POPRZEZ 4-CYFROWY PIN • 
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PO 5 MINUTACH BEZCZYNNOŚCI

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 120 zł

Prezent!

Cena 

589,00 PLNCena 

209,90 PLN

Cena 

1689,90 PLN
Cena 

2689,90 PLN
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za 1 zł -1 opk. folii laminacyjnej 
a4 125 mic 

Prezent!za 1 zł zestaw złożony z  1 opk. kalki metal-
icznej, zielonej pakowanej po 25 szt., format 
a4  + 1 opk. folii laminacyjnej a4 125 mic.

Prezent!

niszczarka Wallner HC1601 
• szerokość wejścia: 220 mm • wielkość ścinka: 4 x 39 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/ 80g): 16 • poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3 • poziom bezpieczeństwa 
DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4 • 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 rozsunięciu pokrywy 
• automatyczny start/stop i funkcja cofania • zerowy pobór prądu przy zamkniętej 
pokrywie • cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 minut • zabezpieczenie 
przed przegrzaniem • optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza • osobna 
szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych • wyjmowany pojemnik na ścinki • 
okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza • obudowa na kółkach

niszczarka kobra  260.1 C2 es 
• szerokość wejścia 260 mm • wielkość ścinka 1,9x15 mm • poziom bezpieczeństwa 
DIN 32757: 4 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-5/ E-4/ F-2 • niszczenie 
kart plastikowych • niszczenie zszywek i małych spinaczy • pojemność kosza 60 
l • wymiary: 400x360x840 mm • System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w 

funkcji stand-by • System SPPS - wzmocniony system napędu łańcuchowego • 
automatyczny Start/Stop • funkcja cofania • dioda informująca o otwartych 

drzwiczkach • optyczny wskaźnik napełnienia kosza • obudowa na kółkach

laminator Vision G50 
• nowoczesny laminator biurowy • laminacja na zimno lub gorąco • przyciski wyboru: 
grubości folii laminacyjnej i laminacji na zimno • funkcja cofania umożliwia wycofanie 
źle włożonej folii • dioda sygnalizująca osiągniecie temperatury roboczej • półka na 
zalaminowane dokumenty • grubość folii laminacyjnej 75-150mic • technologia 4 
gorących wałków- eliminuje stosowanie carriera • szerokość laminacji 320mm (A3)
• prędkość laminacji 480mm/min • czas nagrzewania 1 min • wymiary 
470x146x123mm

O
DPORNY NA WYSYCH
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O
DPORNY NA WYSYCH

A
N
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Kod.kat. opis opakowanie j. 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 j. 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

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 j. 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 umiejętnie połączył ekologię z funkcjonalnością
•   uchwyty w 70% wykonane są z surowców wtórnych
•   ostrza i nit ze stali nierdzewnej gwarantują długotrwałe użytkowanie

Kod.kat. opis j. sprzed. il. zakł. cena
54K039B  papierowe 50x12 mm, 4 kol. po 100 szt. szt. 400 5,59
54K039C  papierowe 50x12 mm, 4 kol. po 100 szt. szt. 400 5,59
54K076B  foliowe, mix 8 kol. 45x8 mm po 20 szt. szt. 160 6,39
54K076C  foliowe – strzałki, 5 kol. 45x12 mm po 20 szt. szt. 100 6,39

54K036D  foliowe, mix 8 kol. po 15 karteczek  
 (kol. końcówki) – 45x12 mm + 12 cm linijka szt. 120 9,29

zakładki indeksujące
•  papierowe i foliowe, umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych 

informacji •  możliwe jest ich wielokrotne odklejanie i przyklejanie

54K076B 54K036D54K039B 54K039C 54K076C

54K070A 54K070B 54K070C

Kod kat. opis il. kart. j. sprzed. cena
54K070A  38x51 mm, żółty pastel 12 szt. 100 szt. 11,79
54K070B  38x51 mm, mix 4 kol. pastel. 12 szt 100 szt. 11,79
54K070C  38x51 mm, mix 4 kol. neon. 12 szt. 100 szt. 16,19

notesy samoprzylepne podstawowe

Kod kat. opis il. kart. j. sprzed.
54K032M   360 stopni 76x76 mm – ciemny żółty 100 szt.
54K032D   360 stopni 76x76 mm – zielony 100 szt.
54K032C   360 stopni 76x76 mm – niebieski 100 szt.
54K032T   360 stopni 76x76 mm – różowy 100 szt.

notesy samoprzylepne 360 stopni
•  klej umieszczony wzdłuż wszystkich krawędzi pozwala 
na przyklejenie karteczki w dowolnej pozycji

54K032M 54K032D 54K032C 54K032T

54K033M54K033X54K033Y

Kod kat. opis il. kart. j. sprzedaży cena
54K033Y  mix 5 kolorów neonowych 400 szt. 14,99
54K033X  mix 4 kolorów pastelowych 400 szt. 9,99
54K033M  pastelowy żółty 400 szt. 9,99

notesy samoprzylepne – kostka 76x76 mm

Kod kat. opis opakowanie j. sprzed.
54K082M   żółty  pudełko 10 szt. szt.
54K082L   pomarańczowy  pudełko 10 szt. szt.
54K082D   zielony   pudełko 10 szt. szt.
54K082T   różowy 10 szt.  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 
stick’n z gazetki za 49 zł  
- opakowanie herbatników 
leibnitz

Do zakupu dowolnych produktów 
maped  z gazetki za 49 zł  
- czekolada Wedel  GratIs*
*  rodzaj tabliczki dobierany losowo 
z aktualnie dostępnego 
asortymentu czekolad.

Prezent!

Prezent!

Kod kat. jedn. sprzed.
36K201X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36P004X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36P001X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
110293 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36P005X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36P002X szt.

niszczarka Wallner FXC80B
• szerokość wejścia: 220 mm • wielkość ścinka: 4 x 33 mm • ilość niszczonych 
kartek ( A 4/ 70g): 8 • poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3 • poziom 
bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3 • niszczy: karty plastikowe, zszywki
• pojemność kosza 18,5 l • wymiary: 434 x 175 x 365 mm • automatyczny start /
stop i funkcja cofania • ręczna kompresja ścinek • okno w obudowie 
umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

niszczarka kobra +1 ss4 es 
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 3,8 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/ 70g): 19 • poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2 • poziom bezpieczeństwa 
DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2 • poziom głośności 55 dBa • niszczenie płyt CD/DVD 
i kart plastikowych • niszczenie składanki komputerowej • niszczenie zszywek i 
małych spinaczy • pojemność kosza 38,5 l • wymiary: 390x300x590 mm • silnik 
przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę • System Energy Smart 
- zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by • automatyczny Start/Stop • funkcja 
cofania • okno w obudowie • wyjmowany pojemnik na ścinki

laminator Vision G60
• nowoczesny laminator biurowy • czarna, błyszcząca obudowa • laminacja na 
zimno lub gorąco • intuicyjny panel sterowania • trzy funkcje laminacji do wyboru: 
dokumenty, zdjęcia, laminacja na zimno • funkcja cofania umożliwia wycofanie 
źle włożonej folii • dioda sygnalizująca osiągniecie temperatury roboczej • półka 
na zalaminowane dokumenty • grubość folii laminacyjnej 75-250mic • technologia 
6 gorących wałków- eliminuje stosowanie carriera • szerokość laminacji 335mm 
(A3+) • prędkość laminacji 1000mm/min • czas nagrzewania 1 min • wymiary 
520x175x160mm

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 20 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 80 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 80 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 150 zł

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Cena 

274,90 PLN

Cena 

1119,90 PLN

Cena 

1159,90 PLN

Cena 1099,90 PLN

Cena 

3439,90 PLN

Cena 

2,39 PLN

Cena 

1,29 PLN

Cena 

4,29 PLN

Cena 

489,90 PLN
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Prezent!

za zakup produktów eagle, toor oraz yellow one z gazetki promocyjnej 
w kwocie 19 zł netto – Długopis wymazywalny Corretto Gratis

za zakup produktów eagle, toor oraz yellow one 
z gazetki promocyjnej w kwocie 19 zł netto 
– Długopis wymazywalny Correcto Gratis

Prezent!

Cena 

53,90 PLN

Cena 

14,90 PLN

Cena 

35,90 PLN

Cena 

18,90 PLN

Cena 

12,90 PLN

kalkulator toor tr-2239
• 16-pozycyjny wyświetlacz
• 2 typy zasilania 
• pamięć
• pierwiastkowanie
• obliczanie procentu liczby
• zmiana znaku/suma ogólna
   /marża/obniżka/obliczanie  
   podatku
• wybór trybu przecinka 
   i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie rejestrów i pamięci
• wymiary: 204 x 154 x 35 mm

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.

21K089X 16 pozycyjny szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.

21K163A 8 pozycyjny szt.

kalkulator kieszonkowy toor tr-225
• zamykany 
• podwójne zasilanie 
• kasowanie ostatniej pozycji 
• obliczanie pierwiastków 
• wymiary: 104 x 63 x 11 mm

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. ilość kartek jedn. sprzed.

21K131X 20 szt.

zszywacz eagle soFttouch s5166
• nowoczesna technologia pozwala zmniejszyć siłę potrzebną do dziurkowania 
i zszywania nawet o 50% • metalowa konstrukcja • obudowa  
z trwałego tworzywa • wskaźnik ilości zszywek • głębokość zszywania  
18 mm • na zszywki 24/6, 26/6

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

21K162X biało-czarny szt.

Dziurkacz eagle soft touch p5181l
• stabilna, metalowa konstrukcja • ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa 
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża • listwa 
formatowa • blokada ramienia ułatwia przechowywanie • średnica dziurki 5,5 mm

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. 4,30

21K046C 23/10 do 60 kartek opak. 1000 szt. 5,20

21K046D 23/13 do 90 kartek opak. 1000 szt. 6,60

21K046E 23/15 do 110 kartek opak. 1000 szt. 8,80

21K046F 23/17 do 130 kartek opak. 1000 szt. 10,90

21K046G 23/20 do 170 kartek opak. 1000 szt. 12,90

21K046H 23/23 do 200 kartek opak. 1000 szt. 15,60

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. opis jedn. sprzed.

21K165X gąbka magnetyczna + 2 markery kpl.

Zestaw do tablic Yellow One
• gąbka magnetyczna (wym. 5 cm x 14 cm) • 2 markery czarny i niebieski, 
z okrągłą końcówką (tusz na bazie alkoholu, grubość końcówki 2 mm)

Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

3 DNI

4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H

Tabela twardości:

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.

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

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 j. sprzedaży

54K007A  ołówek 282/HB opak. / 12 szt. szt.

54K007D  ołówek 282/B opak. / 12 szt. szt.
54K007E  ołówek 282/H opak. / 12 szt. szt.

54K007B  ołówek 282/2B opak. / 12 szt. szt.

54K007F  ołówek 282/2H opak. / 12 szt. szt.

54K007C  ołówek 282/4B opak. / 12 szt. szt.

Ołówek STABILO Othello

Kod kat. opis opak. zbiorcze j. sprzed.

54K001B   STABILO BOSS ORIGINAL, czerwony opak. / 10 szt. szt.

54K001C   STABILO BOSS ORIGINAL, niebieski opak. / 10 szt. szt.

54K001D   STABILO BOSS ORIGINAL, zielony opak. / 10 szt. szt.

54K001E   STABILO BOSS ORIGINAL, lila opak. / 10 szt. szt.

54K001L   STABILO BOSS ORIGINAL, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt.

54K001M   STABILO BOSS ORIGINAL, żółty opak. / 10 szt. szt.

54K001N   STABILO BOSS ORIGINAL, fioletowy opak. / 10 szt. szt.

54K001O   STABILO BOSS ORIGINAL, turkusowy opak. / 10 szt. szt.

54K001W   STABILO BOSS ORIGINAL, różowy opak. / 10 szt. szt.

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL

Cienkopis STABILO point 88
Kod kat. opis opak. zbiorcze j. sprzed.

54K002D   Cienkopis STABILO point 88, zielony opak. / 10 szt. szt.

54K002B   Cienkopis STABILO point 88, czerwony opak. / 10 szt. szt.

54K002C   Cienkopis STABILO point 88, ciemny niebieski opak. / 10 szt. szt.

54K002M   Cienkopis STABILO point 88, żółty opak. / 10 szt. szt.

54K002H   Cienkopis STABILO point 88, brązowy opak. / 10 szt. szt.

54K002A   Cienkopis STABILO point 88, czarny opak. / 10 szt. szt.

54K002O   Cienkopis STABILO point 88, turkusowy opak. / 10 szt. szt.

54K002L   Cienkopis STABILO point 88, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt.

54K002N   Cienkopis STABILO point 88, fioletowy opak. / 10 szt. szt.

54K002W   Cienkopis STABILO point 88, różowy opak. / 10 szt. szt.

54K002E   Cienkopis STABILO point 88, oliwkowy opak. / 10 szt. szt.

54K002K   Cienkopis STABILO point 88, szary opak. / 10 szt. szt.

S 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor opak. zbiorcze j. sprzedaży

54K083A  54K084A 54K085A   czarny opak. / 10 szt. szt.

54K083B  54K084B 54K085B   czerwony opak. / 10 szt. szt.
54K083C 54K084C 54K085C   niebieski opak. / 10 szt. szt.

54K083D 54K084D 54K085D   zielony opak. / 10 szt. szt.

Foliopis STABILO OHPen

Nr 1
WŚRÓD 

CIENKOPISÓW 

NA ŚWIECIE

=
47 

kolorów

do pisania, 
szkicowania 
i rysowania

do pisania, 

40x30_piktogramy.indd   5 19.09.2016   19:21

Do zakupu dowolnych kolorów 
cienkopisów staBIlo z gazetki 

za kwotę 49 zł  - opakowanie 
herbatników łakotek GratIs!

sUper Cena niższa o 20% oraz 
dodatkowo do każdych 20 sztuk 

foliopisów staBIlo – kredki staBIlo 
color (12 kolorów) GratIs!

Do zakupu dowolnych 20 sztuk 
zakreślaczy staBIlo z gazetki 

– etui zakreślaczy (4 szt.) 
w modnych pastelowych 

kolorach GratIs!

Do zakupu dowolnych dwóch 
opakowań ołówków staBIlo 
othello – baton mars GratIs!

Cena 

1,89 PLN

Cena 

5,69 PLN

Cena 

3,99 PLN

Cena 

2,89 PLN
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za zakup produktów firmy rystor 
za kwotę 60 zł netto 
-  herbata tetley Classic 25 torebek Gratis!!!

Prezent!

Wyp r odukowano w Po l s c e !

GRATIS – KARTA PODARUNKOWA 
DO DROGERII SIECI SEPHORA 
o WartośCI 100 zł

Prezent!

GratIs - poDkłaDka pIankoWa 
POD MYSZ I NADGARSTEK 
FelloWes memory Foam

Prezent!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
37K213A czarny szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
53P001A Pojemność 16 litrów, wym.: wys. 44cm, szer. 30cm, gł. 23cm szt. 14,99
53P001B Pojemność 26 litrów, wym.: wys. 53cm, szer. 35,5cm, gł. 27,5cm szt. 19,99
53P001C Pojemność 50 litrów, wym.: wys. 68cm, szer. 41cm, gł. 34cm szt. 34,99

podpórka pod plecy siatkowa professional series™
• ergonomicznie zaprojektowana podpórka redukuje napięcia pleców  
i ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy • siatkowy materiał dopasowuje się do 
konturów ciała zapewniając doskonałe wsparcie • system napinający Tri-Tensioning 
pozwala na przymocowanie praktycznie do każdego fotela i eliminuje potrzebę 
ponownej regulacji • siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała 
zapewniając doskonałe wsparcie • podparcie odcinka lędźwiowego z regulacją 
wysokości. 

kosz na śmieci z uchylną klapą
• plastikowy • uchylna pokrywa • dostosowany do jednorazowych worków 
foliowych • kolor jasny – szaro – beżowy 

CENA

199,90 PLN

CENA

1499,90 PLN

aUtomaX 130C
Przeznaczona dla grupy 1-3 użytkowników w średnim biurze • niszczy automatycznie do 
130 kartek oraz do 8 kartek w trybie podajnika ręcznego • niszczy dokumenty na ścinki 
4×38 mm (70g) zapewniając poziom bezpieczeństwa papieru P-4 / kart płatniczych 
T-4 • szerokość szczeliny wejściowej: 219 mm•  niszczy 130 kartek w zaledwie 5 minut, 
czas pracy ciągłej 10 minut pozwala na 2-krotne zniszczenie zawartości szuflady przed 
włączeniem zabezpieczenia termicznego • kosz o pojemności 32 litrów • gwarancja: 2 
lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

System Accufeed zapewnia bezproblemowe niszczenie w trybie automatycznym dokumentów spiętych 
w rogu zszywkami lub spinaczami (o grubości do 20 kartek), na papierze błyszczącym, dwustronnych 
wydruków lub zgniecionych dokumentów. Dodatkowo niszczarka w trybie podajnika ręcznego może 
niszczyć karty kredytowe oraz dokumenty wielokrotnie złożone • Cicha dzięki zastosowaniu technologii 
SilentShred™, idealna do użytku w pomieszczeniach współdzielonych • Brak uciążliwych zacięć dzięki 
systemowi Auto Reverse - w przypadku zacięcia dokumentów niszczarka wstępnie wycofa dokumenty 
• Energooszczędna – dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach, 
gdy nie jest używane • Intuicyjny system obsługi - panel z diodami informującymi o przepełnieniu i 
wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego oraz blokadzie dokumentów

Kod kat. jed. sprzd.
37K111X szt.

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Kup 12 tonerów Activejet
3 czarne + 9 kolorowych,

otrzymasz za 1 PLN netto:

Radioodtwarzacz
BLAUPUNKT

Kup 6 tonerów Activejet,
otrzymasz za 1 PLN netto:

Esperanza kuchenka elektryczna
ST. Helens

Kup 2 tonery Activejet,
otrzymasz za 1 PLN netto:

Esperanza power bank joule 2200mah 
biało/czarny

Kup 4 tonery Activejet,
otrzymasz za 1 PLN netto:
Esperanza młynek do kawy

cappuccino

WARUNKI PROMOCJI: Zakup podanych powyżej ilości tonerów marki Activejet premiowany jest wybraną przez klienta nagrodą.
Z promocji można skorzystać wielokrotnie. Ilość nagród ograniczona.
W przypadku wyczerpania zapasów Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród na inne nagrody o tej samej lub 
większej wartości.

* Promocja dotyczy materiałów eksploatacyjnych marki Activejet do drukarek producentów OKI, HP, Brother.
* Do wyczerpania zapasów.
Czas trwania promocji 01.10.2017- 31.12.2017 r. Szczegóły promocji dostępne w regulamienie

Kupuj tonery Activejet i odbieraj nagrody!
Przy zakupie 2 lub 4 lub 6 dowolnych tonerów Activejet, dodajemy przypisane nagrody rzeczowe

ORIGINAL PRINTING QUALITY

PROMOCJA  ACTIVEJET!

gazetka_2017-09-25_A4.indd   1 29.09.2017   15:37
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Pastele do tkanin do ozdabiania
t-shirtów, toreb bawełnianych czy 
worków na buty. Ich miękka i kremowa 
konsystencja pozwala na bardzo łatwą 
i przyjemną aplikację pełną soczystych 
odcieni i wyrazistych kresek. Jaskrawe 
kolory pasteli gwarantują zaskakujące 
i trwałe efekty. Dzięki nim w prosty i 
przyjemny sposób można stworzyć 
autorską garderobę 
dla siebie lub na prezent dla całej 
rodziny!

Kod kat. jedn. sprzed. cena
42K223A kpl. 30,90

Zestaw na dobre samopoczucie 
Kredki ołówkowe 24 kolory  
+ kolorowanka dla dużych i małych
Kolorowanki antystresowe mają 
niezwykłą moc: wyciszają, ułatwiają 
skupienie, pomagają ćwiczyć 
koncentrację  
i cierpliwość. 
W zestawie znajdują się hipnotyzujące 
motywy roślinne  i zwierzęce, 
intrygujące fale, linie oraz abstrakcyjne 
formy  i ornamenty o różnym stopniu 
trudności.

Kod kat. jedn. sprzed. cena
42K225X kpl. 35,90

kredki ołówkowe 
Pentel
•  24 kolory •  kolorowanka 
relaksowanka dla dużych i 
małych 36 stron

Zestaw kreatywny 
Pentel
• koszulka • pastele PTS 15 kol. 
•  marker do tkanin • koszulka 
• 5 szablonów •  katalog inspiracji

CIenkopIs enerGel Bln75  W kolorze 
nIeBIeskIm GratIs!    

DO ZAKUPU DOWOLNYCH PRODUKTóW 
UNI ORAZ NORIS Z GAZETKI 
promoCyjnej za 65 zł 
- CzekolaDa mIlka GratIs!

Prezent!

Prezent! NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
W NISKICH CENACH 

KUPUJ I OSZCZĘDZAJ

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K008A EF019 czarny szt.
93K008P EF010 granatowy szt.
93K008L EF808 pomarańczowy szt.
93K008K EF031 szary szt.

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.

93K100K EF002 / ciemnoszary szt..

93K100P EF010 / granatowy szt.

93K100A EF019 / czarny szt.

93K100X EF031 / szary szt.

93K101L M15/M43 – oparcie pomarańczowe/siedzisko czarne szt.

93K101D M38/M43 – oparcie zielone/siedzisko czarne szt.

93K101A M43 – czarne szt.

EF002

M15

EF010 M38

EF031

EF019 M43

krzesło leon
• szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie • siedzisko i oparcie 
tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową lub 
wytrzymała tkaniną • funkcja swobodnego bujania się 
zapewnia stabilne podparcie kręgosłupa podczas ruchu 
w pozycji siedzącej • możliwość blokady kąta odchylenia 
oparcia w pozycji do pracy • możliwość regulacji siły 
oporu oparcia • regulacja wysokości siedziska • stałe 
podłokietniki • plastikowa podstawa krzesła • kółka do 
powierzchni dywanowych w standardzie • gwarancja: 2 
lata na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny

ø715

44
5÷
57
599
5÷
11
25

19
5

Kod kat. wymiary kod prod. jedn. sprzed.

22K054A 90 x 60 mm 8138 szt.

Identyfikator z mechanizmem  
ściągającym Durable
• wykonany z mocno przezroczystej sztywnej folii • linka umożliwia  wyciągnięcie 
identyfikatora na długość do 80 cm • w komplecie białe wkłady do zadrukowania 
• format poziomy 

podkład na biurko z kalendarzem Durable
• z notatnikiem oraz nadrukowanym kalendarzem i zaznaczonymi na nim 
międzynarodowymi świętami i tygodniowym planem

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed. NOwA cENA

22K051A podkład 590 x 420 mm szt. 36,79

22K051Z wkład 25 ark. 570 x 405 mm szt. 18,49

Kod kat. jedn. sprzed.

22K060A szt.

mechanizm ściągający Durable
• przeznaczony do wszystkich identyfikatorów z otworem 
na klips • długość: ok. 80 cm po rozciągnięciu • dzięki 
metalowemu klipsowi znajdującemu się na tylnej ściance łatwy 
do zaczepienia np. na kieszeni lub na pasku spodni • kolor 
antracytowy 

HIT CENOWY

284,90 PLN

CENA

17,49 PLN

CENA

11,69 PLN

CENA

7,19 PLN

CENA 

PROMOCYJNA

4,69 PLN

CENA 

PROMOCYJNA

7,69 PLN

CENA 

PROMOCYJNA

poprzednia cena 

7,10 PLN

poprzednia cena 

11,90 PLN

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.

Profesjonalne markery olejowe do 
znakowania wszystkich powierzchni: 
szorstkich, gładkich i tłustych (metal, 
szkło, kamień, plastik, styropian, 
drewno) 
• wodoodporne, nie tracą koloru pod 
wpływem światła  
i ekstremalnych warunków 
atmosferycznych 
• obudowa wykonana z aluminium – 
sprawia, że markery nie wysychają

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

48K029A czarny szt.

48K029B czerwony szt.

48K029C niebieski szt.

48K029D zielony szt.

Długopis żelowy Uni Umn-207
Najlepszy długopis żelowy na rynku! • niepowtarzalny nowoczesny wygląd
• elegancki klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej • szybkoschnący tusz nowej 
generacji: pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie  
• 5 lat gwarancji na tusz • gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania  
• średnica kulki piszącej 0,7 mm • grubość linii pisma ok. 0,4 mm  
• wymienny wkład UMR-87

tusz do pieczątek gumowych noris 110s
• uniwersalny tusz wodny • przeznaczony do pieczątek ręcznych i 
automatycznych z gumową i polimerową płytką stemplującą • buteleczka  
25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w 
kolorze tuszu

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.

48K001A czarny szt.

48K001B czerwony szt.

48K001N fioletowy szt.

48K001C niebieski szt.

48K001D zielony szt.

55,90 PLN
27,90 PLN

Doskonałe krzesło 
W zDroWej CenIe !!!!

CENA

388,90 PLN
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Plecak WENGER  
Carbon apple, 17”
•lekki i komfortowy • usztywniona przegroda chroni 
maksymalnie 17-calowy przenośny komputer • 
platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji 
pionowej • tylna wyściółka umożliwia przepływ 
powietrza • amortyzujące paski naramienne • 
wzmocniony ergonomiczny uchwyt • kieszeń Quik 
Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych 
akcesoriów • siatkowe kieszenie boczne • rączka 
Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na 
kółkach • waga: 1,5kg • pojemność: 23L • wymiary: 
320x480x230mm • materiał: poliester/nylon • 
gwarancja: 3 lata

nowa niższa cena  
299,90 PLN

17"
43 cm

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K379A 17” szt.

Prezent!

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K374A 17” szt.

Torba na laptopa  
Wenger legacy 17” 
• W pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje przedmioty i zapewnia do 
nich łatwy dostęp • W przegrodach na dokumenty można przechowywać papiery, 
foldery, czasopisma itd. • Miękkie wyściełane uchwyty do wygodnego transportu 
• Pasek na ramię odporny na rozdarcia • Pasek Pass-Thru wsuwa się na rączki 
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

17"
43 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

A Swiss Company since 1893
STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K381A 16” szt.

Torebka damska 
WenGer ana, 16” 
• usztywniona przegroda na laptopa 
15,6””/40cm oraz dedykowana kieszeń 
na tablet lub czytnik 10””/25cm • organizator 
niezbędnych akcesoriów z wyściółką • osłona 
u dołu torby chroniąca stopy • wewnętrzna 
kieszeń z zamkiem błyskawicznym 
• zdejmowany regulowany pasek na ramię 
• zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można 
rozpiąć, aby powstał pasek Pass-Thru, który 
wsuwa się na uchwyt bagażu na kółkach 
• waga: 1kg • pojemność: 14L • wymiary: 
420x310x140mm • materiał: nylon/poliester 
• gwarancja: 3 lata

torba pilotka 2w1 
Wenger patriot 17’’ 
• Dwuczęściowy zestaw biznesowy obejmujący walizkę na kółkach z wieloma 
przegrodami oraz dopasowaną do niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa - łatwo 
wsuwa się na ergonomiczną, teleskopową rączkę walizki • Kółka z łatwym poślizgiem 
• Przegroda na podróże z noclegiem może pomieścić ubrania na następny dzień • 
Rozszerzane przegrody na dokumenty umożliwiają ich łatwe sortowanie 
• Kieszeń „Quik Pocket” zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów 
• Zamki błyskawiczne z blokadą umożliwiają zabezpieczenie przegrody
laptopa przy użyciu blokady

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

15.4"
39 cm

17"
43 cm

2

Do każDej sztUkI 
SPORTOWA/METALOWA 
BUtelka WenGer

Do każDej sztUkI 
SPORTOWA/METALOWA 
BUtelka WenGer

Do każDej sztUkI 
NOTATNIKA SIGNATURE 
- kalenDarz a5 
na 2018 r DzIeń/
strona GratIs!

PREZENT ETUI NA 
taBlet WenGer 
keystroke 10”

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

nowa niższa cena  

265,90 PLN

nowa niższa cena  369,90 PLN

nowa niższa cena  526,90 PLN

15.6"
40 cm

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K377A 17” szt.

za zakUp 1 szt. 
DOWOLNEJ LAMPKI 
MAUL  PLECAK MAUL 
GRATIS

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

14K320T różowy szt.

14K320E  jasnoniebieski szt.

14K320L pomarańczowy szt.

14K320D jasnozielony szt.

14K320A czarny szt.

lampka na biurko maUl puck leD składana
• kompaktowa lampka LED, pozwalająca oszczędzić do 80% kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań • charakteryzuje się 
teleskopowym mechanizmem oraz modną kolorystyką • posiada skonsolidowaną, wysoko wydajną i nowoczesną żarówkę LED 
w barwie „światła dziennego” (6500 K) • natężenie światła 1300 Lux z odległości 33 cm, 230 Lumen • cykl życia LED: ponad 15000 
godzin • klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii 5 kW/1000 h) - 80% niższy pobór energii w stosunku do tradycyjnych 
rozwiązań • napięcie 220-240 V • regulacja wysokości w przedziale 18-33 cm • głowica (Ø 10 cm) z możliwością regulacji o 180° 
• wysokość robocza 33 cm • długość przewodów przyłączeniowych: 1,7 m

LED KLASA
A

LUX
13005 W 6500

K

gwarancja 
2 lata

Lampka na biurko Arc
• żarówka halogenową 20W (G4) dostarcza białe, ciepłe światło  
• natężenie światła 640 Lux z odległości 35 cm • ramię z ruchomym przegubem 
• stabilna podstawa (średnica 13,5 cm) • przełącznik ON/OFF na podstawie 
lampy • długość ramienia: 37 cm • średnica głowicy: 9,5 cm • wysokość w 
normalnym ustawieniu roboczym: 35 cm • długość przewodu: 1,7 m

Lampka na biurko MAUL Easy
• żarówka 9W (G23) dostarcza biel światła dziennego • natężenie światła 
700 Lux z odległości 30 cm • klasa energetyczna „A” • nie pobiera energii 
jeśli jest wyłączona •  stabilna podstawa • przełącznik ON/OFF w podstawie 
lampy • długość ramienia: 28 cm • wysokość: 32 cm • długość przewodów 
przyłączeniowych: 1,8 m

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

14K197A czarny szt.

14K197U srebrny szt.

KLASA
C 20 W LUX

640
2700

K KLASA
A 9 W LUX

700
6500

K

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

14K199A czarny szt.

14K199U srebrny szt.

Cena

209,90 netto

Cena

138,90 netto

Cena

109,90 netto

Ty, Twój zespół i Wasze cele  
zrealizowane na czas

Wszystko czego potrzebujesz,  
aby być zorganizowanym  

i produktywnym

Organizuj Priorytetyzuj Planuj

Priorytetyzuj i kategoryzuj cele wykorzystując karteczki  
w różnych kolorach i rozmiarach.

Zaplanuj pierwszy krok do wykonania w ramach priorytetu  
i wszystkie inne zadania, które musisz zrealizować

Posegreguj dokumenty i zarchiwizuj oznaczając zakładkami. 
Szybko do nich wrócisz, kiedy znowu będziesz  

ich potrzebować

 Trzymają się 2x mocniej od klasycznych karteczek Post-it®
 Od teraz ściany, okna i inne pionowe powierzchnie to Twoja 

dodatkowa przestrzeń do zarządzania zadaniami i priorytetami  
Rio de Janeiro

 Karteczki XXL są idealne do tworzenia list zadań
 Duża powierzchnia, to 3x więcej miejsca na Twoje notatki

Kolorowe karteczki Post-it® Super Sticky Karteczki Post-it® Super Sticky  
w dużych rozmiarach 

Zakładki Post-it® Strong

 2x grubsze od standardowych zakładek Post-it®
 Idealne do długotrwałego użytku i częstych modyfikacji, np. 

kategoryzowania archiwizowanych akt i dokumentów

2

STRONG

1

PROMOCJA! Przy zakupie 3 dowolnych produktów promocyjnych:  
Karteczki Miami 101 x 101mm GRATIS!

W promocji biorą udział wszystkie zakładki  
Post-it® Strong

W promocji biorą udział wszystkie kolorowe  
karteczki Post-it® Super Sticky

W promocji biorą udział wszystkie karteczki  
w dużych formatach Post-it® Super Sticky

notatnik oxford signature
• wytrzymała, poliuretanowa oprawa • wewnętrzna kieszonka na luźne 
dokumenty • elastyczna gumka chroni wnętrze notatnika • uchwyt na 
długopis • tasiemka do zaznaczania ważnej lub ostatnio zapisanej strony
• zaokrąglone narożniki • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 
o gramaturze 90 g/m2

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

15K150A A5 linia black szt. 29,90

15K150B A5 kratka black szt. 29,90

15K150C A5 linia pink szt. 29,90

15K150D A5 kratka pink szt. 29,90

15K150H A5 kratka brąz szt. 29,90

15K150C A5 kratka niebieski szt. 29,90

15K151A B5 kratka man mix szt. 39,90

15K151B B5 kratka woman mix szt. 39,90
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PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4 I ZBIORCZE

WYTRZYMAŁE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 25 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

Kolor Kod dostawcy Cena

 brązowy 14K227A 1,89

 czerwony 14K227B

1,99
 niebieski 14K227C

 szary 14K227K

 zielony 14K227D

 żółty 14K227M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K136A 1,79

 czerwony 14K136B

1,89
 niebieski 14K136C

 szary 14K136K

 zielony 14K136D

 żółty 14K136M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K228A 2,39

 czerwony 14K228B

2,59
 niebieski 14K228C

 szary 14K228K

 zielony 14K228D

 żółty 14K228M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/120

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K229A 3,29

 niebieski 14K229C 3,29

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K230A 4,39

 niebieski 14K230C 4,39

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200

Kolor Gramatura Kod kat. Cena

 brązowy 450 g/m2 14K135A 10,99

 niebieski 490 g/m2 14K135C 10,99

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE
ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 
ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA

Kolor Gramatura Kod kat. Cena

 brązowy 450 g/m2 14K135B 10,99

 niebieski 490 g/m2 14K135E 10.99

PUDŁA ZBIORCZE
KLAPA ZDEJMOWANA

Kolor Gramatura Kod kat. Cena

 brązowy
490 g/m2

14K231A 7,99

 niebieski 14K231C 7,99

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny  do produkcji wyrobu pochodzi  
z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób. Promuje on trwałą gospodarkę 
leśną opartą o najwyższe światowe standardy w dziedzinie ochrony przyrody  
i gwarantuje  legalność pochodzenia surowca.

BEZKWASOWE

pH ok.

PRZY JEDNORAZOWYM 
zakUpIe za mIn. 79 zł 
netto DoWolnyCH pUDeł 
ARCHIWIZACYJNYCH MARKI 
DonaU - snaCk mIX mIGDały, 
nerkoWCe, orzeCHy zIemne 
Bakal 150G GratIs !!!!!

Prezent!

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K209X 500 ml szt. 3,99
14K209Y 5 litrów szt. 19,99

płyn do mycia naczyń Clinex 
• preparat o konsystencji miodu • mocno skoncen-
trowany i wydajny • odczyn ph 9 – posiada właściwości 
odtłuszczające • zawiera zmiękczacz zapewniając 
skuteczne mycie w twardej wodzie • skuteczny w zimnej 
i ciepłej wodzie • odbudowuje barierę lipidową skóry 
dłoni• produkt przebadany dermatologicznie  

Profesjonalna
chemia czyszcząca

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K257X 1000 ml szt. 9,69
14K257Y 5 litrów szt. 28,99

pianka do mycia szyb, luster 
i innych powierzchni gładkich 
Clinex
• do mycia również powierzchni emaliowanych i 
laminowanych, a także elementów ze stali nierdze-
wnej • ma właściwości odtłuszczające • 2-3 krotnie 
wydajniejsza dzięki atomizerowi, który pod ciśnieniem 
spienia roztwór zmniejszając ilość rozpylanego płynu 
• preparat nie spływa po szybie • nie wymaga mycia 
wstępnego, nadaje połysk • nie zostawia smug

płyn do mycia szyb, luster 
i innych powierzchni gładkich 
Clinex
• z wygodnym atomizerem • do mycia szyb, luster, 
kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, 
elementów ze stali nierdzewnej • do okien - skuteczny 
bez mycia wstępnego przy dwukrotnym zastosowan-
iu • z wygodnym atomizerem • wzbogacony o środki 
antystatyczne • nie pozostawia smug i zacieków 
• posiada działanie odtłuszczające• zawiera amoniak, 
nie stosować na rozgrzane powierzchnie 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K261X 1000 ml szt. 13,99
14K261Y 5 litrów szt. 46,99

płyn do pielęgnacji mebli  
Clinex Delos shine
• na bazie emulsji silikonowych • przeznaczony 
do mebli drewnianych i drewnopodobnych zarówno 
matowych jak i błyszczących • pozwala uzyskać 
wysoki połysk i gładkość czyszczonych powierzchni 
• ma działanie antystatyczne oraz działanie natłuszczające 
(wchłania się stopniowo w drewniane powierzchnie) 
• pozostawia świeży zapach

preparat do mycia sanitariatów 
i łazienek Clinex W3 multi
• w formie wysokowydajnego koncentratu do naty-
chmiastowego użycia • do stosowania na wszystkich 
powierzchniach odpornych na działanie kwasów • 
skutecznie czyści ceramikę łazienkową, fugi, posadzki, 
pomieszczenia sanitarne, hale • usuwa kamień wodny, 
osady wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze i 
mydło

kartony i koperty wysyłkowe elba
• wytrzymały, mocny karton • z nadrukowanym 
miejscem do opisu • taśma samoprzylepna do zamyka-
nia oraz taśma do łatwego otwierania • koperty 
z możliwością powiększenia wysokości, idealne 
do wysyłki książek lub katalogów • kolor brązowy

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K265X 1000 ml szt. 12,99
14K265Y 5 litrów szt. 54,99

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K256A Ocean 1000 ml szt. 9,99
14K256B Ocean 5 litrów szt. 34,99
14K256C citro 1000 ml szt. 9,99
14K256D Citro 5 litrów szt. 34,99

• przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
wszelkiego rodzaju zmywalnych posadzek • 
posiada właściwości zmiękczające wodę • szybko 
i równomiernie wysycha, nie pozostawiając 
smug, po zastosowaniu podłoga nie jest śliska • 
czyści i delikatnie nabłyszcza • posiada działanie 
antystatyczne - zapobiega przyklejaniu się kurzu 
i brudu

Prezent!
przy jeDnorazoWym zakUpIe za mIn. 110 zł 
NETTO DOWOLNYCH PRODUKTóW MARKI CLINEX 
z oFerty kB  - preparat myjĄCo-pIelĘGnUjĄCy 
Do kokpItÓW 1l GratIs !!!

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K264X 650 ml szt. 7,99
14K264Y 5 litrów szt. 32,99

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena

15K214A A5+ 230 x 165 x 100 mm szt. 6,19
15K214B A4 300 x 215 x 125 mm szt. 7,69
15K214C A4+ 340 x 230 x 140 mm szt. 9,69
15K214D A5+ 240 x 180 x 50/10 mm szt. 4,99
15K214E A4 310 x 220 x 80/10 mm szt. 5,79
15K214F A4+ 330 x 250 x 80/10 mm szt. 6,99

przy zakUpIe opak. zBIorCzeGo (10 szt.) 
jeDneGo roDzajU – DoDatkoWy 20% UpUst 
OD PODANYCH W GAZETCE CEN

Prezent!

płyn do mycia podłóg 
Clinex Floral



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.10.2017 do 31.12.2017r. 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
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. 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
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 356 56 16 do 19
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 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

24 oddziały
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

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

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K604A AA/LR06, pojemność 2600mAh opak. 4 szt.
35K604B AAA/LR03, pojemność 1120mAh opak. 4 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K605A  AA/LR06, pojemność 2700mAh opak. 4 szt.
35K605B AAA/LR03, pojemność 1200mAh opak. 4 szt.

Baterie alkaliczne tesla silver+
• stworzone dla wymagających użytkowników • 
przeznaczone dla urządzeń o wysokim poborze 
• wydłużony czas pracy baterii w stosunku do 
długotrwałego obciążenia o stałym poziomie, jakie 
występuje na przykład w zabawkach • opakowanie 
blister papierowy

Baterie alkaliczne tesla Gold+
• zaprojektowane specjalnie z myślą o urządzeniach 
z bardzo dużym poborem, takich jak aparaty 
fotograficzne lub lampy błyskowe • seria Gold oferuje 
bardzo wysoką moc oraz długi czas pracy • opakowanie 
blister papierowy

HIT CENOWY 

9,99 PLN

HIT CENOWY 

8,49 PLN


