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Kup w super cenach produkty Sharpie i Paper Mate z gazetki 
promocyjnej  za minimum 120 zł, a torbę plażową/zakupową 
w kolorze złotym otrzymasz GRATIS!

Kup 15 kartonów papieru A4 HP Office lub POLspeed,
a bon Sodexo o wartości 10 zł otrzymasz GRATIS!

ZORGANIZOWANE 
BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

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

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach: 1.04.2019-30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów

20 szt.

Długopis Paper Mate Inkjoy  100 RT / 100 CAP
•  jednorazowy • przezroczysta trójkątna obudowa • rewolucyjny tusz ULV  • 
długopis wręcz "płynie" po papierze a  jednocześnie błyskawicznie wysycha 
dzięki czemu tusz się nie rozmazuje • grubość linii pisania ok. 1 mm

automatyczny
Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

40K083A czarny szt.
40K083B czerwony szt.
40K083C niebieski szt.
40K083D zielony szt.

Korektor w taśmie Dryline Grip
• przeznaczony do natychmiastowej korekty • idealny do korekcji pojedynczych wy-
razów i dłuższych partii tekstu • ergonomiczny, nowoczesny wygląd z innowacyjnym, 
wygodnym uchwytem i widocznym zasobnikiem trwałej taśmy korekcyjnej • mix ko-
lorów obudowy

12 szt.Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
40K089X 5 mm x 8,5 m szt.

Marker permanentny Sharpie Fine
• unikalny tusz o intensywnej barwie, odporny na działanie wody • pisze po  
nawet najbardziej nietypowych powierzchniach: szkle, metalu, papierze fotograficz-
nym, folii i większości plastików oraz płytach CD/DVD • grubość lini pisania 0,9mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
40K130A czarny szt.
40K130C niebieski szt.

12 szt.

HIT CENOWY
3,49 PLN

(netto)

HIT CENOWY
8,99 PLN

(netto)

GRATIS!

GRATIS!

HIT CENOWY
1,89 PLN

(netto)
50 szt.

nieautomatyczny z nasadką
Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

40K082A czarny szt.
40K082B czerwony szt.
40K082C niebieski szt.
40K082D zielony szt.

HIT CENOWY
1,29 PLN

(netto)

Papier do drukarek 
i kserokopiarek POLspeed

Papier do drukarek 
i kserokopiarek HP Office

Kod kat. opis jedn. sprzed.
30K001C A4, 80g, 500 ark. ryza

Kod kat. opis jedn. sprzed.
30K009C A4, 80g, 500 ark. ryza

1,79 PLN

5,99 PLN 11,90 PLN

2,59 PLN

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej
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Kup produkty Amos, Grand, Yellow One oraz Eagle 
z gazetki promocyjnej  za minimum 49 zł, a kredki  
ołówkowe Jumbo mini otrzymasz GRATIS!

GRATIS!

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarwny 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 & Creati-
ve Materials Institute, INC. USA

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
21K015A 8 g szt. 2,29
21K015C 15 g szt. 4,59
21K015E 22 g szt. 6,39
21K015H 35 g szt. 8,49

Album ofertowy A4 Grand
• wykonany z polipropylenu • wewnętrzne, przezroczyste kieszenie 
• zewnętrzna etykieta opisowa

czarny czerwony niebieski ilość koszulek jedn. sprzed. cena netto
21K116A 21K116B 21K116C 10 szt. 7,39
21K117A 21K117B 21K117C 20 szt. 10,39
21K118A 21K118B 21K118C 30 szt. 14,99
21K119A 21K119B 21K119C 40 szt. 17,99
21K120A 21K120B 21K120C 60 szt. 25,59
21K121A 21K121B 21K121C 80 szt. 41,99
21K122A 21K122B 21K122C 100 szt. 47,99

Pojemnik metalowy 
z szufladami Yellow One
• etykiety do opisu zawartości każdej szu-
flady • wszystkie szuflady zamykane na 
kluczyk • na dokumenty w formacie A4

Kod kat. ilość szuflad wymiary (wys. x gł. x szer.) jedn. sprzed.
21K161A 5 300 x 347 x 305 mm szt.

gwarancja 
3 lata

Dziurkacz Eagle TY845R
• metalowa konstrukcja  • pojemnik na 
odpady z tworzywa sztucznego niery-
sującego podłoża  • plastikowa listwa 
formatowa • rozstaw dziurek 80 mm  • 
średnica dziurki 6 mm

100

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K167A czarny szt.

Kod kat. ilość kartek kod prod. jedn. sprzed. cena netto
21K131X 20 S5166 szt. 19,90
21K131Y 25 S5173 szt. 37,90

gwarancja 
3 lata 20 25 

Zszywacz Eagle SOFTouch
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • antypoślizgowe, 
gumowe elementy w podstawie • zszywanie zamknięte • wskaźnik ilości zszy-
wek • głębokość zszywania 36 mm (S5173) lub 18 mm (S5166) • na zszywki 
24/6, 26/6

Zszywacz Eagle S6030B
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa • ramię antypoślizgowe 
• wskaźnik ilości zszywek • płaski: wysokość tylko 92 mm, co ułatwia przechowy-
wanie • pojemnik na zapasowe zszywki • na zszywki 23/10 • głębokość zszywania 
61 mm • zszywanie zamknięte 

gwarancja 
3 lata 60

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K041A szaro-czarny szt.

CENA NETTO
256,90 PLN CENA NETTO

369,90 PLN

CENA NETTO
83,90 PLN
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25
OKRES 

GWARANCJI
NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Tablice Nobo Brilliant z białego szkła
• Panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej dostępną 

powierzchnię do pisania 
• Stylowe, współczesne wzornictwo bezramowe pozwala na 

maksymalizację powierzchni użytkowej 
• System InvisaMount ™ ułatwia instalację tablicy
• Magnetyczna powierzchnia ze szkła hartowanego 

charakteryzuje się bezkonkurencyjną ścieralnością i świetnie 
sprawdzi się podczas częstego użytkowania 

• Zaokrąglone rogi i odłączana półka na markery zapewniają 
elastyczność użytkowania

25
OKRES 

GWARANCJI

NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Cechy tablic Nobo: 

Wąskie ramy Półka na markery System InvisaMount™

6 mm

Tablice Nobo Nano Clean™
• Nowoczesna, subtelna, wąska rama pozwala na 

maksymalizację powierzchni do pisania
• System InvisaMount™ ułatwia instalację tablicy
• Powierzchnia suchościeralnej stalowej tablicy magnetycznej 

z technologią Nano Clean™ zapewnia zwiększony poziom 
ścieralności przy częstym użytkowaniu

• Pojemna półka na markery usytuowana jest pod tablicą 

Kod 
produktu
1905175 31”   
1905176 45” 
1905177 57” 
1905178 85" 

NOWOŚĆ
Tablice 

panoramiczne

Podobnie jak telewizory z panoramicznym ekranem nowa panoramiczna tablica Nobo zapewnia najlepszy możliwy do patrzenia 
format - wprowadzenie nowych tablic na rynek postanowiliśmy uświetnić promocją, w której co tydzień otrzymujesz szansę 
na wygranie telewizora Samsung UE55NU7093. Dodatkowo korzystając z naszej oferty i rejestrując się na stronie promocji 
otrzymujesz wykonaną ze stali nierdzewnej butelkę na wodę.

Nowy panoramiczny format tablic zwiększa 
do maksimum powierzchnię do pisania.

Kod 
produktu
1905296 32"
1905297 40"
1905298 55" 
1905299 70"
1905300 85"

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Kod kat. wymiary
10K642A 680 x 380 mm (31”)
10K642B 1000 x 560 mm (45”)
10K642C 1260 x 710 mm (57”)
10K642D 1900 x 1000 mm (85”)
10K642E 1000 x 560 mm (45”)
10K642F 1260 x 710 mm (57”)
10K642G 1900 x 1000 mm (85”)

Kod kat. wymiary
10K648A 710 x 400 mm (33”)
10K648B 890 x 500 mm (40”)
10K648C 1220 x 690 mm (55”)
10K648D 1550 x 870 mm (70”)
10K648E 1880 x 1060 mm (85”)
10K649A 710 x 400 mm (33”)
10K649B 890 x 500 mm (40”)
10K649C 1220 x 690 mm (55”)
10K649D 1550 x 870 mm (70”)
10K649E 1880 x 1060 mm (85”)

Cena netto już od
149,90 PLN

Cena netto już od
259,90 PLN

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Tablice Nobo posiadają 

Wąskie ramy Półka na markery InvisaMount™

6 mm

NOWOŚĆ 
Panoramiczne tablice 

suchościeralne 
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Profesjonalne markery olejowe  

do znakowania wszystkich powierzchni:
szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, drewno)
 • wodoodporne, nie tracą koloru pod wpływem światła i ekstremalnych warunków atmosferycznych
 • na większości materiałów schną w ciągu 40-50 sek.
 • obudowa wykonana z aluminium – sprawia, że markery nie wysychają

MARKER  
OLEJOWY PX-30 PAINT

MARKER  
OLEJOWY PX-21 PAINT

MARKER  
OLEJOWY PX-203 PAINT

MARKER  
OLEJOWY PX-20 PAINT

Grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 mm Grubość linii pisania: 4,0 - 8,5 mm

Grubość linii pisania: 0,8 mm

Grubość linii pisania: 2,2 - 2,8 mm

Kup produkty Uni, Noris i Reiner z gazetki za minimum 
149 zł, a krem przeciwsłoneczny Dax Sun otrzymasz 
GRATIS!

GRATIS!

12 szt.

Pióro kulkowe UNI UB-150 EYE
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli tuszu • zacho-
wuje 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 jedn. sprzed.
48K004A czarny szt.
48K004B czerwony szt.
48K004C niebieski szt.
48K004D zielony szt.

CENA NETTO
12,39 PLN

CENA NETTO
14,89 PLN

Marker Olejowy PX-21 PAINT
• okrągła końcówka • grubość linii pisania 0,8 do 1,2 mm

12 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K011A czarny szt.
48K011G biały szt.
48K011X złoty szt.
48K011U srebrny szt.
48K011C niebieski szt.
48K011D zielony szt.
48K011B czerwony szt.
48K011M żółty szt.
48K011T różowy szt.

Marker Olejowy PX-20 PAINT
• okrągła końcówka • grubość linii pisania 
2,2 do 2,8 mm

12 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K012A czarny szt.
48K012G biały szt.
48K012X złoty szt.
48K012U srebrny szt.
48K012C niebieski szt.
48K012D zielony szt.
48K012L pomarańczowy szt.
48K012B czerwony szt.
48K012M żółty szt.
48K012T różowy szt.
48K012N fioletowy szt.
48K012Y złoty błyszczący szt.
48K012Z srebrny błyszczący szt.
48K012H brązowy błyszczący szt.

CENA NETTO
17,49 PLN

Marker Olejowy PX-30 PAINT
• ścięta końcówka • grubość linii pisania 4 do 8,5 mm

6 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K013A czarny szt.
48K013G biały szt.
48K013X złoty szt.
48K013U srebrny szt.

CENA NETTO
24,99 PLN CENA NETTO

17,59 PLN

Marker Olejowy PX-203 PAINT
• igłowa końcówka • grubość linii pisania 0,8 mm

12 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K030G biały szt.
48K030X złoty szt.
48K030U srebrny szt.

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

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
48K001A czarny szt.
48K001B czerwony szt.
48K001N fioletowy szt.
48K001C niebieski szt.
48K001D zielony szt.

Numerator automatyczny Reiner
• niezwykle wytrzymały • plastikowy ergonomiczny 
uchwyt   • metalowa czcionka • na ostatnich 5 pierście-
niach posiada opcję powtarzania numeru 0,1-6,12 i 20 
razy (modele B6 i B6K) oraz 0, 1-3, 6 razy (model B8K) • 
opcje na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste pole • wy-
sokość cyfr 4,5 mm • wymienny wkład samotuszujący 
wystarcza na ok. 16 tys. odbić

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
48K008X 6 cyfr (B6K) plastikowa obudowa szt. 299,90
48K008Z 6 cyfr (B6) metalowa obudowa szt. 335,90
48K008Y 8 cyfr (B8K) plastikowa obudowa szt. 379,90
48K080A wkład tuszujący czarny do B6K i B6 szt. 54,90
48K081A wkład tuszujący czarny do B8K szt. 54,90

odbicie B8K

CENA NETTO
7,29 PLN
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Kup produkty Uni, Noris i Reiner z gazetki za minimum 
149 zł, a krem przeciwsłoneczny Dax Sun otrzymasz 
GRATIS!

GRATIS!

Kod kat. kolor / opis jedn. sprzed.
48K082G biały / PWE5M szt.
48K082M żółty / PWE5M szt.
48K082L pomarańczowy / PWE5M szt.
48K082B czerwony / PWE5M szt.
48K109G biały / PWE8K szt.
48K109M żółty / PWE8K szt.
48K109L pomarańczowy / PWE8K szt.
48K109B czerwony / PWE8K szt.

PWE 5M
CENA NETTO
12,99 PLN

PWE 8K
CENA NETTO
16,89 PLN

Kup dowolne herbaty smakowe Irving z gazetki 
za minimum 79 zł, a TEA SPA Collection 30 kopertek  
otrzymasz GRATIS!

Przy zakupie opakowania herbaty czarnej - dwa opakowania ziół 
(mięta i/lub rumianek) GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K103A figowa z gruszką opak.
94K103B poziomkowa z mandarynką opak.
94K103C granat z agrestem opak.
94K103D pomarańcza z limetką opak.
94K103E winogrona z morelą opak.
94K103G z malinami opak.

Herbata biała aromatyzowana Irving 
• herbata biała to najszlachetniejsza i ciesząca się największym uznaniem 
koneserów odmiana herbaty • prawdziwa biała herbata to wyłącznie najdeli-
katniejsze, srebrzyste pączki krzewów herbacianych • napar z białej herbaty 
ma słomkowy kolor i charakterystyczny kwiatowy bukiet smakowo-zapacho-
wy • 20 kopert w opakowaniu

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K104A cytrynowa opak.
94K104B malinowa opak.
94K104C ananasowa opak.
94K104D mango z grejpfrutem opak.
94K104E pigwa z cytrusami opak.

Herbata zielona aromatyzowana Irving
• mieszanki starannie wyselekcjonowanych delikatnych liści i pąków herba-
cianych oraz najwyższej klasy aromatycznych składników naturalnych – so-
ków i przecierów owocowych, samych owoców, przypraw korzennych i zioło-
wych oraz płatków kwiatów • doskonale smakują zarówno na ciepło, jak i na 
zimno – w formie herbat mrożonych • 20 kopert w opakowaniu

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K149A czarna, 100 saszetek opak.

Herbata czarna Irving
• czarna herbata to zwyczajowa nazwa herbaty, której liście zostały poddane pro-
cesowi pełnej fermentacji (utleniania) • dzięki temu procesowi uzyskiwany jest cha-
rakterystyczny smak naparu – cieszący się największą popularnością na naszym 
kontynencie

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej
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Jedyny marker do tablic  
i bloków do flipchartów MAXX 290

Quality made in Germany

Jedyny na rynku dwufunkcyjny marker do tablic i flipchartów 
ściera się z wyjątkową łatwością, a na flipcharcie nie przebija.
Innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, ciche pisanie  
bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia.

 • końcówka okrągła
 •   dwufunkcyjne – do wykorzystania 

na tablicach suchościeralnych  
i flipchartach

 •  innowacyjne końcówki  
umożliwiające przyjemne  
i ciche pisanie bez  
charakterystycznego skrzypienia

 •  bezzapachowe i nietoksyczne  
– bez dodatku ksylenu i toluenu

 •  nie zasychają pozostawione  
bez skuwki nawet przez 2-3 dniKod kat. kolor jedn. sprzed.

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

10 szt.

Kup produkty SAX z gazetki promocyjnej za kwotę minimum 139 zł, a elektryczną 
temperówkę ICO SUNI otrzymasz GRATIS!GRATIS!

20% upustu* 
przy zamówieniu 

opakowania 
zbiorczego 
(10 sztuk)
*tylko przy 

zamówieniach 
za pośrednic-

twem platformy                 
zakupowej 

UPUST!

Dziurkacz Sax 318 
• wykonany w całości z metalu • wyposażony w plastikowe elementy  
w postaci pojemnika na konfetti, listwy formatowej dla formatów A4/US/A5/
A6/888 oraz bocznych elementów dekoracyjnych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K171B czerwony szt.
14K171A czarny szt.
14K171C niebieski szt.

Zszywacz Sax 39 
• wyposażony w plastikowe ramię i podstawę z antypoślizgowym spodem oraz 
metalowe części mechaniczne • zszywanie zamknięte oraz otwarte na głębo-
kości 50 mm (zszywki 24/6 i 26/6) • w komplecie 2 opakowania zszywek 24/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K172B czerwony szt.
14K172A czarny szt.
14K172C niebieski szt.

15 25
gwarancja 
10 lat

gwarancja 
10 lat

CENA NETTO
35,90 PLN

CENA NETTO
5,39 PLN

CENA NETTO
30,90 PLN

Dziurkacz Sax Design 618
• metalowy mechanizm i obudowa • ogranicznik formatu: A3/F/A4/Q1/Q2/A5/
A6/888 • łatwe dziurkowanie dzięki niskiej sile nacisku (50% mniejszej, niż w 
przypadku zwykłego dziurkacza) • certyfikat bezpieczeństwa GS

65
gwarancja 
10 lat

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K238A czarny szt.
14K238B czerwony szt.
14K238C niebieski szt.

Dziurkacz Sax Design 908
• profesjonalny •  metalowy mechanizm i obudowa • ogranicznik formatu: B6-S/
A5-S/B5-S/A3-S/A4-S/B5-E/B4-E/A4-E • podstawa wyposażona w antypoślizgowe 
podkładki • dostępne wymienne bolce i kółka

150
gwarancja 
10 lat

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K239G szary szt.

CENA NETTO
224,90 PLN

CENA NETTO
271,90 PLN

Dziurkacz Sax 588 czterootworowy
• metalowy mechanizm i obudowa • ogranicznik 
formatu: A4/A5/A6/888 • średnica dziurki: 5,5 mm 
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm 

35
gwarancja 
10 lat

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K237A czarny szt.

CENA NETTO
599,00 PLN
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Kup karteczki / kostki samoprzylepne DONAU za kwotę minimum 
139 zł netto, a orzeszki smażone solone Bakal Crunch 
otrzymasz GRATIS!

korek

portugalski

60 x 45 cm

90 x 90 cm

150 x 100 cm

180 x 90 cm

180 x 120 cm

120 x 90 cm

anodowane aluminium

Pakowane jednostkowo 
w karton

       TABLICE KORKOWE
        Mało kto ma świadomość, że 
chłodne ściany potrafią negatywnie 
wpływać na trwałość powierzchni 
korkowej. Dlatego warto podkreślić 
fakt zabezpieczenia powierzchni 
dodatkową warstwą 2 mm 
metalicznej folii.

Tablice korkowe
Tablice wykonane z doskonałej jakości naturalnego, portugalskiego frontu korkowego. Znajdą za-
stosowanie w firmowych korytarzach, biurach, placówkach publicznych czy domach prywatnych. 
Drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladu po pinezkach, które mocno utrzymują 
mocowane do niej materiały. Każda z tablic posiada zestaw do samodzielnego mocowania. Dostęp-
ne w kilku rozmiarach.

Kod kat. nazwa wymiary
14K473A Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 60 x 45 cm
14K473B Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 90 x 60 cm
14K473C Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 120 x 90 cm
14K473D Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 180 x 90 cm
14K473E Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 150 x 100 cm
14K473G Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 180 x 120 cm

Kod kat. nazwa wymiary
14K213A Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 50x40 cm
14K213B Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 70x50 cm
14K213G Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 80x50 cm
14K213H Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 80x60 cm
14K213D Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 90x60 cm
14K213C Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 100x50 cm
14K213I Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 100x80 cm
14K213E Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 100x100 cm
14K213F Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 120x60 cm
14K213K Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 120x90 cm

korek

portugalski

16 mm rama

z naturalnego drewna

Karteczki samoprzylepne Donau Eco
• bloczek ekonomicznych karteczek w żółtym – neutralnym – kolo-
rze • idealnych do przekazywania wiadomości • substancja klejąca 
usuwalna za pomocą wody • ilość karteczek 100 • gramatura 70g/m2

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena netto
14K029B 51 x 76 mm 3 bloczki 0,99
14K029C 76 x 76 mm bloczek 1,09
14K029D 127 x 76 mm bloczek 2,99
14K029E 38 x 51mm/3 bloczki bloczek 2,43
14K029F 76 x 101 mm bloczek 1,99

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena netto
14K449A 76 x 76 mm, mix kolorów neonowych bloczek 14,49 
14K449B 76 x 76 mm, mix różowy, neon+pastel bloczek 13,39 
14K449C 76 x 76 mm, mix zielony, neon+pastel bloczek 13,39 
14K449D 76 x 76 mm, mix kolorów niebieski, neon+pastel bloczek 13,39 

Kostka samoprzylepna Donau neon
• idealna do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu • klej usuwalny 
za pomocą wody • indywidualnie zabezpieczona folią z charakterystycznym czerwo-
nym paskiem ułatwiającym otwieranie • mix energetycznych kolorów neonowych i 
koloru białego tworzy harmonijną całość • 400 karteczek w kostce

Kup tablice korkowe marki BI-OFFICE 
za minimum 189 zł netto, a mleczko 
arganowe do kąpieli i pod prysznic 
BINGO SPA otrzymasz GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Cena netto już od
68,90 PLN

Cena netto już od
16,90 PLN
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Przy zakupie produktów marki
Energizer za min. 120 zł* netto
zapach samochodowy Refresh 
GRATIS

*  Z promocji wyłączone 
są baterie z serii 
Industrial.

GRATIS

Przy jednorazowym zakupie trzech dowolnych
opakowań orzechów z serii Vintage marki Bakal

ORZECHY ARACHIDOWE SOLONE
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE otrzymasz

GRATIS

Kod kat. waga rodzaj kod dostawcy cena netto
14K436A 100 g migdał prażony i solony ABAK-055 13,22
14K436B 80 g pistacje prażone i solone ABAK-056 13,22
14K436C 100 g nerkowiec prażony i solony ABAK-057 19,85
14K436D 150 g orzechy ziemne prażone i solone ABAK-058 7,13

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K090A tkanina EF019 czarny szt.
93K090K tkanina EF031 szary szt.
93K090L tkanina EF808 pomarańczowy szt.

Krzesło STILLO 
• dekoracyjna osłona oparcia • 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

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K148A tkanina BONDAI czarna BN8033 szt.
93K148D tkanina BONDAI zielona BN7048 szt.
93K148K tkanina BONDAI szara BN8078 szt.

BN8033 BN7048 BN8078

Krzesło DEXT PLUS
• Krzesło obrotowe z mechanizmem Ergon 2L • Miękkie, tapicerowane siedzisko 
oraz  oparcie, dekoracyjna osłona oparcia • Możliwość blokady kąta odchylenia 
oparcia w wybranej pozycji • Regulowana wysokość oparcia za pomocą pokrętła • 
Regulowana wysokość krzesła • Podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze czar-
nym • Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twar-
dych • Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex 

HIT CENOWY
299,90 PLN

(netto) HIT CENOWY
499,90 PLN

(netto)

GRATIS
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Za każde 120 zł wydane na artykuły
chemiczne marki Nexxt Professional, 

otrzymasz zestaw produktów GRATIS!

by
PROFESJONALNE

ŚRODKI CZYSTOŚCI

NOWA FORMUŁA

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Wyraź swoje emocje!

Płyn do mycia szyb Nexxt 1 l (1 szt.)
+ ręczniki Nexxt Premium (1 op. = 2 szt.)

ETYKIETY OSTRZEGAWCZE

Kod kat. opis rodzaj jedn. sprzed.

35K600X Ręczniki składane ZZ 4000 listków (20x200 listków), 100% makulatury, 
jedno warstwowe (36g), zielone karton

35K600Y Ręczniki składane ZZ 4000 listków (20x200 listków), 100% makulatury, 
jedno warstwowe (36g), białe karton

35K600Z Ręczniki składane ZZ 3000 listków (20x150 listków), 100% celulozy, 
dwu warstwowe, białe karton

35K603X Ręcznik w roli Nexxt MAXI PLUS, 
długość rolki 100 mb (500 listków) szt

35K610Y Papier toaletowy 
Nexxt Jumbo

100% makulatury, jedno warstwowy (32g), 
opak. 12 rolek opak

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
35K440X żółte opak

Kod kat. opis pojemność jedn. sprzed.

35K081A Mydło do rąk Nexxt 500 ml, dozownik szt

35K081B Mydło do rąk Nexxt 5 litrów szt

35K083A Płyn Nexxt do czyszczenia 
szyb i luster 1 litr szt

35K083B Płyn Nexxt do czyszczenia 
szyb i luster 5 litrów szt

35K089A Płyn Nexxt do mycia podłóg 1 litr szt

35K089B Płyn Nexxt do mycia podłóg 5 litrów szt

Emotykiety A4 Emerson
• 24 arkusze różnych emocji i jeden 
arkusz mix • etykieta ma średnicę 4 mm 

CENA NETTO
24,90 PLN

CENA NETTO
13,90 PLN

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Za kazde 130 zł wydane na artykuły
chemiczne marki Nexxt Professional,

otrzymasz zestaw produktów GRATIS!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K441X „GÓRA” opak. 25 ark.
35K441Y „UWAGA SZKŁO” opak. 25 ark.

Etykiety ostrzegawcze 
A4 Emerson
25 arkuszy A4 • wymiar etykiety: 
99 x 99 mm • białe
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Kup produkty Bic i Tipp-ex z gazetki promocyjnej  
za kwotę minimum 190 zł, a kolorowy BIDON 
na napoje otrzymasz GRATIS!

GRATIS!

20 szt.

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.
47K056A niebieski szt.

Długopis Bic na łańcuszku

Marker do tablic suchościeralnych 
Bic Velleda Ecolutions

eko

12 szt.

końcówka okrągła końcówka 
ścięta kolor jedn. 

sprzed. cena netto

47K021A 47K022A czarny szt. 5,29
47K021B 47K022B czerwony szt. 5,29
47K021C 47K022C niebieski szt. 5,29
47K021D 47K022D zielony szt. 5,29
47K021X 47K022X 4 kolory kpl. 20,99

Ołówek Evolution Ecolutions 650/655 eko

12 szt.

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

Korektor w taśmie 
Tipp-Ex Pocket Mouse

10 szt.

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

10 szt.

Marker permanentny Bic Eco 
końcówka 

okrągła
końcówka 

ścięta kolor jedn. sprzed. cena netto

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

CENA NETTO
12,69 PLN

CENA NETTO
29,90 PLN

CENA NETTO
9,99 PLN

CENA NETTO
1,79 PLN

10 szt.
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Mop ze spryskiwaczem Vileda
GRATIS!

Prostująca szczotka 
do włosów GRATIS!

Lokalizator do 
kluczy GRATIS!

Butelka filtrująca BRITA 
GRATIS!

Piłka do siatkówki 
MIKASA GRATIS!

GRATIS!

GRATIS! GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

CENA NETTO
1389,90 PLN

CENA NETTO
684,90 PLN

CENA NETTO
294,90 PLN

CENA NETTO
1349,90 PLN

CENA NETTO
949,90 PLN

CENA NETTO
569,90 PLN

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K078C P-2/O-2/T-2/E-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K166X P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K200X P-4/T-4/E-3/F-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K107X P-5, T-2, E-2, F-2 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K130A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K324X szt.

19 ark.

Niszczarka Kobra +1 SS4 ES
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość 
ścinka: 3,8 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 19 • poziom bezpieczeństwa DIN 
66399: P-2/O-2/T-2/E-2 • niszczy: płyty CD, 
karty plastikowe, zszywki i spinacze • pojem-
ność kosza: 38,5 l • cichy silnik przystosowa-
ny do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę 
• do 12 kg 

Niszczarka Wallner JP 826C
• szerokość wejścia: 240 mm • wielkość ścin-
ka: 3,8 x 40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 18 • poziom bezpieczeństwa DIN 
66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1 • niszczy: 
zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty 
CD, dyskietki • pojemność kosza: 35 l • cichy 
silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 
minut • obudowa na kółkach

Niszczarka Kobra C1 
• szerokość wejścia 230 mm • niszczy: karty 
plastikowe, zszywki, spinacze • ilość niszczo-
nych kartek (70g/A4): 9 • pojemność kosza 
18 l • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: 
P-4/T-4/E-3/F-1

Niszczarka Wallner C860
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość 
ścinka 3x9 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/80g): 6 • niszczy: zszywki, spinacze, karty 
plastikowe, płyty CD • pojemność kosza: 25 l
 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5, 
T-2, E-2, F-2 • cichy silnik

Bindownice WALLNER iBind A12
• bindownica do grzbietów plastikowych • wygodna dźwignia do dziurkowania  
• ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru • regulator 
szerokości marginesu 2 – 5 mm • jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru 
• oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4 • pojemnik na ścinki

Laminator Vision G50 
•  laminacja na zimno lub na gorąco • przyciski wyboru: grubości folii laminacyjnej i 
laminacji na zimno • funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii • gru-
bość folii laminacyjnej 80-150 mic • technologia 4 gorących wałków – eliminuje stoso-
wanie carriera • szerokość laminacji 320 mm (A3) • prędkość laminacji 480 mm/min • 
czas nagrzewania 1 min

Opaska Mi band 2 
Xiaomi GRATIS!

18 ark.

9 ark.

6 ark.
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Kupuj tonery Activejet i odbieraj nagrody!

ORIGINAL PRINTING QUALITY

PROMOCJA

Przy zakupie określonej ilości
tonerów Activejet, przypisane
nagrody rzeczowe za 1 zł netto.

Dodatkowo w każdym
tonerze prezent w środku.

WARUNKI PROMOCJI:
Zakup podanych powyżej ilości tonerów marki Activejet premiowany jest wybraną przez klienta nagrodą.

Z promocji można skorzystać wielokrotnie. Promocja obowiązuje od 01.04.2019 do 30.06.2019. Ilość nagród jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania zapasów Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród na inne nagrody o tej samej lub większej wartości.

kup 2 tonery
Pendrive ADATA 32 GB 
albo Kawa w kapsułkach Tchibo Cafe Crema Fine Aroma                  

kup 6 tonerów
Mikser ręczny BOSCH MFQ 3030 
albo Depilator z pęsetami Braun Silk-epil 1170                                    

kup 4 tonery
Zestaw 6 pojemników 1,4 L do 0,066 L
albo Słuchawki Esperanza EH136B             

kup 8 tonerów
Toster BOSCH CompactClass TAT3A014 
albo Dysk GOODRAM CL100 (120 GB; 2.5”; SATA III)

1zł 1zł

activejet.pl

1zł 1zł
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Dla zlecenia powyżej 200 zł netto 
 - koszty przygotowania GRATIS!GRATIS!

Dla zleceń powyżej 500 zł netto 
- koszty przygotowania GRATIS!GRATIS!

O szczegóły pytaj w oddziałach
Kompanii Biurowej

Torby 
z nadrukiem

Koperty 
z nadrukiem

120 ZŁ  - PRZYKŁADOWA CENA DLA  1000 SZT. 
KOPERT C6 Z NADRUKIEM W JEDNYM 

KOLORZE (0,12 ZŁ ZA SZTUKĘ)!
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Kup produkty Maped Essential z gazetki promocyjnej  
za kwotę minimum 89 zł netto, a temperówkę Croc 
Croc Innovation otrzymasz GRATIS!

Kup dowolne produkty Stabilo z gazetki promocyjnej  
za kwotę minimum 139 zł netto, a zawieszkę do walizki 
otrzymasz GRATIS!

GRATIS!

Dziurkacz Maped Essentials Metal
• metalowa konstrukcja i mechanizm • precyzyjny, regulowany ogranicznik formatu • 
opatentowane rozwiązanie: wgłębienie w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem 
ringów w segregatorze umożliwia szybkie dziurkowanie bez użycia listwy formatowej 
• w modelach od 35 kartek ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przecho-
wywanie • łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki • wskaźnik środka strony • kolor 
czarny

Kod kat. ilość kartek jedn. sprzed. cena netto
54K021A 12 kartek szt. 14,90
54K022A 25 kartek szt. 24,90
54K023A 35 kartek szt. 40,90
54K024A 45 kartek szt. 63,90
54K025A 70 kartek szt. 131,90

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
54K020A czarny mat szt.

Zszywacz Maped Essentials Metal
• z krótkim magazynkiem • solidna metalowa konstrukcja • metalowy mechanizm 
• zszywanie zamknięte i tapicerskie • ładowany od góry • otwiera się o 180 stopni • 
wskaźnik ilości zszywek • głębokość zszywania 61 mm • pojemność magazynka 100 
zszywek 24/6 lub 130 zszywek 26/6

gwarancja 
5 lat 25 

gwarancja 
5 lat 

Cienkopis STABILO point 88
Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania. Moc-
na, 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 przy-
padku nagłego połknięcia. Cienkopis dostępny aż w 47 kolorach oraz w kom-
pletach.

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena netto
54K002U etui  • 6 kolorów neonowych kpl. 17,99
54K002Y etui  • 10 kolorów kpl. 29,99
54K002Z etui  • 10 kolorów + 5 neonowych kpl. 44,99

Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska
Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL
Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich 
rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym). Pozostawiony bez 
skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości 
regeneracyjne. Jedyny zakreślacz dostępny aż w 15 kolorach, w tym 6 pastelo-
wych; szerokość linii od 2 do 5 mm.

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
54K001X     mix kolorów / intensywne etui 4 kolory 23,90
54K001Y     mix kolorów / intensywne etui 6 kolorów 35,90
54K001U  mix kolorów / pastelowe etui 4 kolory 23,90
54K001S  mix kolorów / pastelowe etui 6 kolorów 35,90

Foliopis STABILO OHPen universal
Pisze po niemal każdej gładkiej powierzchni: szkle, torebkach foliowych, zdję-
ciach, 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

3 DNIS 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor jedn. sprzed.
54K083X 54K084X 54K085X mix komplet 4 kolory etui

CENA NETTO
21,90 PLN

GRATIS!

CENA NETTO
19,99 PLN
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Pozytywne 
doświadczenia

Przy zakupie 5 dowolnych kostek Stick’n 
z gazetki promocyjnej  –  Baton Lion GRATIS!

Kup dowolne produkty Tetis z gazetki promocyjnej  
za kwotę minimum 69 zł netto, a czekoladowe 
paluszki pomarańczowe Carletti otrzymasz GRATIS!

Kostki samoprzylepne Stick’n 
• duże kostki o wymiarach 76x76 mm zawierające 400 karteczek • karteczki w róż-
nych wersjach kolorystycznych: pastelowych, neonowych i mieszanych • do robienia 
krótkich notatek, zostawiania ważnych wiadomości • można przyklejać i odklejać bez 
pozostawiania śladów

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed. cena nrtto
54K033A mix: różowy, żółty 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033B mix: zielony, żółty, różowy 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033C mix: niebieski, żółty, zielony 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033Y mix 5 kolorów neonowych 76 x 76 mm bloczek 14,99
54K033Z żółty neonowy 76 x 76 mm bloczek 14,99
54K033X mix 4 kolorów pastelowych 76 x 76 mm bloczek 9,99
54K033M pastelowy żółty 76 x 76 mm bloczek 9,99

GRATIS!

GRATIS!

Nożyczki Tetis GN280-YB
• wykonane ze stali nierdzewnej • posiadają wygodny w użyciu uchwyt, ideal-
nie dopasowany do kształtu dłoni dodatkowo dla większego komfortu użytko-
wania, pokryte wysokiej jakości miękkim tworzywem • długość 7” (około 18 cm)

Kod kat. długość jedn. sprzed.
38K230X 18 cm szt.

CENA NETTO
13,90 PLN

CENA NETTO
10,99 PLN

Podkładka do pisania 
plastikowa A4
• wykonana z mocnego, transparentnego 
tworzywa (plastiku) • metalowy klip • wymia-
ry: 225 x 315 mm • możliwość zawieszenia 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K225A czarna szt.
38K225C niebieska szt.
38K225T różowa szt.
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20% upustu* przy zamówieniu 
opakowania zbiorczego (5 sztuk)   
*tylko przy zamówieniach 
za pośrednictwem platformy zakupowej

20% upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk i 10 sztuk dla zeszytu A5/60k)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

22% upustu* przy zamówieniu 
opakowania zbiorczego (10 sztuk)   
 *tylko przy zamówieniach 
za pośrednictwem platformy zakupowej

UPUST!

UPUST!

UPUST!

Przy zakupie opakowania zbiorczego (25 szt) 
cena netto za sztukę = 12,45 zł 
(Oszczędzasz aż 50%)

Kod kat. wymiary ilość kartek rodzaj jedn. sprzed. cena netto cena netto po upuście
15K140A 64 x 90 cm 50 kratka szt. 33,90 19,90
15K140B 64 x 90 cm 20 kratka szt. 19,90 9,90
15K141A 64 x 90 cm 50 gładki szt. 33,90 19,90
15K141B 64 x 90 cm 20 gładki szt. 19,90 9,90

Bloki do flipchartów TOP-2000
• posiadają 5 otworów umożliwiających zawieszenie na flipcharcie • dostępne 
w kratkę 25x25mm oraz gładkie • papier o gramaturze 70g/m2

HIT CENOWY
oszczędzasz 
odpowiednio 

14,00 i 10,00 zł

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto cena netto po upuście
15K247X A5/60k, twarda oprawa szt. 17,99 12,16
15K247Y B5/60k, twarda oprawa szt. 22,99 14,44

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena cena netto po upuście
15K248X 105 x 148 mm, 80k linia szt. 6,59 4,05

Kołonotatnik Oxford Floral
• podwójna, biała spirala – po otwarciu leży idealnie płasko • aksamitna w dotyku 
okładka Touch • pierwsza strona notatnika przeznaczona do personalizacji • specjal-
na liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek za pomocą aplikacji Scribzee • 
śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90g • liniatura kratka

Notatnik Oxford Floral
• aksamitna w dotyku okładka • kartki w mikroperforacją • sztywna ostatnia okładka 
umożliwia komfortowe notowanie w każdych warunkach • zszywana, bigowana okład-
ka • zszywki dyskretnie ukryte pod wykończeniem tylnej okładki • śnieżnobiały i ideal-
nie gładki papier Optik Paper 90g

Zeszyt Top 2000 Sunset
• okładka pokryta folią matową oraz lakierem wybiór-
czym • adresówka • zadrukowana wewnętrzna okładka • 
wysokiej jakości papier o gramaturze 70g/m2 • liniatura 
kratka

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
15K245A A5/60k, miękka oprawa szt. 2,89
15K245B A4/60k, miękka oprawa szt. 6,69
15K245C A4/96k, miękka oprawa szt. 8,99
15K246A A5/96k twarda oprawa szt. 5,99
15K246B A4/96k twarda oprawa szt. 11,99

Skoroszyt personalno-kredytowy Vertic Ultimate® Elba
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 230 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. cena netto cena netto po upuście
15K204X brązowy szt. 24,90 12,45

UPUST!
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Zestaw startowy 
do tablic AS111GRATIS!

20% upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk i 10 sztuk dla zeszytu A5/60k)
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

WIELKA OBNIŻKA CEN
ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

UPUST!

Flipcharty ecoBoards
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych • konstrukcja alumi-
niowa w kolorze popielatym • eleganckie szare wykończenia • specjalna półka na akce-
soria (na całej szerokości) • unoszony uchwyt na arkusze papieru • stabilny trójnożny 
stojak o regulowanej wysokości – max. 186 cm (TF01) lub podstawa jezdna (TF03 - 
kółka z systemem blokowania) • w zestawie: elementy montażowe • możliwość zawie-
szenia bloku A1 oraz EURO • gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na 
produkt wymiary • 70 x 100 cm

Kod kat. opis jedn. sprzed.
29K094A TF01 ECO szt.
29K094B TF03 ECO mobilny szt.

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

Tablica rozkładana – tryptyk
• wysokiej jakości tablica rozkładana z powierzchnią lakierowaną o właściwościach 
magnetycznych • rama wykonana z profilu aluminiowego UKF, w kolorze srebrnym, 
wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami • tył tablicy wzmocniono blachą 
ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem w 
zestawie: elementy mocujące • odpowiednia dla szkół, uczelni, do sal konferencyjnych 
i szkoleniowych • duża powierzchnia do nanoszenia notatek i możliwość zakrywania 
części informacji • gwarancja 10 lat na powierzchnię oraz 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.

Kod kat. opis / wymiary jedn. sprzed.
29P100A powierzchnia biała / 170 x 100/340 cm szt.
29P100B powierzchnia zielona (kredowa) / 170 x 100/340 cm szt.

gwarancja
10 lat

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

HIT CENOWY
299,90 PLN

(netto)

HIT CENOWY
479,90 PLN

(netto)

HIT CENOWY
149,90 PLN

(netto)

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

Obniżona cena + gratis 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 + gratis czyścik 

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

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Cena już od
189,90 PLN

(netto)
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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

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

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Economy
• uniwersalny, biały papier biurowy o gramaturze 80g/m2 przeznaczony do co-
dziennego użytku w drukarkach i kopiarkach biurowych • połączenie dużej nieza-
wodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego biura, 
gdzie koszt kopii jest najważniejszy

HIT CENOWY
10,49 PLN

(netto)

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

94K204D 0,5l niegazowana zgrzewka / 12 szt.

KUP DOWOLNE 10 ZGRZEWEK WODY
0,5L GAZOWANEJ LUB NIEGAZOWANEJ, 
a w prezencie otrzymasz zestaw 6 szklanek

Woda Żywiec Zdrój

Kup 4 dowolne taśmy Scotch z gazetki promocyjnej, 
a taśmę Cristal Clear otrzymasz GRATIS!GRATIS!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
13K010B taśma 19 mm x 33 m w kartoniku szt.

Taśma klejąca Scotch® Crystal
• krystalicznie przezroczysta • idealna do prac, gdzie estetyczny wygląd 
jest sprawą priorytetową • nie żółknie z upływem czasu

CENA NETTO
13,90 PLN

CENA NETTO
17,79 PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed.
13K005B taśma 19mm x 33m w kartoniku szt.

Taśma klejąca Scotch® Magic™
• matowa • po naklejeniu staje się niewidoczna • łatwo odkleja się  
od większości powierzchni • można po niej pisać • nie zostawia smug  
na fotokopiach • nie żółknie z upływem czasu 

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
44K060C niebieski szt.
44K060B czerwony szt.
44K060A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
44K061C niebieski szt.
44K061B czerwony szt.
44K061A czarny szt.

gwarancja 
10 lat gwarancja 

10 lat
30

25

Zszywacz Novus E30
• niezawodny, metalowy zszywacz z powłoką z metalu i tworzywa sztucznego • zszy-
wa jednorazowo do 30 arkuszy papieru (80 g/m2) • zszywania: zamknięte, otwarte 
i tapicerskie • antypoślizgowa podstawa • zintegrowany rozszywacz • magazynek 
mieści do 100 zszywek 24/6 lub 150 zszywek 26/6 • głębokość wsuwania kartki: 53 
mm • system ładowania zszywek od góry

Dziurkacz Novus E225
• metalowy dziurkacz z mieszaną powłoką z metalu i tworzywa sztucznego • wypo-
sażony w dzieloną podstawę, która zapewnia wygodę podczas opróżniania pojem-
nika na konfetti oraz czytelną i zatrzaskiwaną listwę formatową • dziurkuje jednora-
zowo do 25 arkuszy papieru (80 g/m2)

50
gwarancja 
25 lat

Zszywacz Novus  B4FC
• pierwszy na świecie zszywacz biurowy z systemem bardzo płaskiego zakleszczania 
zszywek (Flat-Clinch) z większą o 25% wydajnością pracy • wysokowydajny, posiada 
metalowy magazynek na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 lub 26/6-26/8) • zszywa do 
50 arkuszy papieru (80 g/m2) przy użyciu zszywek Novus 24/8 Super • 3 metody 
zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie • głębokość wsuwania kartki: 60 mm 
• system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku

Wysokiej jakości klasyczne słuchawki stereofoniczne z płynną regula- 
cją głośności. Pałąk nagłowny został wyłożony miękką pianką i posiada 
obustronną regulację długości, dzięki czemu idealnie dopasowuje się 
do kształtu głowy. Poduszki uszne wyścielone tłumiącym zewnętrzne 
hałasy materiałem skóropodobnym. Kompatybilne ze wszystkimi 
wiodącymi kartami dźwiękowymi oraz urządzeniami audio. Do-
skonała jakość dźwięku wspaniale sprawdza się w czasie słuchania 
muzyki, oglądania filmów czy grania.

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
44K025C niebieski szt.
44K025A czarny szt.

gwarancja 
10 lat

Dziurkacz Novus B230
• najwyższej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego • bezpiecznie zatrza-
skujący się ogranicznik formatów z dobrze czytelnym wskaźnikiem • antypoślizgowa 
podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i łatwo zamknąć • urzą-
dzenie w całości wykonane z metalu, w obudowie z błyszczącego plastiku • 2 dziurki o 
rozstawie 80mm, średnica dziurki 5,5mm • waga: ok. 350g

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
44K062C niebieski szt.
44K062K szary szt.
44K062A czarny szt.

30

40 
gwarancja 
25 lat

Zszywacz długoramienny 
Novus B17
• do akt • z metalowym magazynkiem 
na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 lub 
26/6-26/8) • zszywa do 40 arkuszy pa-
pieru (80 g/m2) • 2 metody zszywania: 
zszycie i zszycie czasowe • głębokość 
wsuwania kartki 300 mm

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
20K149A szaro/czarny szt.

Kup produkty Novus z gazetki promocyjnej 
za kwotę minimum 369 zł, a Słuchawki Esperanza 
otrzymasz GRATIS!

CENA NETTO
62,90 PLN

CENA NETTO
249,90 PLN

CENA NETTO
132,90 PLN

CENA NETTO
47,90 PLN

CENA NETTO
47,90 PLN

GRATIS!

Zszywki  Novus
• najwyższej jakości zszywki do stosowania zarówno w 
zszywaczach ogólnego przeznaczenia jak i heavy-duty oraz 
elektrycznych • wykonane z drutu o wysokiej wytrzymałości

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
44K022A 24/6 do 30 kartek opak. 1000 szt. 1,99
44K022D 26/6 do 30 kartek opak. 1000 szt. 2,59
44K022X 24/6, miedziowane opak. 1000 szt. 1,99



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 1.04.2019 do 30.06.2019r. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. Ceny nie zawierają podatku VAT. Produkty prezentowane w “Ofercie promocyjnej” posiadające ceny promocyjne nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu.
Kompania Biurowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w “Ofercie Promocyjnej” oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.

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

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

miasto adres telefon e-mail
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Ostrów Wielkopolski
Piła
Poznań
Rzeszów
Siedlce
Sosnowiec
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

ul. Gen.Wł. Andersa 42    
ul. Partyzantów 68
ul. Miechowska 14
ul. Malborska 53
ul. Janka Wiśniewskiego 20
ul. Moniuszki 1b
ul. Kazimierza Pułaskiego 25
ul. Rolna 2c
ul. Przemysłowa 8b
ul. Golikówka 7
ul. Kilińskiego 17
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogoźińska 11c
ul. Truskawiecka 1
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Gen. Władysława Andersa
ul. Konopnickiej 8
ul. Warcisława IV 17
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Karczunkowska 19
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

85 675 26 06
33 810 06 81
52346 66 66
55 232 84 12
58 669 85 85
75 649 60 32
77 483 35 28
41 343 13 43
94 341 69 23
12 292 02 48 do 51
24 254 15 47, 697 053 800
76 844 28 84
81 528 22 10
42 684 37 34
18 547 40 40
89 539 05 55
62 592 04 47
67 210 49 20
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
32 705 02 50
87 565 13 70
537 518 004
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 359 82 21 do 48
71 303 21 51

bialystok@kompaniabiurowa.pl 
bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl 
elblag@kompaniabiurowa.pl 
gdynia@kompaniabiurowa.pl
jeleniagora@kompaniabiurowa.pl 
kedzierzynkozle@kompaniabiurowa.pl 
kielce@kompaniabiurowa.pl 
koszalin@kompaniabiurowa.pl 
krakow@kompaniabiurowa.pl 
kutno@kompaniabiurowa.pl 
lubin@kompaniabiurowa.pl 
lublin@kompaniabiurowa.pl 
lodz@kompaniabiurowa.pl 
nowysacz@kompaniabiurowa.pl
olsztyn@kompaniabiurowa.pl 
ostrow@kompaniabiurowa.pl 
pila@kompaniabiurowa.pl 
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
sosnowiec@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
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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

Niszczarka 79Ci 
Niszczarka osobista do małego biura.

•  Niszczy jednorazowo 16 kartek (70g)  
na ścinki 4x38 mm, P-4/T-4/O-3

•  Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi  
spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD

•  Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm

•  Elektroniczny start-stop, funkcja cofania

•  Wyjmowany kosz o pojemności 23 litrów

•  Obudowa na kółkach

Niszczarki automatyczne AutoMax™ 200C/ 200M
Przeznaczone dla grupy 1-3 użytkowników w średnim biurze.

•  Niszczą automatycznie do 200 kartek oraz do 10 kartek w trybie  
podajnika ręcznego

•  Niszczą dokumenty na ścinki:

•  200C - 4x38 mm; poziom bezpieczeństwa P-4,

•  200M - 2×14 mm; poziom bezpieczeństwa P-5;

•  Szerokość szczeliny wejściowej 220 mm

•  Niszczą 200 kartek w 5-6 min.

•  Czas pracy ciągłej 12 min.

•  Kosz o pojemności 32 litrów

do wyboru: BP, Rossmann,  
Sephora, Zalando

do wyboru: BP, Rossmann,  
Sephora, Zalando

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
37K111Y 200C szt. 1989,90
4656301 200M szt. 2098,90

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
37K178X  P-4 / T-4 / O-3 szt.

CENA NETTO
1399,90 PLN


