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Xerox
®

 Economy
Najlepszy wybór do codziennego użytku

• Uniwersalny papier do drukarek czarno-białych i kolorowych
• Odpowiedni poziom bieli dla masowych wydruków biurowych
• Korzystna cena przy zachowaniu wymaganej jakości dla drukarek biurowych

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K020C A4 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K020D A3 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021C A4 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021D A3 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022C A4 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022D A3 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K023C A4 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K023D A3 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024C A4 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024D A3 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K025C A4 220 g/m2 ryza 250 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K026C A4 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K026D A3 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K027C A4 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K027D A3 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K028C A4 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

31K028D A3 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Colotech+
Doskonały dla wszystkich ceniących sobie  
wyjątkową jakość wydruków kolorowych

• Najwyższa jakość druku i wysoka gładkość
• Gramatury od 90 do 300 g/m2

• Właściwości optyczne zapewniające najwyższą wierność kolorów

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K003A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K003B A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Premier
Idealny dla wymagających klientów

• Uniwersalny papier do drukarek kolorowych i czarno-białych
• Białość optymalna dla kolorowych wydruków biurowych ofert, prezentacji, itp.
• Paramerty gwarantujące bezproblemowy zadruk w drukarkach wielofunkcyjnych

ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

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

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach: 15.01.2021-31.03.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

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

HIT 
CENOWY

CENA NETTO
49,95 PLN
cena za ryzę 
9,99 zł netto

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 codzien-
nego 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

Cena dostępna po zalogowaniu się  
do platformy sprzedażowej

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Recycled
• ekologiczny papier biurowy stworzony dla wszystkich dbających o środowisko 
naturalne (wykonany w 100% z makulatury przez co posiada lekko szary odcień)  
• przeznaczony do codziennego użytku, w drukarkach laserowych oraz kopiarkach  
• otrzymał wyróżnienie Nordic Swan za niską emisję substancji szkodliwych w pro-
cesie produkcji • posiada znak ochrony środowiska Blue Angel • pakowany w mate-
riały uzyskane również w procesie recyklingu

Papiernie, w których Xerox produkuje 
swoje papiery współpracują jedynie z fir-
mami przestrzegającymi norm ochrony 
środowiska oraz prowadzącymi politykę 
ochrony zasobów leśnych

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K204E 0,5l gazowana opak. 12 szt.

94K204D 0,5l niegazowana opak. 12 szt.

94K204U 0,5l lekko gazowana opak. 12 szt.

KUP DOWOLNE 8 ZGRZEWEK WODY
0,5L GAZOWANEJ LUB NIEGAZOWANEJ, 
a w prezencie otrzymasz zestaw 4 szklanek

Woda Żywiec Zdrój

Ceny dostępne po zalogowaniu 
się do platformy sprzedażowej

4x
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Kup produkty marki UNILUX z gazetki promocyjnej za kwotę 
minimum 169 zł netto a PIÓRNIK-KOSMETYCZKĘ PODWÓJNĄ 
MYBAQ SUPERSHINE RÓŻOWĄ otrzymasz w PREZENCIE !

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K222U srebrna szt.

Lampka biurkowa Unilux Terra LED
• lampka o smukłym i niezwykle eleganckim designie • złożona  
z elementów o grubości ok. 1 cm •  światło LED o niskim zuży-
ciu •  4 poziomy intensywności oświetlenia regulowane doty-
kowym przyciskiem umiejscowionym na podstawie lampy za-
pewniają komfort użytkowania •  moc strumienia świetlnego: 
500 lumenów • barwa światła: 3500 K •  średnia żywotność LED: 
40 000 godzin •  podstawa: 18x12 cm •  wysokość: 38 cm

CENA NETTO
272,90 PLN

Kod kat. końcówka jedn. sprzed.
15K227X USB szt.

Podstawka pod monitor UNILUX STUDY
• elegancki design • 4 porty USB • korzyści ergonomiczne: redukcja zmęczenia, 
bólu pleców i naprężenia szyi • na spodzie stopki antypoślizgowe • wymiary: 
5 x 55,3 x 16,8 cm

CENA NETTO
231,90 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K228A czarny szt.

Podnóżek Unilux UPDOWN
• możliwość użytkowania w pozycji siedzącej i stojącej • poprawia krążenie i redukuje 
zmęczenie • zelecany jest do użytku przez 30 minut dziennie • odpowiedni do biurek z 
regulowaną wysokością •  wymiary: 30x45 cm

CENA NETTO
142,90 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K240A czarny szt.

Zegar ścienny Unilux On Time
• kwarcowy mechanizm • wysoka dokładność: odchylenie tylko 1 sekundy przez okres 6 
lat działania • możliwość ustawienia różnych godzin na trzech dodatkowych tarczach • 
średnica 30,5 cm • 4 różne strefy czasowe

CENA NETTO
142,90 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K220A czarny szt.
15K220D zielony szt.
15K220G biały szt.
15K220P srebrny szt.

Zegar ścienny Unilux POP
• kwarcowy mechanizm • średnica 28,5 cm • ozdobny kontur 
w jednym z 5 kolorów • cicha i bezszelestna praca

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K242A czarna szt.

Lampka biurkowa Unilux Easy
• prosta i funkcjonalna lampka biurkowa do  
codziennego użytku • możliwość regulacji in-
tensywności światła • w podstawie port USB do 
ładowania smartfona • elastyczne ramię umoż-
liwia szeroki zakres ruchów • ruchomy odcinek 
ramienia: 20 cm • światło LED o niskim zużyciu 
• dotykowy włącznik • moc strumienia świetlne-
go: 500 lumenów • barwa światła: 3000K  • śred-
nia żywotność LED: 50 000 godzin

CENA NETTO
286,90 PLN

CENA NETTO
68,90 PLN

Kup produkty Grand i Amos z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 69 netto a Kredki ołówkowe 
Jumbo mini 12 kolorów otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarwny i bezwonny • zmywalny i niebrudzący • za-
wiera 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.
21K015A 8 g szt.
21K015X 10 g szt.
21K015C 15 g szt.
21K015E 22 g szt.
21K015H 35 g szt.

21K052X

21K055X

21K054X

21K093X

21K096X

21K053X

21K056X

21K058X

21K174X

21K175X

21K260X

Kolekcja VIP Grand
Lakierowany metal w kolorze czarnym lub 
srebrnym. Każdy element można kupić osob-
no w zależności od aktualnych potrzeb

Kod kat. produkt wymiary (wys. x dł. x szer.) jedn. sprzed.
21K052X szuflady na dokumenty 260 x 346 x 305 mm szt.
21K055X pojemnik na prasę 315 x 250 x 74 mm szt.
21K054X stojak na koperty 178 x 78 x 140 mm szt.
21K093X pojemnik na karteczki 78 x 105 x 105 mm szt.
21K096X przybornik na biurko 100 x 103 x 202 mm szt.
21K058X stojak na wizytówki 65 x 94 x 45 mm szt.
21K056X pojemnik na długopisy 101 x 90,5 mm (wys. x śred.) szt.
21K053X pojemnik na spinacze 52 x 96 mm (wys. x śred.) szt.
21K174X pojemnik naścienny 475 x 103 x 314 mm szt.
21K175X przybornik na biurko 100 x 114 x 238 mm szt.
21K260X przybornik obrotowy 157 x 165 mm (wys. x średn.) szt.
21K057C 19 litrów okrągły 345 x 295 x 240 mm szt.
21K073X 18 litrów kwadratowy 343 x 268 x 203 mm szt.

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

21K073X

21K057C
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Kup produkty marki Bantex i Top2000 z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 
169 zł netto a KOSTKĘ SAMOPRZYLEPNĄ OXFORD SPOT NOTES 75X75 mm, 450 kartek, 
miks kolor (KOMPATYBILNĄ Z APLIKACJĄ Scribzee) otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kup produkty marki Bantex i Top2000 z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 
169 zł netto a KOSTKĘ SAMOPRZYLEPNĄ OXFORD SPOT NOTES 75X75 mm, 450 
kartek, miks kolor (KOMPATYBILNĄ Z APLIKACJĄ Scribzee) otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!Kup produkty Rystor z gazetki promocyjnej za kwotę min. 
79 zł netto a kawę MK Cafe 80g otrzymasz w PREZENCIE!PREZENT!

Kup produkty marki Elba i Oxford z gazetki promocyjnej 
za kwotę minimum 359 zł netto a BIAŁĄ LAMPKA UNILUX UKKY 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

CENA NETTO
8,99 PLN

Segregator A4 Bantex XXL
• oklejony na zewnątrz kolorową folią PP (wewnątrz nabłyszczana wyklejka papie-
rowa) • dwustronna wymienna etykieta w kolorze segregatora • dolne krawędzie 
wzmocnione niklowymi okuciami • dwa okute otwory Rado na przedniej okładce • 
grzbiet o szerokości 80 mm • oszczędność miejsca: 6 segregatorów XXL mieści tyle 
samo dokumentów co 7 standardowych Kod kat. kolor

15K031A czarny
15K031B czerwony
15K031E jasny niebieski
15K031D zielony
15K031M żółty
15K031I bordowy
15K031N fioletowy

25 szt. 

Koszulki na dokumenty Bantex 
groszkowa wykonana z folii polipropylenowej o właściwościach antystatycznych 
• otwierana z góry • przezroczysta, groszkowa struktura folii • wzmocniony pasek z 
perforacją • pakowana w folię
krystaliczna wykonana z krystalicznie przezroczystej folii • idealna do pracy z rzut-
nikiem • antystatyczna • w kartonie specjalne nacięcie ułatwiające dostęp do koszu-
lek • pakowane w karton

Kod. kat. rodzaj opis jedn. sprzed. cena netto
15K023X groszkowa A4  50 mic. opak. 100 szt. 11,99
15K023Y groszkowa A5  50 mic. opak. 100 szt. 9,99
15K005C krystaliczna A4 45 mic. opak. 100 szt. 17,90

Teczka zawieszana Bantex
• wykonana z kartonu • przesuwny szyl-
dzik z wymienną etykietą opisową • dwie 
pary nacięć do pasków skoroszytowych • 
na dokumenty formatu A4 • pojemność: 
330 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K243B czerwony szt.
15K243C niebieski szt.
15K243D zielony szt.
15K243M żółty szt.

25 szt. 

Skoroszyt zawieszany Chic Ultimate Elba
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 240 g/m2 • przesuwny szyldzik z wy-
mienną etykietą opisową • metalowe zapięcie skoroszytowe • pojemność: 220 kartek • 
wymiary: 24,5 x 31,8 cm • 20 lat gwarancji

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K200B czerwony szt.
15K200P grafitowy szt.
15K200C niebieski szt.
15K200D  zielony szt.
15K200M żółty szt.

25 szt. 

CENA NETTO
7,39 PLN

Teczka zawieszana Chic Ultimate Elba
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 240 g/m2 • przesuwny szyldzik z wy-
mienną etykietą opisową • dwie pary nacięć do pasków skoroszytowych • 20 lat gwa-
rancji • pojemność: 330 kartek • wymiary:  24 x 31,8 cm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K202B czerwony szt.
15K202P grafitowy szt.
15K202C niebieski szt.
15K203D  zielony szt.
15K203M żółty szt.

25 szt. 

CENA NETTO
7,49 PLN

Skoroszyt personalno-kredytowy Vertic Ultimate® Elba
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 240 g/m2 • dodatkowa kieszeń na tylnej 
stronie umożliwia wkładanie dokumentów małoformatowych • przesuwny szyldzik z 
wymienną etykietą opisową • cztery przegródki z metalowymi zapięciami skoroszyto-
wymi • 20 lat gwarancji • pojemność: 220 kartek • wymiary: 24 x 31,8 cm • spełniające 
wymagania w zakresie przechowywania dokumentów pracowniczych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K204X brązowy szt.

CENA NETTO
25,90 PLN

Spinka archiwizacyjna Rado Tric Elba
• dwuczęściowy, plastikowy klips przeznaczony do archiwizacji dokumentów • umoż-
liwia szybkie przeniesienie dokumentów z segregatora • nie wymaga przekładania 
dokumentów kartka po kartce

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
15K039X 13 x 15 cm opak. 50 szt.

CENA NETTO
79,90 PLN

Kartony i pojemniki archiwizacyjne Elba Tric 

Kod kat. wymiary (w pojemnikach) jedn. sprzed. cena netto
15K163A 265 x 95 x 340 mm (na zwartość segregatora) szt. 4,40
15K163B 265 x 155 x 340 mm (na zwartość 2 segregatorów) szt. 5,60
15K163C 270 x 110 x 340 mm (na teczki wiszące)   szt. 6,30
15K162A 320 x75 x 270 mm szt. 3,99
15K162B 320x100x270 mm szt. 4,39

20 szt. 

CENA NETTO
2,99 PLN

12 szt. 

12 szt. 

Foliopis Rystor
• idealny do pisania na prawie wszystkich powierzchniach gładkich takich jak szkło pla-
stik,metal, porcelana, folia, płyta CD/DVD itp. • szybkoschnący, nierozmazujący się tusz, 
wodoodporny oraz odporny na działanie promieni słonecznych • charakteryzuje się dużą 
intensywnością barw wyrazistością konturów • może być pozostawiony bez zatyczki 
przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off) • zestaw w etui 
zawiera 4 podstawowe kolory + 1 dodatkowo w kolorze czarnym

S 0,4 mm F 0,6 mm M 1,0 mm B 2,5 mm kolor jedn. sprzed. cena netto
43K004A 43K005A 43K006A 43K019A czarny szt. 3,89
43K004B 43K005B 43K006B 43K019B czerwony szt. 3,89
43K004C 43K005C 43K006C 43K019C niebieski szt. 3,89
43K004D 43K005D 43K006D 43K019D zielony szt. 3,89
43K004X 43K005X 43K006X 43K019X etui 5 szt. kpl. 20,90

Cienkopis Rystor RC 04
• idealny do pisania i pracy z linijką • tusz na 
bazie wody • może być pozostawiony bez za-
tyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty 
z systemem dry safe ink i cap off) • fibrowa 
końcówka oprawiona w metal • wentylowana 
skuwka • szerokość linii 0,4 mm • dostępny w 
30 kolorach • długość linii pisania 1200 m

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
43K021A czarny szt.
43K021B czerwony szt.
43K021C niebieski szt.
43K021D zielony szt.
43K021H brązowy szt.
43K021L pomarańczowy szt.
43K021M żółty szt.
43K021N fioletowy szt.
43K021I bordowy szt.
43K021O turkusowy szt.
43K021W różowy szt.
43K021K szary szt.

CENA NETTO
2,19 PLN

Bloki rysunkowe i techniczne Creatinio 
• idealny do rysunku i szkiców • gładki papier • odporny na wielokrotne ście-
ranie gumką • kartonowa podkładka usztywniająca z tyłu bloku

Kod kat. rodzaj opis jedn. sprzed. cena netto
15K212A blok rysunkowy 20 kartek, biały, A4/90g szt. 2,59
15K212B blok rysunkowy 20 kartek, biały, A3/90g szt. 4,99
15K212C blok rysunkowy 10 kartek, kolorowy, A4/80g szt. 2,59
15K212D blok rysunkowy 10 kartek, kolorowy, A3/80g szt. 4,99
15K213A blok techniczny biały, A4 /170g szt. 2,49
15K213B blok techniczny biały, A3 /170g szt. 4,99
15K213C blok techniczny kolorowy, A4 /160g szt. 3,59
15K213D blok techniczny kolorowy, A3 /160g szt. 6,99
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APLIKACJA SCRIBZEE:
1.skanuj swoje notatki           2. zapisz je bezpiecznie          3. podziel się nimi

Kup produkty marki Elba i Oxford z gazetki promocyjnej 
za kwotę minimum 359 zł netto a BIAŁĄ LAMPKA UNILUX UKKY 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K150B czarny szt.
15K150N fioletowy szt.
15K150K szary szt.
15K150C niebieski szt.

Notatnik A5 Oxford Signature
• elegancki notatnik zaprojektowany z myślą o tych, którzy pragną podkreślić swój 
profesjonalizm • twarda lekka oprawa z poliuretanową okleiną • elastyczny grzbiet 
(szyty) sprawia że notatnik leży płasko po otwarciu • zamykany na gumkę • tasiemka 
do zaznaczania ważnej strony • wewnętrzna kieszeń na luźne notatki oraz uchwyt na 
długopis • 80 kartek w kratkę

5 szt.

CENA NETTO
44,90 PLN

Kołonotatnik Oxford Organiserbook
6 przekładek do organizowania dokumentów • podwójna czarna spirala • perforowa-
ne strony z otworami do segregatora • okładka z PP - odporna na zniszczenie • teczka 
z 3 klapkami, zamykana na elastyczną gumkę z tyłu kołonotatnika • zawiera informacje 
przydatne w podróży (mapy i międzynarodowe numery kierunkowe)

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed.
15K115X A4+ szary kratka szt.
15K115Y A4+, pomarańczowy linia szt.

5 szt.

CENA NETTO
67,90 PLN

Kołonotatnik Oxford Meetingbook
• kołonotatnik i teczka w jednym • wewnętrzna strona tylnej okładki stanowi teczkę z 
trzema klapami zabezpieczającymi dokumenty przed ich niekontrolowanym wysunię-
ciem • okładka z PP • podwójna spirala • zamykany na dwie narożne gumki • perforo-
wane, powiększone strony z otworami do segregatora

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed. cena netto cena brutto
15K086Y A5+, 80 kartek kratka szt. 33,90 41,70
15K086X A4+, 80 kartek kratka szt. 53,90 66,30

5 szt.

Kołonotatnik Oxford Activebook
• specjalna liniatura z tagami, umożliwiającymi skanowanie notatek przy użyciu aplikacji 
Scribzee • dodatkowa strona z kieszenią na luźne dokumenty • ruchoma, polipropylenowa 
przekładka • perforowane strony z otworami do segregatora • okładki polipropylenowe 
odporne na zniszczenia • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 
80g

Kołonotatnik Oxford Notebook
• laminowana, twarda oprawa • podwójna spirala w kolorze czarnym • powiększone, 
perforowane strony z mikroperforacją i otworami do segregatora • specjalna liniatura 
z tagami, umożliwiającymi skanowanie notatek przy użyciu aplikacji Scribzee • śnieżno-
biały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 80g

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed. cena netto
15K166X A5+ 80 kartek kratka szt. 29,90
15K166Y A4+ 80 kartek kratka szt. 44,90 
15K166Z B5 80 kartek kratka szt. 38,90

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed. cena netto
15K209A A4+, szary kratka szt. 29,90
15K209B A4+, pomarańczowy linia szt. 29,90

5 szt.

CENA NETTO
29,90 PLN

Kup jednorazowo segregatory i/lub pojemniki serii Donau Life 
za kwotę minimum 89 zł netto a Żel antybakteryjny 
do rąk NUTKA 30 ml otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K537T różowy szt.
14K537L pomarańczowy szt.
14K537M żółty szt.
14K537C niebieski szt.
14K537D zielony szt.

Segregator A4/50mm Donau Life
• segregator ringowy wykonany z tektury o grubości 1,8mm • 2-pierścieniowy mecha-
nizm w kształcie litery D • zaokrąglone rogi • gramatura: 900g/m2 • format: A4 • śred-
nica pierścieni: 30mm • szerokość grzbietu: 50mm

CENA NETTO
7,99 PLN

Pojemnik na dokumenty Donau Life
• wykonany z tektury o grubości 1,2 mm • szerokość grzbietu: 80 mm  
• pojemność: do 500 kartek o gramaturze 80gsm • ściana grzbietowa dostosowana do 
opisu • składany - bardzo prosty w montażu • gramatura: 800g/m2

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K542T różowy szt.
14K542L pomarańczowy szt.
14K542M żółty szt.
14K542C niebieski szt.
14K542D zielony szt.

CENA NETTO
7,19 PLN

Kup jednorazowo dowolne produkty marki Schneider 
z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 89 zł netto a 
Pieguski MILKA o smaku czekolady z rodzynkami 135g 
otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

Bio
Obudowa
wykonana 
w > 85% z 
bioplastiku

Emisje 
całkowicie 
zrekompen-
sowane

CO2
neutralny

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena netto
14K471A czarny szt. 3,19
14K471B czerwony szt. 3,19
14K471C niebieski szt. 3,19
14K471D zielony szt. 3,19
14K471M żółty szt. 3,19
14K471L pomarańczowy szt. 3,19
14K471T różowy szt. 3,19
14K471N fioletowy szt. 3,19
14K471P granatowy szt. 3,19
14K471E oliwkowy szt. 3,19
14K471X morelowy szt. 3,19
14K471H błękitny szt. 3,19
14K471K szary szt. 3,19
14K471Y piaskowy szt. 3,19
14K472X 4 kol. w specjalnym stojaku kpl. 14,49
14K472Y 8 kol. w specjalnym stojaku kpl. 27,99
14K472Z 16 kol. w specjalnym stojaku kpl. 55,99

Cienkopis Line-Up
• obudowa wykonana w 88% z bioplastiku • ergonomiczny, trójkątny kształt • gumowana obudowa gwarantująca komfort pisania • fibrowa końcówka w solidnej, 
metalowej oprawie • system „cap-off” zapobiegający wysychaniu tuszu (do 3 dni przy zdjętej skuwce) • skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady • 
produkt oznaczony ekoetykietą „Blue Angel”  za przyjazną dla środowiska produkcję • grubość linii pisania: 0,4 mm

Marker do tablic i bloków do flipchartów MAXX 290 
Jedyny na rynku dwufunkcyjny marker do tablic i flipchartów ściera się z wyjątkową 
łatwością, a na flipcharcie nie przebija. Innowacyjna końcówka umożliwia przyjem-
ne, ciche pisanie bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia.
• końcówka okrągła - dwufunkcyjne – do wykorzystania na tablicach suchościeral-
nych  i flipchartach • innowacyjne końcówki umożliwiające przyjemne i ciche pisanie 
bez charakterystycznego skrzypienia • bezzapachowe i nietoksyczne • bez dodatku 
ksylenu i toluenu • nie zasychają pozostawione bez skuwki nawet przez 2-3 dni

Marker permanentny Schneider 130
• idealny do pisania na papierze, plastiku, szkle, metalu, drewnie i 
wielu innych powierzchniach • tusz wodoodporny i szybkoschnący 
• nietoksyczny - nie zawiera ksylenu i toluenu • plastikowa obudowa 
z elementami wykończenia w kolorze tuszu • skuwka z praktycznym 
klipsem • końcówka okrągła • grubość linii pisania 1-3 mm • moż-
liwość uzupełnienia tuszu • nie zasycha pozostawiony bez skuwki 
nawet przez 2-3 dniKod kat. kolor jedn. sprzed.

14K247A czarny szt.
14K247B czerwony szt.
14K247C niebieski szt.
14K247D zielony szt.

10 szt. 

10 szt. 

CENA NETTO
5,39 PLN

Kod kat. kolor
14K249A
14K249B
14K249C
14K249D
14K249M
14K249L
14K249H

CENA NETTO
2,99 PLN
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SŁUCHAWKI 
PANASONIC

PORTFEL 
DAMSKI 
WITTCHEN

PREZENT! PREZENT!

WALIZKA 
KABINOWA 
WITTCHEN

SŁUCHAWKI 
BEZPRZEWODOWE 
XIAOMI

PREZENT! PREZENT!

Niszczarka Kobra Hybrid
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,5 x 40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 9 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1 • niszczy: karty 
plastikowe, zszywki, spinacze • pojemność kosza: 30 l • cichy silnik przystosowany do 
pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę • diody wskazujące poziom zmagazynowanej 
energii elektrycznej

Kod kat. opis moc silnika norma DIN jedn. sprzed.
36K472X Hybrid 170 W P-4/ T-4/ E-3/ F-1 szt.

9 ark.

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K002C P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K322X P-4/O-1/T-4/E-3/F-1 szt.

Niszczarka Kobra +3 CC4 
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,5×40 mm • ilość niszczonych kar-
tek (A4/70g): 14 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1 • nisz-
czy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD • pojemność kosza: 38,5 l • system 
Throw and Shred – możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru • cichy silnik 
przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę

14 ark.

PORTFEL 
MĘSKI 
WITTCHEN

KUBEK 
TERMICZNY 
CONTIGO

PREZENT! PREZENT!

Niszczarka Wallner HD-220 C4
• szerokość wejścia: 235 mm • wielkość ścinka: 4 x 20 mm • ilość niszczonych kartek: 
14 (A4/ 80 g) • niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze • dioda LED in-
formująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza • zabezpieczenie silnika 
przed przegrzaniem • optyczny wskaźnik napełnienia kosza • obudowa na kółkach • 
pojemność kosza 30 l 

Niszczarka Kobra +1 SS6
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 5,8 mm • niszczenie płyt CD, kart pla-
stikowych, zszywek i spinaczy • pojemność kosza: 38,5 l • system Energy Smart za-
bezpieczenie silnika przed przegrzaniem • cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 
przez 24 godziny na dobę • Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności sto-
sowania worków • gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże 
tnące

Wallner HD-120 C4
• szerokość wejścia: 235 mm • niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
ilość niszczonych kartek: 10 (A4/80g) / 12 (A4/70g) • wielkość ścinka: 4 x 30 mm • au-
tomatyczny start/stop z autoreversem • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • 
cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut • optyczny wskaźnik napełnie-
nia kosza • obudowa na kółkach z blokadą • pojemność kosza 20 l

14 ark.

25 ark.

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

3 lata

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K078D P-2/0-2/T-2/E-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K321X P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1 szt.

10 ark.gwarancja 

2 lata

Niszczarka Kobra +1 CC4
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 3,5×40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/ 70g): 14 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1 • niszczenie kart 
plastikowych, zszywek i spinaczy • pojemność kosza: 38,5 l • system Energy Smart
cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę • Eco-Friendly – 
pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków 

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

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

14 ark.

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

Tablice suchościeralne magnetyczne 
MEMOBE  
• rama wykonana z anodowanego aluminium • prze-
znaczona do pisania markerami i zawieszania nota-
tek za pomocą magnesów • możliwość montażu w 
pionie i w poziomie • w komplecie półka oraz zestaw 
do montażu

Kup dowolne tablice MEMOBE z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 499 zł netto a Głośniki Bluetooth 
Esperanza FM Blues Gratis otrzymasz w PREZENCIE!

Kup dowolne tablice MEMOBE z gazetki 
promocyjnej za kwotę min. 289 zł netto 
a Słuchawki Esperanza otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

PREZENT!

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Tablice korkowe MEMOBE 
w ramie drewnianej
• powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego ma-
teriału korkowego • tylna część tablicy wykonana z 
płyty pilśniowej • możliwy montaż w pionie lub w 
poziomie • w zestawie komplet do montażu tablicy 

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

ESPERANZA SŁUCHAWKI AUDIO SENSATION 
• wysokiej jakości klasyczne słuchawki stereofoniczne z płynną regulacją głośności • pałąk nagłowny 
wyłożony jest miękką pianką i posiada obustronną regulację długości • poduszki uszne wyścielone 
tłumiącym zewnętrzne hałasy materiałem skóropodobnym • kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi 
kartami dźwiękowymi oraz urządzeniami audio • doskonała jakość dźwięku wspaniale sprawdza się 
w czasie słuchania muzyki, oglądania filmów czy podczas grania

ESPERANZA GŁOŚNIK BLUETOOTH FM BLUES
• głośnik Bluetooth z w budowanym radiem FM (pełen zakres częstotliwości) • kompaktowe rozmiary 
głośnika pozwalają zabrać go ze sobą dosłownie wszędzie • wyposażenie głośnika w dodatkowy port 
USB typu A oraz slot kart pamięci MicroSD/TF umożliwia rozszerzenie funkcjonalności głośnika o 
odtwarzanie muzyki z zewnętrznych źródeł • wykorzystanie protokołu Bluetooth umożliwia szybkie 
i wygodne podłączenie odtwarzacza muzycznego (np. smartfona) • urządzenie posiada możliwość 
odbierania połączeń telefonicznych, umożliwiając również łatwą zmianę trybów oraz wszelkie mul-
timedialne przyciski funkcyjne

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej
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Kup jednorazowo dowolne produkty marki SAX 
z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 
249 zł netto a Perfumy ZIPPO mix otrzymasz w 

PREZENCIE!

Kup jednorazowo trzy dowolne  
kalkulatory Citizen  
z gazetki promocyjnej a opakowanie 
Baterii Energizer MAX AAA otrzymasz w 

PREZENCIE!

Przy zakupie produktów z serii dezynfekcja  za min. 119 zł netto
ANTIVIRUS PROFESJONALNY PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK, 
WIRUSOBÓJCZY ORAZ BAKTERIOBÓJCZY, 0,5 l

GRATIS!
Kod kat. Nazwa 
14K576X Żel do dezynfekcji rąk CLINEX Dezosept 500 ml, wirusobójczy
14K576Y Żel do dezynfekcji rąk CLINEX Dezosept 5 l, wirusobójczy
14K577X Profesjonalny płyn do dezynfekcji rąk CLINEX Dezosept Plus 5 l, wirusobójczy, bakteriobójczy
14K578X Profesjonalny preparat do mycia i dezynfekcji CLINEX Dezofast 1 l, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy
14K578Y Profesjonalny preparat do mycia i dezynfekcji CLINEX Dezofast 5 l, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy
14K579X Profesjonalny koncentrat do mycia i dezynfekcji CLINEX Dezofast 1 l, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, skoncentrowany
14K579Y Profesjonalny koncentrat do mycia i dezynfekcji CLINEX Dezofast 5 l, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, skoncentrowany
14K580X Chusteczki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni CLINEX DezoWipes, nawilżane, 24szt

GRATIS!GRATIS!
ANTIVIRUS PROFESJONALNY PŁYN  
DO DEZYNFEKCJI RĄK, WIRUSOBÓJCZY
ORAZ BAKTERIOBÓJCZY, 0,5 l

Przy zakupie produktów za min. 139 zł netto   
Zapach Samochodowy Membrana 
Fresh Strawberry/Lemoniade

GRATIS!
Kod dostawcy Nazwa 
14K490X Preparat CLINEX do mycia sanitariatów W3 Forte
14K265X Preparat CLINEX do mycia sanitariatów W3 Multi
14K265Y Preparat CLINEX do mycia sanitariatów W3 Multi
14K491X Preparat CLINEX dezynfekująco-czyszczący W3 Bacti
14K266X Preparat CLINEX do mycia sanitariatów W3 Active
14K266Y Preparat CLINEX do mycia sanitariatów W3 Active

GRATIS!GRATIS!
Zapach Samochodowy Membrana 
Fresh Strawberry/Lemoniade

PREZENT!

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
14K171B Dziurkacz Sax 318 czerwony szt.
14K171A Dziurkacz Sax 318 czarny szt.
14K171C Dziurkacz Sax 318 niebieski szt.
14K172B Zszywacz Sax 39 czerwony szt.
14K172A Zszywacz Sax 39 czarny szt.
14K172C Zszywacz Sax 39 niebieski szt.
14K238A Dziurkacz SAX 618 czarny szt.
14K238B Dziurkacz SAX 618 czerwony szt.
14K238C Dziurkacz SAX 618 niebieski szt.
14K239G Dziurkacz SAX 908 biały szt.
14K237A Dziurkacz SAX 588 czarny szt.

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Kod kat. model wyświetlacz jedn. 
sprzed.

50K006X CT-500VII 10 pozycyjny szt.
50K025A SDC-810NR 10 pozycyjny / czarny szt.
50K025T SDC-810NR 10 pozycyjny /  różowy szt.
50K025P SDC-810NR 10 pozycyjny / granatowy szt.
50K020X SDC-554S 14 pozycyjny szt.
50K021X SDC-868L 12 pozycyjny szt.

KOLOROWY PORZĄDEK W TWOIM BIURZE

Kup jednorazowo dowolne produkty marki Donau 
z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 199 zł netto 

a herbatą czarną 
DILMAH Ceylon Gold, 100 torebek otrzymasz w 

PREZENCIE!

PUDEŁKA A4/80/100
ŚCIĘTE PUDŁA ZBIORCZE

KLAPA ZDEJMOWANA

KOSZULKI NA DOKUMENTY
PP, A4, KRYSTAL, 45 MIKR., 

100 szt., W PUDEŁKU KOSZULKI NA DOKUMENTY
PP, A4, KRYSTAL, 50 MIKR., 

100 szt., W PUDEŁKU

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE
ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA 

PUDŁA ZBIORCZE
WZMOCNIONE

ZINTEGROWANA
KLAPA PRZEDNIA 

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE
A4/80, A4/100, A4/120, A4/155, A4/200

SEGREGATORY
DONAU MASTER, PP,

A4/50 mm, 
A4/75 mm,
A5/75 mm

PREZENT!

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej



Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

Promocja ważna od 15.01.2021 do 31.03.2021 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.
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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

220 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

2020

POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

miasto adres telefon e-mail
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. 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. 1 Maja nr 3
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

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

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
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Kup produkty UNI oraz Noris z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 159 zł neto a wyciskarkę cytrusów 
z miarką otrzymasz w prezencie!

PREZENT!

Korektor w taśmie Uni CLT-205
• do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego  i na wydrukach komputerowych  
• ruchoma końcówka • nie zawiera szkodliwych substancji • skuwka chroniąca taśmę 
• wygodny klip Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.

48K043X 5 mm x 6 m szt.

10 szt. 

CENA NETTO
12,99 PLN Korektor w długopisie Uni CLP-300

• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • dokładnie koryguje pismo ręczne i na 
wydrukach komputerowych • metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala pre-
cyzyjnie dozować środek korygujący do ostatniej kropli • wyposażony w bezpieczną 
skuwkę - specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia • grubość 
linii korygowania: 1,2 mm

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

12 szt. 

Pióro kulkowe UNI UB-150 EYE
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do 
ostatniej kropli tuszu • zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wy-
raźne kolory • tusz pigmentowy wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka 
przez papier • bezpieczna skuwka - specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypad-
ku jej połknięcia • kulka z węglika wolframu • średnica 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. 

Kod kat. kolor gr. końcówki jedn. sprzed.
48K058A czarny 0,05 mm szt.
48K059A czarny 0,1 mm szt.
48K060A czarny 0,2 mm szt.
48K061A czarny 0,3 mm szt.
48K106A czarny 0,4 mm szt.
48K062A czarny 0,5 mm szt.
48K107A czarny 0,6 mm szt.

Kod kat. kolor gr. końcówki jedn. sprzed.
48K108A czarny 0,7 mm szt.
48K063A czarny 0,8 mm szt.
48K111A czarny 0,9 mm szt.
48K112A czarny 1,0 mm szt.
48K113A czarny 1,2 mm szt.
48K114A czarny pędzelek szt.

Cienkopis kreślarski UNI PIN 200
• profesjonalny cienkopis kreślarski idealny do kreślenia (dla gra-
fików, projektantów, artystów) • tusz pigmentowy, wodoodporny 
i odporny na blaknięcie • odporny na działanie wody, słońca, al-
koholu, amoniaku i rozpuszczalników • nie przesiąka przez papier 
• twarda końcówka fibrowa nie ulega dyspersji (rozwarstwieniu) 
końcówki piszącej 

CENA NETTO
9,90 PLN

Tusz do pieczątek gumowych 
Noris 110S
• uniwersalny tusz wodny • przeznaczony 
do pieczątek ręcznych i samotuszujących z 
gumową i polimerową płytką stemplującą 
• buteleczka o pojemności 25 ml z końców-
ką 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.

CENA NETTO
7,29 PLN

CENA NETTO
14,29 PLN

CENA NETTO
12,39 PLN


