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Kupuj produkty Prism i zbieraj 
karty podarunkowe Rossmann!

Czas trwania: 02.01.– 31.03.2020 r.
Z promocji wyłączone są produkty 
w cenach specjalnych,  promocyjnych 
i wyprzedażowych.

Dokonaj zakupu produktów Prism za:
500 zł netto – otrzymasz kartę o wartości 30 zł
700 zł netto – otrzymasz kartę o wartości 50 zł

 

  

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: 15.01.2020-31.03.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
31K033A A4 80 g/m2 karton 5 x 500 ark.

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Economy
• uniwersalny, biały papier biurowy o gramaturze 80g/m2 przeznaczony do co-
dziennego użytku w drukarkach i kopiarkach biurowych • połączenie dużej nie-
zawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego 
biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy. Papiernie, w których Xerox produ-
kuje swoje papiery współpracują jedynie z firmami przestrzegającymi norm 
ochrony środowiska oraz prowadzącymi politykę ochrony zasobów leśnych

HIT CENOWY
9,99 PLN

(netto)

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Recycled
• ekologiczny papier biurowy stworzony dla wszystkich dbających o środowisko 
naturalne (wykonany w 100% z makulatury) • przeznaczony do codziennego użyt-
ku, w drukarkach laserowych oraz kopiarkach • otrzymał wyróżnienie Nordic Swan 
za niską emisję substancji szkodliwych w procesie produkcji • posiada znak ochro-
ny środowiska Blue Angel • pakowany w materiały uzyskane również z recyklingu.
Papiernie, w których Xerox produkuje swoje papiery współpracują jedynie 
z firmami przestrzegającymi norm ochrony środowiska oraz prowadzącymi 
politykę ochrony zasobów leśnych CENA NETTO

49,95 PLN
cena za ryzę 
9,99 zł netto
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PREZENT!
Przy zakupie produktów Maped 
z gazetki za kwotę 249 zł netto 
KREM GRANIER DO RĄK GRATIS! 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
54K020A  zszywacz do 25 kartek szt. 21,90 26,94
54K022A  dziurkacz do 25 kartek szt. 24,90 30,63
54K023A  dziurkacz do 35 kartek szt. 40,90 50,31
54K024A  dziurkacz do 45 kartek szt. 63,90 78,60
54K025A  dziurkacz do 70 kartek szt. 131,90 162,24

Zszywacz i dziurkacze Essentials
•  solidna metalowa konstrukcja i metalowy mechanizm
•  trwałe i funkcjonalne, o nowoczesnym designie i wysokiej jakości
•  do codziennego użytku w domu i w biurze

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
54K082D  zielony szt. 4,29 5,28
54K082M  żółty szt. 4,29 5,28
54K082L  pomarańcz szt. 4,29 5,28
54K082T  różowy szt. 4,29 5,28
54K082X  miks kolorów, 4 szt. w etui szt. 16,99 20,90

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K069A  przybornik, 8 przegródek szt.

Zakreślacze Fluo’Peps Max
•  miękkie boki zapewniają komfort pracy i zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza 

z dłoni
•  pozostawione bez skuwki nawet po 4 godz. nie tracą swoich właściwości

Nożyczki ekologiczne Essentials Green
• uchwyty w 60% wykonane z surowców wtórnych, połączenie ekologii  
     z funkcjonalnością
•   ostrza i nit ze stali nierdzewnej, gwarantują długotrwałe użytkowanie

Przybornik Essentials
• ruchome dyspensery na taśmę klejącą oraz plastikowy kubeczek
• wygodny i funkcjonalny, wykonany z tworzywa odpornego na  
     pęknięcia

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
54K080X  Essentials Green symetryczne 17 cm szt. 5,29 6,51
54K080Y  Essentials Green asymetryczne 21 cm szt. 7,19 8,84

Przy zakupie produktów 
Stick'n z gazetki za kwotę 
79 zł netto CZEKOLADA 
WEDEL GRATIS! 

Kod kat. opis jedn. 
sprzed.

ilość 
zakł.

cena 
netto

cena 
brutto

54K077A  bloczek - 38x25 mm, z kolorową końcówką szt. 80 7,99 9,83

54K077B  bloczek - 38x51 mm, z kolorową końcówką szt. 24 5,99 7,37

54K077C  bloczek - 38x76 mm, z kolorową końcówką szt. 24 7,99 9,83

Zakładki do archiwizacji przezroczyste
• półprzezroczyste, o różnych wymiarach i neonowym wykończeniem
•  wykonane ze znacznie grubszej folii niż zwykłe zakładki

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K096A  bloczek - 45x15 mm, miks kolorów, Spring 180 szt.
54K096B  bloczek - 45x15 mm, miks kolorów, Summer 180 szt.
54K096C  bloczek - 45x15 mm, miks kolorów, Recycled 180 szt.
54K096D  bloczek - 45x15 mm, miks kolorów, Candy 180 szt.

Zakładki indeksujące - pastelowy miks kolorów
•  mocniejsze - klej umieszczony jest do połowy zakładki
•  możliwe jest ich wielokrotne odklejanie i przyklejanie
•  dostępne w różnych zestawach kolorystycznych

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed. cena netto cena brutto
54K033M  pastelowy żółty 400 szt. 9,99 12,29
54K033Y  miks 5 kolorów neonowych 400 szt. 14,99 18,44
54K033A  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29 15,12
54K033B  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29 15,12
54K033C  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29 15,12

Notesy samoprzylepne – kostka 76x76 mm

54K033M 54K033Y 54K033A 54K033B 54K033C

54K096A 54K096B 54K096C 54K096D

PREZENT!

CENA NETTO
6,39 PLN

CENA NETTO
56,90 PLN

54K077A 54K077B 54K077C
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Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarw-
ny i bezwonny • zmywalny i niebrudzący 
• zawiera PVP • nie zawiera kwasów ani 
rozpuszczalników • 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 netto cena brutto
21K015A 8 g szt. 2,29 2,82
21K015X 10g szt. 3,29 4,05
21K015C 15 g szt. 4,59 5,65
21K015E 22 g szt. 6,39 7,86
21K015H 35 g szt. 8,49 10,44

Kup produkty Amos, Corretto, Eagle lub Grand  
z gazetki promocyjnej za minimum 99 zł  
a Piasek Magiczny Cyferki*  otrzymasz w prezencie!

PREZENT!

*kolor naturalny, waga 600g, zawiera foremki, dla dzieci +3 lata, 
świetna zabawa w domu

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

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K039A czarny szt.
21K039B czerwony szt.
21K039C niebieski szt.

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

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

gwarancja 

3 lata 20
gwarancja 

3 lata 10

Kod kat. długość jedn. sprzed. cena netto cena brutto
21K226X 17,5 cm szt.  10,90 13,41  
21K226Y 21 cm szt.  12,90 15,87 

Nożyczki teflonowe Grand
• unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D • znacznie ostrzejsze niż klasyczne  
nożyczki • proste precyzyjne cięcia, bez szarpania krawędzi • powierzchnia odporna 
na przyklejanie taśmy klejącej • idealne także do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich  
typów papieru • pokrycie teflonem chroni przed rdzą i korozją • ergonomiczny  
gumowy uchwyt

Aktówka z przegródkami A4 Eagle 9112C
• wykonana z polipropylenu • 12 przegródek • przekładki indeksujące • okienka opi-
sowe • 2 kieszonki na wizytówki • zamykana na gumkę w kolorze teczki

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K085A czarny szt.
21K085B czerwony szt.
21K085C niebieski szt.

Aktówka z przegródkami A4 z rączką Eagle 9112A
• wykonana z polipropylenu • 12 przegródek • przekładki indeksujące • okienka opiso-
we • 2 kieszonki na wizytówki • zamykana na klamrę • rączka na grzbiecie

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K086A czarny szt.
21K086B czerwony szt.
21K086C niebieski szt.

Długopis wymazywalny CORRETTO GR-1609
• wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu lub zatyczce (tusz znika także 
po podgrzaniu kartki) • długość pisania: 250 m • grubość linii 0,5 mm • tusz wodo-
odporny

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
21K265A czarny szt. 5,99 7,37
21K265C niebieski szt. 5,99 7,37
21K265X niebieski + wymienny wkład kpl. 8,89 10,93

24 szt. 

CENA NETTO
26,99 PLN

CENA NETTO
17,90 PLN

CENA NETTO
13,90 PLN

CENA NETTO
30,99 PLN

GRATISZakup dowolnej mieszanki Bakal Meeting premiujemy
GRATISEM! ORZESZKI ARACHIDOWE SOLONE

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

GRATIS

Kup dowolne produkty marki Energizer* 
za min. 399 zł netto a latarkę Energizer 
Sport Pack Gift otrzymasz w Prezencie!
GRATIS

GRATIS

TAŚMA SCOTCH® MAGIC™  
DO WSZYSTKICH ZADAŃ,  
W KTÓRYCH CHESZ POZOSTAĆ 
NIEZAUWAŻONYM

TAŚMA  
KLEJĄCA

Magia! 
Niewidoczna  
na papierze

Znika
po przyklejeniu

Za zakup 12 sztuk taśmy Magic Scotch 
lub Crystal Scotch głośnik Bluetooth GRATIS!PREZENT!

Kod kat. jedn. sprzed.
13K005B 1 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
13K010B 1 szt.

Taśma klejąca Scotch® Magic™

•  Niewidoczna po naklejeniu 
•  Można po niej pisać
• Rozmiar: 19 mm x 33 m

Taśma klejąca Scotch® Crystal
•  Krystalicznie przezroczysta
•  Nie żółknie z upływem czasu
• Rozmiar: 19 mm x 33 m 

CENA NETTO
17,59 PLN

CENA NETTO
13,90 PLN

 *z wyłączeniem baterii Industrial 
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Kup produkty UNI i Trodat z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 139 zł netto a Zestaw śrubokrętów 
MULTITASK* otrzymasz w prezencie!  

PREZENT!

Długopis automatyczny Uni SN-101 
• wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku • pisze lekko i nie 
przerywa • transparentna obudowa umożliwia kontrolę poziomu tuszu • nie plami i nie pozosta-
wia kleksów • idealny pod nadruki reklamowe • kulka pisząca z węglika wolframu • średnica kulki 
piszącej: 0,7 mm • grubość linii pisania: ok. 0,3 mm • wymienny wkład o symbolu SA-7CN

* z poziomicą, diodą LED, 2 końcówkami krzyżakowymi 
   i zamknięciem z klipem

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K039A czarny szt.
48K039B czerwony szt.
48K039C niebieski szt.

12 szt. 

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

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

12 szt. 
CENA NETTO
12,39 PLN

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 klek-
sów, 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.

12 szt. 

CENA NETTO
5,29 PLN

CENA NETTO
4,99 PLN

CENA NETTO
19,89 PLN

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

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BESTS
E

L
L

E
R

wersja ISO

wersja PL

Kod kat. wersja jedn. sprzed.
48K007I ISO szt.
48K007P polska szt.

CENA NETTO
5,69 PLN

Korektor w taśmie Tipp-Ex 
Pocket Mouse

w Prezencie herbatę owocową 
Herbaciany Ogród*!
*smak dobierany losowo

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
47K012X 4,2mm x 10m szt.

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
47K013X 5 mm x 6 m szt.

Korektor w taśmie Tipp-Ex 
Mini Pocket Mouse

CENA NETTO
12,69 PLN

CENA NETTO
9,99 PLN

Marker do tablic suchościeralnych Bic Velleda Ecolutions
końcówka 

okrągła
końcówka 

ścięta kolor jedn. 
sprzed.

cena 
netto

cena 
brutto

47K021A 47K022A czarny szt. 5,12 6,30
47K021B 47K022B czerwony szt. 5,12 6,30
47K021C 47K022C niebieski szt. 5,12 6,30
47K021D 47K022D zielony szt. 5,12 6,30
47K021X 47K022X 4 kolory kpl. 20,95 25,77

Marker permanentny Bic Eco
końcówka 

okrągła
końcówka 

ścięta kolor jedn. 
sprzed.

cena 
netto

cena 
brutto

47K019A 47K020A czarny szt. 3,99 4,91
47K019B 47K020B czerwony szt. 3,99 4,91
47K019C 47K020C niebieski szt. 3,99 4,91
47K019D 47K020D zielony szt. 3,99 4,91
47K019X 47K020X 4 kolory kpl. 14,99 18,44

Długopis Bic Orange
Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

47K001A czarny szt.
47K001B czerwony szt.
47K001C niebieski szt.
47K001D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K070C niebieski szt.
47K070A czarny szt.

Długopis żelowy Gelocity Gel

CENA NETTO
1,79 PLN

CENA NETTO
9,69 PLN

CENA NETTO
3,99 PLN

Długopis żelowy Bic Gel-ocity Quick Dry

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K061C niebieski szt.
47K061A czarny szt.
47K061B czerwony szt.

Ołówek Evolution Ecolutions 650/655
Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto

47K006A HB z gumką szt. 1,39 1,71
47K006B HB bez gumki szt. 0,99 1,22

CENA NETTO
79,00 PLN
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UPUST!
WIELKA OBNIŻKA CEN
ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

bezpiecznych zakupów
Nadchodzi era

Ponad 90% paragonów wydawanych obecnie w kasach zawiera toksyczne bisfenole
z łatwością przenikające przez skórę każdej osoby, która ma z nimi jakikolwiek kontakt
Nadchodzi jednak era Zdrowego P aragonu. Era bezpiecznych zakupów!

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kod kat. norma DIN wymiary (wys. x gł. x szer.) / waga jedn. sprzed.
36K078C P-4/T-4/E-3/F1 39 x 30 x 59 cm / 12 kg szt.

Niszczarka Kobra +1 CC4
• przeznaczona do pracy w średniej wielkości biurach i urzędach • tnie 14 kartek na 
ścinki 3,5 x 40 mm • poziom hałasu 54 (dB) • trwałe noże odporne na zszywki i spinacze 
• automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia kosza 
• automatyczny start/stop z autoreversem • czujnik przepełnienia kosza • pojemność 
kosza 38,5 l • butelka oleju w środku opakowania

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Niszczarka Kobra C1
• przeznaczona do użytku w domu i małym biurze • tnie na ścinki 3,5x40 mm • niszczy 
karty plastikowe, zszywki i spinacze • automatyczny start / stop • zerowy pobór mocy 
w funkcji stand-by (czuwania) • poziom hałasu 52 (dB) • zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem • silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę • auto-
matyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub zdjęciu głowicy • 
pojemność kosza 18 l • butelka oleju w środku opakowania

Kod kat. norma DIN wymiary (wys. x gł. x szer.) / waga jedn. sprzed.
36K200X  P-4/ T- 4/ E-3/ F-1 34 x 20 x 50 cm / 7 kg szt.

kubek termiczny 
Contigo

lokalizator 
do kluczy

power bank

klocki Lego

słuchawki 
Panasonic

ładowarka 
samochodowa

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kod kat. norma DIN wymiary (wys. x gł. x szer.) / waga jedn. sprzed.
36K002C P-4/O-1/T-4/E-3/F-1 39 x 30 x 59 cm / 13 kg szt.

Niszczarka Kobra +3 CC4 ES
• przeznaczona do pracy w średniej wielkości biurach i urzędach • automatyczny start/
stop z autoreversem • tnie 14 kartek na ścinki 3,5 x 40 mm • możliwość niszczenia 
zgniecionych kartek papieru • cichy silnik przystosowany do 24h pracy ciągłej • auto-
matyczne odcięcie zasilania przy zaklinowaniu papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki 
• poziom hałasu 52 (dB) • pojemność kosza 38,5 l • butelka oleju w środku opakowania

14 ark.

9 ark.

14 ark.CENA NETTO
1999,00 PLN

CENA NETTO
899,00 PLN

CENA NETTO
1389,00 PLN

Niszczarka Wallner C860
• niszczy 6 kartek (A4/70g) na ścinki: 3 x 9 mm • pojemność kosza: 25 litrów • auto-
matyczny start/stop/funkcja cofania • osobna szczelina do niszczenia płyt CD/DVD • 
niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD/DVD • okno do kontroli zapeł-
nienia kosza

Kod kat. norma DIN wymiary (wys. x gł. x szer.) / waga jedn. sprzed.
36K107X P-5/T-2/E-2/F-2 500 x 240 x 365 mm / 6,7 kg szt.

Niszczarka Wallner JP 826C
• niszczy 18 kartek (A4/70g) na ścinki: 3,8 x 40 mm • niszczy zszywki, spinacze, karty 
plastikowe, CD, dyskietki • pojemność kosza: 35 litrów • automatyczny start/stop/
funkcja cofania • zabezpieczenie przed przegrzaniem • optyczny wskaźnik napełnie-
nia kosza • wyświetlacz LCD • dotykowy panel bezpieczeństwa • cichy silnik • optycz-
ny wskaźnik napełnienia kosza

Kod kat. norma DIN wymiary (wys. x gł. x szer.) / waga jedn. sprzed.
36K166X  P-4/0-1/T-2/E-2/F-1 645 x 305 x 395 mm / 21 kg szt.

6 ark.gwarancja 

2 lata

18 ark.gwarancja 

2 lata

CENA NETTO
649,00 PLN

CENA NETTO
1290,00 PLN

Niszczarka Wallner FXD85B
• niszczy 8 kartek (A4/70g) na ścinki: 4 x 33 mm • niszczy: karty plastikowe, płyty CD, 
zszywki • pojemność kosza: 15 l • autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek 
do zniszczenia • zerowy pobór prądu w trybie stand-by • osobna szczelina do nisz-
czenia płyt CD

Kod kat. norma DIN wymiary (wys. x gł. x szer.) / waga jedn. sprzed.
36K202X P-4/ T-4/ E-3/ F-1 390 x 170 x 340 mm / 3,9 kg szt.

8 ark. CENA NETTO
294,00 PLN

PREZENT!

Kod kat. wymiary waga kod prod. jedn. sprzed. PREZENT!
29K024B 90 x 120 cm 7 kg TSA129 szt.

Obniżona cena + prezent czyścik 
magnetyczny Slim AS12229K024C 100 x 150 cm 12,4 kg TSA1510 szt.

29K024D 90 x 180 cm 17 kg TSA1890 szt.
29K024E 120 x 180 cm 20,8 kg TSA1218 szt. Obniżona cena + prezent czyścik 

magnetyczny Duo AS12529K024F 100 x 200 cm 17 kg TSA1020 szt.
29K024G 120 x 240 cm 28,4 kg TSA1224 szt. Obniżona cena + prezent zestaw 

startowy do tablic AS11129K024X 300 x 120 cm TSA1230 szt.

Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie OfficeBoard
• powierzchnia magnetyczna, lakierowana  • rama wykonana z profilu aluminiowego 
w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami  • w zesta-
wie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy i elementy mocujące • gwaran-
cja 10 lat na powierzchnię i  2 lata na produkt

czyścik magnetyczny Slim AS122

czyścik magnetyczny Duo AS125

zestaw startowy do tablic AS111

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Cena już od
189,90 PLN

(netto)

Zestaw startowy 
do tablic AS111

Tablica obrotowo-jezdna lakierowana
• dwustronna biała tablica suchościeralna, obrotowa o powierzchni lakierowanej, posiada-
jąca właściwości magnetyczne • rama wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami  
• solidna konstrukcja zapewnia stabilność produktu • obraca się wokół poziomej osi o 
360°, możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji • kółka z systemem blokującym, 
ułatwiające przemieszczanie • w zestawie 2 uniwersalne uchwyty AS139 do zawiesze-
nia bloku, półka na markery, elementy mocujące • gwarancja 10 lat na powierzchnię 
i 2 lata na produkt

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K116A 120 x 90 cm szt.
29K116B 150 x 100 cm szt.
29K116C 180 x 120 cm szt.

www.2x3.eu

Zestaw startowy do powierzchni suchościeralnych

Charakterystyka: Zestaw przeznaczony do tablic suchościeralno – magnetycznych, zawiera: 4 markery, holder magnetyczny do 

markerów, płyn czyszczący 200 ml, wycierak magnetyczny, wymienne filce oraz magnesy (10 x 20 mm).

Opis produktu    2x3 Art. Nr:  AS111

Zestaw startowy do powierzchni suchościeralnych

2x3 Art. Nr  AS111

Waga 0,71 kg

Skład zestawu

Markery AS104 4 sztuki (czerwony, zielony, niebieski, czarny)

Płyn czyszczący AS105 200 ml

Holder CLASSIC AS127 poziomy

Czyścik SLIM AS122 1 sztuka

Wkłady filcowe AS123 10 sztuk

Magnesy AM120 10 sztuk o średnicy 20 mm

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

gwarancja 

10 lat

HIT 
CENOWY 

149,90 PLN
(netto)

Flipcharty ecoBoards
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych • konstrukcja alu-
miniowa w kolorze popielatym • eleganckie szare wykończenia • specjalna półka na 
akcesoria (na całej szerokości) • unoszony uchwyt na arkusze papieru • w zestawie: 
elementy montażowe • możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO • gwarancja: 10 lat 
na powierzchnię lakierowaną i 2 lata na produkt

Kod kat. opis wymiary tablicy jedn. sprzed.
29K094A TF01 ECO 70 x 100 cm szt.
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Jednorazowy zakup
bloczków/kostek samoprzylepnych

marki Donau za kwotę min. 169 zł netto* 
premiujemy GRATISEM!

HERBATA CZARNA GREEN TOUCH

BLOCZKI I KOSTKI SAMOPRZYLEPNE

GRATIS

Za zakup produktów marki Schneider prezentowanych 
w gazetce za kwotę 109 zł netto otrzymasz GRATIS 
- oceaniczną sól do kąpieli BINGOSPA

PREZENT!

Zakreślacz Job Illuminator

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K470B czerwony szt.
14K470C niebieski szt.
14K470D zielony szt.
14K470L pomarańczowy szt.
14K470T różowy szt.

10 szt. 

10 szt. 

• zaznaczysz nim ponad 15 000 słów  ścięta końcówka • tusz  
w żywych, intensywnych kolorach • na bazie wody • nie przebija na 
papierze do faksów i ksero • proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 660 • skuwka z klipsem • obudowa 
neutralna dla środowiska • grubość linii pisania: 1-5 mm 

proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

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

CENA NETTO
2,99 PLN

CENA NETTO
2,99 PLN

Torba na ramię 
TOP VINTAGEPREZENT!

20% upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

20% upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

UPUST!

UPUST!

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

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
15K226A A3, mix kolorów opak. / 5 szt. 30,90 38,01
15K226B A4, mix kolorów opak. / 5 szt. 23,90 29,40
15K226C A5, mix kolorów opak. / 5 szt. 18,90 23,25
15K226D A6, mix kolorów opak. / 5 szt. 13,90 17,10
15K226E DL, mix kolorów opak. / 5 szt. 13,90 17,10

Przy zakupie 3 opakowań tego samego rozmiaru, 4-te gratis 
czyli inaczej przy zakupie 4 opakowań - upust 25%PREZENT!

Kod kat. format kolor okładki jedn. sprzed.
15K096Z Duo (2 części), A4 mix szt.

Zeszyty Oxford Open Flex
• polipropylen na grzbiecie i okładkach • zeszyt leży płasko po 
otwarciu • wytrzymała, odporna na uszkodzenia okładka oraz 
ekstramalnie elestyczna podczas otwierania i zamykania • śnież-
nobiały i idealnie gładki papier Optik o gramaturze 90 g/m2  
• liniatura kratka z marginesem • okładki: mix kolorów • 60 kartek 
w kratkę

5 szt.

Kołonotatnik Oxford My Style
• wyposażony w ruchomą zakładkę, która może służyć jako linijka • trwała, 
podwójna spirala pokryta plastikiem • miękka, laminowana okładka z lekkim  
perłowym połyskiem • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  
o gramaturze 90 g/m2 • specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie  
notatek za pomocą aplikacji Scribzee

Laminowana, miękka  oprawa 
z perłowym  połyskiem.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
15K167A kołonotatnik A5 90k linia szt. 21,90 26,94
15K167B kołonotatnik A5 90k kratka szt. 21,90 26,94
15K167C kołonotatnik A4 90k linia szt. 38,90 47,85
15K167D kołonotatnik A4 90k kratka szt. 38,90 47,85

CENA NETTO
19,90 PLN

5 szt.

Lampa biurkowa VICKY
• Smukła sylwetka i nowoczesny design • Podwójne ruchome ramię i obrotowy 
klosz • Wykonana ze stali z elementami drewna • 3 poziomy intensywności światła • 
Moc strumienia świetlnego: 900 lumenów • Średnia żywotność LED: 50 000 godzin 

Barwa światła: 3000 K Dotykowy włącznik

W podstawie port USB 
do ładowania smartfona

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K228X biała/drewno szt.

CENA NETTO
249,00 PLN



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 15.01.2020-31.03.2020 r. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. Ceny nie zawierają podatku VAT. Produkty prezentowane w “Ofercie promocyjnej” posiadające ceny promocyjne nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu.
Kompania Biurowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w “Ofercie Promocyjnej” oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.

“Oferta promocyjna” stanowi informację handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. Kodeksu Cywilnego. Kompania Biurowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

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
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Toruń
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. Rogozińska 11c
ul. Truskawiecka 1
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Konopnickiej 8
ul. Warcisława IV 17
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Grudziądzka 46-48
ul. Karczunkowska 19
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

85 675 26 06
33 810 06 81
52 346 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
52 346 66 66
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
87 565 13 70
537 518 004
52 346 66 66
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 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
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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

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K090A tkanina LUCIA czarna YB009 szt.
93K090K tkanina LUCIA szara YB046 szt.
93K090L tkanina LUCIA pomarańczowa YB130 szt.

Krzesło STILLO GTP 10
• dekoracyjne oparcie 
• siedzisko i oparcie tapicerowane  
  tkaniną z atestem trudnopalności
• podstawa krzesła nylonowa
• mechanizm synchroniczny  
   - niezależny ruch siedziska i oparcia
• samohamowne kółka do powierzchni  
  dywanowych, możliwość zakupienia  
  dodatkowo kółek do powierzchni  
  twardych 

HIT CENOWY
312,90 PLN

(netto)

HIT CENOWY
499,90 PLN

(netto)

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K148A tkanina BONDAI czarna BN8033 szt.
93K148C tkanina BONDAI niebieska BN6016 szt.
93K148U tkanina BONDAI grafitowa BN8010 szt.

BN8033

BN6016

BN8010

Krzesło DEXT PLUS
• Krzesło obrotowe z mechanizmem Ergon 2L • Miękkie, tapicero-
wane siedzisko oraz  oparcie, dekoracyjna osłona oparcia • Możli-
wość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji
• Regulowana wysokość oparcia za pomocą pokrętła • Regulowa-
na wysokość krzesła • Podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze 
czarnym • Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub 
do powierzchni twardych • Produkt posiada Atest Badań Wytrzy-
małościowych Remodex 

YB130YB046YB009


