
ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

09.01.2017 – 31.03.2017
lub do wyczerpania zapasów

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

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.

37K178X  P-4/T-4/0-3 szt.

urządzenie noże tnące

gwarancja 

2 lata
gwarancja 

5 lat

Niszczarka Fellowes 79Ci
• profesjonalna niszczarka do użytku w 
małym biurze przez 1-3 osób • czytelny 
panel sterowania z diodami informującymi 
o przepełnieniu i wyjętym koszu oraz 
zadziałaniu zabezpieczenia termicznego • kosz 
o pojemności 23 litrów • szerokość wejścia 
230 mm • tnie jednorazowo 16 kartek • tnie na 
ścinki 4 x 38 mm

Przy zakupie niszczarki 
- GRATIS bony na paliwo 
do BP za 100 zł 

Przy zakupie laminatora - GRATIS  
głośnik bluetooth z  radiem Camry!

Prezent!
Prezent!

Laminator Jupiter 2 A3
• dzięki funkcji AutoSense urządzenie samo dobierze optymalne parametry 
laminacji • krótki czas nagrzewania – 60 sekund • dokument A4 laminuje 
w 24 sekundy • system 6 wałków zapewnia doskonałe zgrzanie folii • 
sygnalizacja laminacji na ciepło i zimno • funkcja cofania • funkcja Sleep 
Mode automatycznie wyłącza urządzenie jeżeli nie było używane przez 30 
minut • prędkość laminacji 750 mm/min • szerokość wejścia 320 mm • max. 
grubość folii 250 mic. Kod kat. jedn. sprzed.

37K122X szt.

gwarancja 

2 lata

Papier 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 

Mieszanki bakalii i orzechów 
BAKAL Meeting

Bakalie i orzechy w czekoladzie 
mlecznej BAKAL Sweet

Kod prod. opis

31K030A ryza 500 ark.

Za zakup 2 takich samych mieszanek BAKAL MEETING 
ORZECHY ARACHIDOWE W CZEKOLADZIE GRATIS

Za zakup 1 szt. kubeczka BAKAL SWEET  
SASZETKA BAKAL CRUNCH  GRATIS

GRATIS

GRATIS

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K317C Mieszanka bakalii New York, 310g szt.
14K317B Mieszanka suszonych owoców Tokyo, 340g szt.
14K317A Mieszanka orzechów London, 325g szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K350A orzechy arachidowe, 150g szt.
14K350B orzechy laskowe, 150g szt.
14K350C rodzynki, 150g szt.
14K350D migdały, 150g szt.
14K350E żurawina, 150g szt.

PREZENT!

A4/50 mm A4/75 mm Kolor
19K002A 19K001A czarny
19K002B 19K001B czerwony
19K002C 19K001C niebieski
19K002D 19K001D zielony
19K002M 19K001M żółty
19K002I 19K001I bordowy
19K002L 19K001L pomarańczowy

Segregatory EXTRA A4 
• z grubej tektury jednostronnie pokrytej 
ekologiczną folią PP o strukturze płótna, 
mechanizm dźwigniowy, metalowe okucia 
na dolnych krawędziach, dwustronna 
wymienna etykieta na grzbiecie

SUPER OFERTA CENOWA - O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ SWOJEGO DOSTAWCĘ!!!
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.

14K356A Lampa światła dziennego Rexel ActiVita Strip+ szt.

14K358B Lampa światła dziennego Rexel ActiVita Strip szt.

14K357A Lampa światła dziennego Rexel ActiVita Pod+ szt.

Za zakup dowolnej lampki światła 
dziennego ActiVita LED

LAMPKA REXEL FLIP GRATIS

Tęsknisz za słoneczną pogodą? Lampy ActiVita zapewniają 
jakość światła dziennego, pobudzając mózg do aktywności 
oraz zwiększając twój poziom energii i koncentracji. 

Żarówka LED, opcja ustawienia barwy i natężenia światła, 
panel LCD (data, godzina, temp.), port USB - sprawdź wszystkie 
cechy lampek premium marki ActiVita w katalogu on-line.

Strip+POD+Strip

ŚWIATŁO 
DZIENNE

ŚWIATŁO 
CIEPŁE

ŚWIATŁO 
JASNE

LATA 
GWARANCJI

ŚWIATŁO 
DZIENNE

LATA 
GWARANCJI

ŚWIATŁO 
DZIENNE

ŚWIATŁO 
CIEPŁE

LATA 
GWARANCJI

Światło jasne i ciepłe dostępne 
w wybranych modelach. 
Światło jasne rozświetla 

miejsce pracy, a światło ciepłe 
sprawdza się podczas relaksu 

lub czytania. 

ŚWIATŁO 
DZIENNE

ŚWIATŁO 
CIEPŁE

ŚWIATŁO 
JASNE

GRATIS

Odbierz od 100 do 250 zł
na wybranej karcie podarunkowej!

1 Kup Produkt
objęty promocją

2 Zarejestruj Produkt
oraz prześlij dowód zakupu na 

www.officerewards.eu  
w ciągu 30 dni

3 Wybierz Nagrodę
Do wyboru karty Empik, iTunes, Mango, 

Sephora, Wyjątkowy Prezent, Zalando i Zara; 
wybrany upominek zostanie przesłany na adres 

e-mail podany w trakcie rejestracji

3 kroki do odebrania nagrody:

Kod kat. model opis norma DIN
14K362X Auto+ 130X ścinki 4x50 mm P-3
14K363X Auto+ 130M ścinki 2x15 mm P-5
14K364X Auto+ 300X ścinki 4x40 mm P-4
14K367X Mercury RSX1834 ścinki 4x40 mm P-4

Niszczarka Rexel Mercury RSX1834
nowoczesna niszczarka z technologią zapobiegania zacięciom 
papieru polecana do małych biur (do 10 użytkowników); 
Technologia Mercury stale monitoruje ilość wprowadzanego 
papieru - czerwona lampka kontrolna oznacza zbyt dużą ilość 
kartek, natomiast zielona lampka wskazuje, że nie ma ryzyka 
zacięcia; niszczy do 18 kartek (80 g/m²) jednorazowo, tnąc je na 
ścinki konfetti o rozmiarze 4x40 mm (P-4); wysuwany pojemnik 
na ścinki o pojemności 34 l mieści do 310 pociętych kartek; niszczy 
płyty CD i karty płatnicze

Niszczarka Rexel Auto+ 300X
niszczarka do małych biur; niszczy automatycznie do 300 kartek 
o gramaturze 80 g/m² lub 350 kartek o gramaturze 70 g/m², 
tnąc je na ścinki konfetti 4x40 mm (P-4); nie musisz już stać 
przy urządzeniu, aby wkładać kartki, usuwać spinacze i zszywki 
- dzięki automatycznemu podajnikowi i pojemnikowi na ścinki  
o pojemności 40 litrów wystarczy załadować do 300 kartek, a 
niszczarka sama wykona pracę; niszczy również płyty CD/DVD i 
karty kredytowe oraz jest wyposażona w blokadę na 4-cyfrowy 
kod, zapewniająca bezpieczne niszczenie bez konieczności nadzoru

Niszczarka osobista Rexel Auto+ 
130X/130M
niszczy automatycznie do 130 kartek o gramaturze 80 g/m² lub 140 
kartek o gramaturze 70 g/m²; nie trzeba już stać przy urządzeniu, aby 
wkładać kartki, usuwać spinacze i zszywki - dzięki automatycznemu 
podajnikowi i pojemnikowi na ścinki o pojemności 26 litrów 
wystarczy załadować do 130 kartek, a niszczarka sama wykona 
pracę ; niszczy również karty kredytowe

98%
mniej czasu

poświęcanego
na niszczenie 
dokumentów

bez zacięć
bez problemów

bez bałaganu

98%
mniej czasu

poświęcanego
na niszczenie 
dokumentów

250 zł
GRATIS

150 zł
GRATIS

do150 zł
GRATIS

PREZENT!

PREZENT!PREZENT!

Kod kat. opis norma DIN
14K361X paski 5,8 mm P-2

Kod kat. opis norma DIN
14K360X mikro ścinki 4x45 mm P-3

Kup niszczarkę Rexel Auto+ 90X,
a otrzymasz
Powerbank 3.000 mAh

GRATIS

Kup niszczarkę Rexel Mercury
RSS2434, a otrzymasz
Powerbank 5.300 mAh

GRATIS

bez zacięć
bez problemów

bez bałaganu

98%
mniej czasu

poświęcanego
na niszczenie 
dokumentów

Niszczarka Rexel Mercury RSS2434
nowoczesna niszczarka z technologią zapobiegania zacięciom papieru; 
Technologia Mercury stale monitoruje ilość wprowadzanego papieru - 
czerwona lampka kontrolna oznacza zbyt dużą ilość kartek, natomiast 
zielona lampka wskazuje, że nie ma ryzyka zacięcia; niszczy do 24 
kartek (80 g/m²) jednorazowo, tnąc je na paski o szerokości 5,8 mm 
(P-2); wysuwany pojemnik na ścinki o pojemności 34 l mieści do 265 
pociętych kartek; niszczy płyty CD i karty płatnicze

Niszczarka Rexel Auto+ 90X
niszczarka osobista Auto+ 90X niszczy automatycznie do 90 kartek o 
gramaturze 80 g/m² lub 100 kartek o gramaturze 70 g/m², tnąc je na 
ścinki konfetti 4x45 mm (P-3); nie musisz już stać przy urządzeniu, aby 
wkładać kartki, usuwać spinacze i zszywki - dzięki automatycznemu 
podajnikowi i pojemnikowi na ścinki o pojemności 20 litrów wystarczy 
załadować do 90 kartek, a niszczarka sama wykona pracę; niszczy również 
karty kredytowe.
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Fotel Ultra R steel
•szerokie, komfortowe siedzisko 
  i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
• wysokie oparcie.
• oparcie i siedzisko tapicerowane 
  połączeniem  tkaniny siatkowej i imitacji 
  skóry  oraz tkaniny w kolorze czarnym.
• możliwość swobodnego kołysania się.
• możliwość blokady siedziska 
  i oparcia w pozycji do pracy.
• regulacja siły oporu oparcia.
• regulowana wysokość krzesła.
• regulowane podłokietniki.
• tapicerowany zagłówek.
• podstawastalowa, chromowana.
• samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych w standardzie. 

Krzesło WILLIAMsteel
•szerokie, komfortowe siedzisko 
 i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
•siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz 
•tkaniną z atestem trudnopalności
•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 
•regulowane podłokietniki
•chromowana podstawa krzesła
•kółka do powierzchni dywanowych 
  w standardzie
•gwarancja: 2 lata na krzesło

Kod kat. opis jedn. sprzed.

93K106X Siatka / tkanina czarna, regulowane podłokietniki szt.

Kod kat. kolor tkaniny jedn. sprzed.
93K105A czarna EF-019 szt.
93K105K szara EF-031 szt.
93K105P granatowa EF-010 szt.

EF010EF019EF010

ZA ZAKUP PRODUKTÓW UNI Z GAZETKI W KWOCIE 59 ZŁ NETTO 
– OPAKOWANIE PRALINEK RAFAELLO GRATISPrezent!

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.

SXN-217

SX-217

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 przesiąka przez papier • można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze 
• gumowa obudowa zapewnia komfort pisania • kulka z węglika wolframu • grubość 
linii pisania ok. 0,35 mm• kolory: czarny, czerwony, niebieski
SX-217 ze skuwką • wymienny wkład SXR-C7 
SXN-217 z automatycznie chowanym wkładem • wymienny wkład SXR-7

Cena

11,89 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

48K004A czarny szt.

48K004B czerwony szt.

48K004C niebieski szt.

48K004D zielony szt.

Pióro kulkowe UNI UB-150
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, 
nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli tuszu • zachowuje cały 
czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory • tusz 
pigmentowy wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez 
papier • bezpieczna skuwka - specjalny otwór umożliwia oddychanie 
w przypadku jej połknięcia • kulka z węglika wolframu • średnica kulki: 
ok. 0,5 mm • grubość linii pisania: ok. 0,3 mm

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

Długopis automatyczny 
SXN 101 / 101C Jetstream 
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcznych i 
szybko piszących! • tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje 
się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • można pisać 
nieprzerwanie po śliskim papierze: np. faktury, papier kredowy • gumowy 
uchwyt zapewnia komfort pisania • kulka z węglika wolframu • automatycznie 
chowany wkład • grubość linii pisania ok. 0,35 mm • wymienne wkłady SXR-71 
SXN-101 • kolor obudowy i tuszu: czarny, niebieski, czerwony
SXN-101C • kolor obudowy: pomarańczowy, zielony, fioletowy, 
różowy • kolor tuszu niebieski

Cena

16,98 PLN

Cena

4,96 PLN

dodatkowe 

10% rabatu
dodatkowe 

10% rabatu

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb
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Zszywacze i dziurkacze  
Essentials Metal
Seria dziurkaczy i zszywaczy metalowych  
marki Maped o nowoczesnym designie  
i wysokiej jakości, trwałe i funkcjonalne.  
Bogato wyposażone, spełniają  
oczekiwania najbardziej  
wymagających  
użytkowników.

Nożyczki ADVANCED GEL
Ergonomiczne nożyczki wysokiej jakości:  
wycięte w łuk ostrza oraz nit są wykonane ze stali 
nierdzewnej. Uchwyt, pokryty wewnątrz miękkim, 
żelowym tworzywem, maksymalnie  
poprawia konfort pracy, gwarantuje  
stabilność i precyzję,  
idealnie dopasowując się  
do każdej dłoni.

Dziurkacze Easy
Mniejszy wysiłek, większa skuteczność.
Wyposażony w wysokiej jakości metalowy  
mechanizm. Redukcja wysiłku w dziurkaczu  
o 50%. Czytelny ogranicznik papieru  
z czerwonym punktem orientacyjnym,  
formaty wygrawerowane na blacie dziurkacza.  
Duża, obrotowa rączka i łatwy do otwierania  
pojemnik na ścinki. Rozstaw dziurek 80 mm,  
średnica 5,5 mm.

Zakreślacze Fluo’Peps Max
Podłużny kształt obudowy i trójkątny uchwyt. 
Perforowane, miękkie boki. Tusz odporny na działanie 
światła, nietoksyczny o wysokiej wydajności i trwałości. 
Do wszystkich papierów. Pozostawione bez skuwki 
nawet do 4 godzin nie tracą swoich własciwości. Ścięta 
końcówka umożliwia pisanie cienką i gruba linią – od 
1 do 5 mm.

50%

Prezent!
Do dowolnych 2 szt. 

(również w zestawie)  
– zszywacz TATOO  

do 15 kartek GRATIS!
Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

54K020A Zszywacz Essentials Metal do 25 kart. Krótki mag. szt. 20,90
54K021A Dziurkacz Essentials Metal do 12 kartek szt. 13,90
54K022A Dziurkacz Essentials Metal do 25 kartek szt. 23,90
54K023A Dziurkacz Essentials Metal do 35 kartek szt. 38,90
54K024A Dziurkacz Essentials Metal do 45 kartek szt. 61,90
54K025A Dziurkacz Essentials Metal do 70 kartek szt. 126,90

Kod kat. opis jedn. 
sprzed. cena

54K081X Nożyczki ADVANCED GEL 17 cm symetryczne blister szt. 14,39

54K081Y Nożyczki ADVANCED GEL 21 cm asymetryczne blister szt. 16,59

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
54K059A  Dziurkacz Easy, bezwysiłkowy do 40 kartek szt. 114,90

54K060A  Dziurkacz Easy, bezwysiłkowy do 70 kartek szt. 172,90

Kod kat. opis jedn. 
sprzed. cena

54K082M   Zakreślacz Fluo’ Peps Max żółty, pudełko 10 szt. szt. 3,99

54K082L   Zakreślacz Fluo’ Peps Max pomarańczowy pud. 10 szt. szt. 3,99

54K082D   Zakreślacz Fluo’ Peps Max zielony, pudełko 10 szt. szt. 3,99

54K082T   Zakreślacz Fluo’ Peps Max różowy, pudełko 10 szt. szt. 3,99

Prezent!
Do  
dowolnych  
2 sztuk  
nożyczek  
– GRATIS  
gumka  
w obudowie!

Prezent!
Do każdego  
dziurkacza  

– GRATIS  
kredki  

dwustronne  
Maped DUO!

Prezent!
Do zakupu  
2 pudełek 
(20 sztuk)  

zakreślaczy 
Fluo’Peps  
– GRATIS 
nożyczki 

Sensoft  
Fluo 13 cm!

Zakładki indeksujące

Notes samoprzylepny Magic Pads
Rewolucyjne rozwiązanie! Krawędź bloczka sklejona  
jest w sposób umożliwiający wyjmowanie karteczek  
w dowolnym kolorze bez konieczności rozrywania go.

Zakładki indeksujące papierowe i przeźroczyste o różnych wymiarach.  
Idealne do archiwizacji i oznaczania ważnych informacji. 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
54K077A  Przezroczyste z końcówką w 4 kol. po 20 szt. 38x25 mm szt. 7,39

54K077B  Przezroczyste z końcówką w 4 kol. po 6 szt. 38x51 mm szt. 5,59
Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

54K072X  Notes samoprzylep. neon. w 4 kol. po 25 szt. 76x76 mm szt. 4,09

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
54K039B  Papierowe pastelowe w 4 kolorach50x12 mm, 400 szt. szt. 5,59

54K039C  Papierowe neonowe w 4 kolorach 50x12 mm, 400 szt. szt. 5,59

Prezent!
Do zakupu 5 dowolnych 
notesów lub zakładek 
indeksujących 
Stick’n z gazetki  
– zakładki foliowe  
z systemem Z GRATIS!

Zakładki do archiwizacji

Samoprzylepne zakładki papierowe
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Cienkopis STABILO point 88
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,  
co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu.  
Grubość linii – 0,4 mm. Wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku  
nagłego połknięcia. Jedyny cienkopis dostępny aż w 30 kolorach oraz w kompletach.

Zakreślacz  
STABILO BOSS ORGINAL
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 9 kolorach,  
szerokość linii od 2 do 5 mm.

Długopis STABILO pointball
Długopis automatyczny, wykonany w 79%  
z plastiku pochodzącego z recylkingu. 
Gumowy uchwyt w kolorze wkładu oraz 
wymienny wkład o rozmiarze XXL. 
Pakowany po 10 szt.

Foliopis STABILO OHPen
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

Kod kat. opis jedn. 
sprzed. cena

54K001M   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, żółty szt. 5,39

54K001C   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, niebieski szt. 5,39

54K001D   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, zielony szt. 5,39

54K001B   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, czerwony szt. 5,39

54K001O   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, turkusowy szt. 5,39

54K001L   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, pomarańczowy szt. 5,39

54K001N   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, fioletowy szt. 5,39

54K001W   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, różowy szt. 5,39

54K001E   Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, lila szt. 5,39

54K001X Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, kpt. 4 kolory etui 21,59

54K001Y Zakreślacz STABILO BOSS ORIGINAL, kpt. 6 kolorów etui 32,29

Kod kat. opis jedn. 
sprzed. cena

54K002D   Cienkopis STABILO point 88, zielony szt. 2,79

54K002B   Cienkopis STABILO point 88, czerwony szt. 2,79

54K002C   Cienkopis STABILO point 88, ciemny niebieski szt. 2,79

54K002M   Cienkopis STABILO point 88, żółty szt. 2,79

54K002H   Cienkopis STABILO point 88, brązowy szt. 2,79

54K002A   Cienkopis STABILO point 88, czarny szt. 2,79

54K002O   Cienkopis STABILO point 88, turkusowy szt. 2,79

54K002L   Cienkopis STABILO point 88, pomarańczowy szt. 2,79

54K002N   Cienkopis STABILO point 88, fioletowy szt. 2,79

54K002W   Cienkopis STABILO point 88, różowy szt. 2,79

54K002E   Cienkopis STABILO point 88, oliwkowy szt. 2,79

54K002K   Cienkopis STABILO point 88, szary szt. 2,79

54K002X  Cienkopis STABILO point 88, komplet 6 kolorów etui 16,59

54K002U  Cienkopis STABILO point 88, kpl. 6 kol. neonowych etui  17,59

54K002Y  Cienkopis STABILO point 88, komplet 10 kolorów etui 27,59

54K002Z  Cienkopis STABILO point 88, kpl. 15 kol. , w tym 5 neon. etui 41,39

Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

Kod kat. opis j. sprzed. cena
54K083B   Foliopis STABILO OHPen, czerwony, (S) szt. 4,63
54K083C   Foliopis STABILO OHPen, niebieski, (S) szt. 4,63
54K083A   Foliopis STABILO OHPen, czarny, (S) szt. 4,63
54K083D   Foliopis STABILO OHPen, zielony, (S) szt. 4,63
54K084B   Foliopis STABILO OHPen czerwony, (F) szt. 4,63
54K084C   Foliopis STABILO OHPen, niebieski, (F) szt. 4,63
54K084A   Foliopis STABILO OHPen, czarny, (F) szt. 4,63
54K084D   Foliopis STABILO OHPen, zielony, (F) szt. 4,63
54K085B   Foliopis STABILO OHPen, czerwony, (M) szt. 4,63
54K085C   Foliopis STABILO OHPen, niebieski, (M) szt. 4,63
54K085A   Foliopis STABILO OHPen, czarny, (M) szt. 4,63
54K085D   Foliopis STABILO OHPen, zielony, (M) szt. 4,63
54K083X  Foliopis STABILO OHPen, 4 kolory (S) etui etui 18,31
54K084X  Foliopis STABILO OHPen, 4 kolory (F) etui etui 18,31
54K085X  Foliopis STABILO OHPen, 4 kolory (M) etui etui 18,31

Prezent!
Do zakupu długopisów  
pointball za 30 zł  
– cukierki SKITTLES 
otrzymasz w 
prezencie!

79% plastiku
z recyklingu

dbałość 
o środowisko

Płynne dozowanie 
          tuszu

szybkie 
pisanie

Kod kat. opis jedn. 
sprzed. cena

54K101B    Długopis STABILO pointball, czerwony szt.  7,29

54K101C    Długopis STABILO pointball, niebieski szt.  7,29

54K101A    Długopis STABILO pointball, czarny szt.  7,29

54K101X  Długopis STABILO pointball, 4 kolory, etui etui 29,19

Prezent!
Do zakupu dowolnego 
miksu zakreślaczy BOSS  
z gazetki za kwotę 30 zł  
–  ciasteczka MALTANKI  
w prezencie!

SUPER CENA

niższa o 20%

Prezent! 
Do zakupu dowolnego 
miksu cienkopisów point 88 
z gazetki za kwotę 40 zł  
– atrakcyjny i funkcjonalny notes  
o wym. 100x150 mm w prezencie!
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PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW Z TEJ STRONY ZA 149 ZŁ NETTO
 - GRATIS  KAWA 250 G 

Dziurkacz Eagle SOFTouch 5181L
• stabilna, metalowa konstrukcja, ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa 
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża • listwa 
formatowa • blokada ramienia ułatwia przechowywanie • dziurkuje do 30 kartek • 
średnica dziurki 5,5 mm • rozstaw dziurek 80 mm • gwarancja 3 lata

Cena

52,90 PLN Cena

 32,90 PLN

Zszywacz SOFTouch S5166
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa • antypoślizgowe, 
gumowe elementy w podstawie • ramię wyposażone w zdejmowalną, 
półprzezroczystą nakładkę, pod którą można umieścić podpis • wskaźnik ilości 
zszywek • zszywa do 20 kartek • na zszywki 24/6, 26/6 • głębokość zszywania 18 
mm • zszywanie zamknięte • 3 lata gwarancji

Kod kat. jedn. sprzed.

21K162X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

21K131X szt.

Cena 

18,90 PLN Cena 

55,90 PLN

Prezent!

Pojemnik plastikowy 
z szufladami Grand
• wykonany z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego • etykiety do opisu zawartości 
każdej szuflady • zamykany na klucz 
• wymiary: 285 x 265 x 282 mm 
• na dokumenty w formacie A4

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

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

21K015A 8 g szt. 2,19

21K015C 15 g szt. 4,19

21K015E 22 g szt. 5,98

21K015H 35 g szt. 7,79
Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

21K160B 5 szuflad szt. 189,90

Cena 

PROMOCYJNA

Kalkulator biurowy Toor 
TR-2239T 
• wyświetlacz 16-pozycyjny • marża/obniżka 
•  klawisz ustalenia stopy podatkowej • 
wybór trybu przecinka i ilości miejsc po 
przecinku • klawisz cofania ostatniej cyfry 
• kasowanie ostatniej pozycji • całkowite 
kasowanie rejestrów i pamięci • obliczanie 
procentu • obliczanie pierwiastka •  
pamięć •  klawisz zmiany znaku •  klawisz 
podwójnego zera • klawisz potrójnego 
zera • suma ogólna • obliczanie podatku •  
zasilanie bateryjne i słoneczne • wymiary: 
204x154x35 mm •  zgodny z wymaganiami 
UE • 5 lat gwarancji

Kalkulator biurowy Toor 
TR-2245
• marża/obniżka • klawisz cofania ostatniej 
cyfry • kasowanie ostatniej pozycji • 
całkowite kasowanie rejestrów i pamięci 
• rozmiar: 142x105x23 mm • obliczanie 
procentu • obliczanie pierwiastka • 
pamięć • klawisz zmiany znaku • suma 
ogólna • wyświetlacz12-pozycyjny • 
zasilanie bateryjne i słoneczne • zgodny z 
wymaganiami UE • 5 lat gwarancji

Kod kat. jedn. sprzed.

21K089X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

21K087X szt.

Linia SOFTouch: łatwe dziurkowanie, proste zszywanie. Nowa seria Eagle wykorzystująca nowoczesną technologię 
pozwala zmniejszyć siłę potrzebną do dziurkowania i zszywania nawet o 50%! Klasyczna, biało-czarna kolorystyka 
sprawia, że Soft Touch będzie się świetnie prezentować na każdym nowoczesnym biurku. 

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb
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Za zakup 1 szt. 
dowolnej lampki MAUL 

 PLECAK MAUL GRATIS

GRATIS

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW TETIS Z GAZETKI ZA  59 ZŁ 
- GRATIS KAWA TCHIBO PALONA/MIELONA 100 G

Prezent!

Zszywacz Tetis mini Orka GV090 
• mini zszywacz w obudowie z tworzywa sztucznego, części mechaniczne 
metalowe • zszywanie zamknięte • specjalnie skonstruowana dźwignia redukuje 
siłę nacisku do 50% • dostosowany do zszywek o rozmiarach: 24/6-26/6 mm 
• zszywa do 20 kartek • głębokość wsuwania kartek: 40 mm • pojemność 
magazynka: 50 zszywek

Temperówka automatyczna Tetis KV900
• na cztery baterie typu AA (nie dołączone do opakowania) • wyposażona w 
dwa wymienne mechanizmy ostrzenia z otworami różnej średnicy (11mm, 
8mm) • posiada wyjmowany pojemnik na ścinki oraz antypoślizgowy spód • 
możliwość użycia bez baterii • dostępne ostrza wymienne

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.

38K192P granatowy szt.

38K192A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

38K193C niebieski szt.

38K193W różowy szt.

38K193D zielony szt.

Cena

28,90 PLN

Cena

195,90 netto

Cena

47,90 PLN

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW Z TEJ STRONY ZA 149 ZŁ NETTO
 - GRATIS  KAWA 250 G 

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 Prezent!
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200zł 

10 zł
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Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

14K369A stal lakierowana, magnetyczna 90x60 cm szt. 269,90

14K369B stal lakierowana, magnetyczna 120x90 cm szt. 479,90

14K369C stal lakierowana, magnetyczna 150x100 cm szt. 955,90

14K369D stal lakierowana, magnetyczna 180x90 cm szt. 999,90

ZESTAW STARTOWY 
DO TABLIC GRATIS

Prezent!

Tablica suchościeralna Nobo Nano Clean™
•  wykonana ze stali lakierowanej z ekskluzywną dla Nobo technologią Nano Clean™ 
•  technologia Nano Clean tworzy gładkie wykończenie powierzchni, zapobiegające 
przenikaniu tuszu w głąb powierzchni i zwiększa wydajność ścierania o 30% w 
porównaniu z powierzchnią ze stali lakierowanej •  wykończenie zapewnia również 
większą odporność na zarysowania i wgniecenia •  wysokiej jakości aluminiowa 
rama z usuwalną tacką na akcesoria •  zestaw montażowy, magnesy i marker 
suchościeralny w komplecie •  gwarancja na powierzchnię 15 lat.

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb
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POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 09.01.2017 do 31.03.2017r. 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.

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
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. 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
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
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
sosnowiec@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

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

174 mln zł netto
rocznego obrotu

nowoczesny katalog z ofertą
5 200 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 zamówień,
- przydzielanie uprawnień użytkownikom,

- dostęp do cyklicznych ofert promocyjnych,
- informacje o nowościach w ofercie.

Zamawianie Logowanie Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów

Kod kat. jedn. sprzed. cena
14K377A szt. 520,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
14K376A szt. 422,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
14P380A szt. 262,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
14K379A szt. 313,90

A Swiss Company since 1893
Styl.  Prestiż. Jakość.

Plecak Carbon Apple 17” 
•   wym.: 320 x 480 x 230 mm •   kolor: czarny

Plecak Gigabyte 15” 
•   wym.: 340 x 460 x 140 mm •   kolor: czarny

Torba pilotka WENGER Granada 17”
•   wym.: 420 x 340 x 200 mm •   kolor: czarna/szara

Przy zakupie
1 szt. plecaka marki WENGER 

SPORTOWA BUTELKA
WENGER GRATIS

Przy zakupie 1 szt. torby
typu pilotka marki WENGER 

KUBEK TERMICZNY WENGER
GRATIS

Torba pilotka WENGER Patriot 17”
•   wym.: 430 x 370 x 260 mm •   kolor: czarna/szara

2w1
TORBA

+ ROLLER

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

GRATIS

Prezent!

Prezent!

GRATIS


