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Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K020A A4 80 g/m2 ryza 500 ark.

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K009C A4 80 g/m2 ryza 500 ark.

Papier HP Premium
• najwyższej jakości papier przeznaczony zarówno do dru-
karek atramentowych, jak i laserowych • charakteryzuje się
wyższym stopniem białości (CIE 170) i jasności niż zwykły
papier biurowy • zapewnia wysoką jakość wydruku oraz 
intensywniejsze, ostrzejsze kolory i tekst • z paskiem do ła-
twego otwierania 

Papier HP Office
• niezawodny papier wysokiej jakości • optymalny poziom
bieli (CIE 153) • niezastąpiony do wysokonakładowego dru-
kowania i kopiowania codziennych dokumentów bizneso-
wych • druk wolny od zacięć • do codziennego użytku do
czarno-białych wydruków • pasek do łatwiejszego
otwierania opakowania*gra dostarczana losowo

5 ryz

CENA NETTO
11,99 PLN

CENA NETTO
9,99 PLN

 

  

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: 01.04.2020-30.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

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

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Economy
• uniwersalny, biały papier biurowy o gramaturze 80g/m2 przeznaczony 
do codziennego użytku w drukarkach i kopiarkach biurowych • połącze-
nie dużej niezawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest za-
lecany do każdego biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy. Papiernie, 
w których Xerox produkuje swoje papiery współpracują jedynie z 
firmami przestrzegającymi norm ochrony środowiska oraz prowa-
dzącymi politykę ochrony zasobów leśnych

HIT CENOWY
9,99 PLN

(netto)
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Do zakupu cienkopisów marki Schneider Line-up 
za kwotę 109 zł netto otrzymasz GRATIS 
– kolorowankę antystresową dla dorosłych

Przy zakupie dowolnego pojemnika z szufladami 
CEP SMOOVE – kubek termiczny na kawę GRATIS!

PREZENT!

PREZENT!

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

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Recycled
• ekologiczny papier biurowy stworzony dla wszystkich dbają-
cych o środowisko naturalne (wykonany w 100% z makulatury) 
• przeznaczony do codziennego użytku, w drukarkach lasero-
wych oraz kopiarkach • otrzymał wyróżnienie Nordic Swan za 
niską emisję substancji szkodliwych w procesie produkcji • po-
siada znak ochrony środowiska Blue Angel • pakowany w mate-
riały uzyskane również z recyklingu.
Papiernie, w których Xerox produkuje swoje papiery współ-
pracują 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

Kod kat. kolor jedn. 
sprzed.

14K476C czarny/niebieski szt.
14K476D czarny/zielony szt.
14K476X czarny/mix kolorów szt.

Pojemnik z szufladami CEP SMOOVE
• zestaw 5 szufladek wykonanych z wysokiej jakości plastiku w 100% 
recyklowanego • wyposażony w ergonomiczne uchwyty z ogranicz-
nikami na każdej szufladzie • zestaw zawiera: 2 małe szufladki o 
wymiarach 32,2x10,8x3,7cm / 2 standardowe szufladki o wymiarach 
32,2x24,4x4cm oraz 1 dużą szufladkę o wymiarach 32,2x24,4x8,5cm 
/ 6 etykiet opisowych • podkładki antypoślizgowe zabezpieczające 
powierzchnię blatu przed porysowaniem • wymiary: 36x28,8x27cm

CENA NETTO
299,00 PLN

Koszulka krystaliczna Donau
• wykonana z miękkiej i gładkiej folii polipropylenowej 
• antyelektrostatyczna • europerforacja 

WYSOKA JAKOŚĆ - NISKA CENA

Kod. kat. opis jedn. sprzed. cena netto
14K221D A4 45 mic w kartoniku opak. 100 szt. 14,90
14K221A A4 50 mic. w kartoniku opak. 100 szt. 16,90

PREMIUM
PREMIUM

TEŻ JESTEŚ EKO !!! Wybierając produkt wysokiej jakości, który  można wielokrotnie 
użyć przy zachowaniu najwyższej estetyki prezentowanych dokumentów

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, trójkąt-
ny kształt • gumowana obudowa gwarantująca komfort pisania • fi-
browa 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

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

Przy jednorazowym zakupie 
opakowania (10 szt.) teczek 
- orzeszki Bakal Crunch GRATIS!

Przy jednorazowym zakupie 
opakowania (10 szt.) podkładek 
- arganowy krem pod prysznic 
BINGOSPA GRATIS!

PREZENT! PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K538T różowa szt.
14K538L pomarańczowa szt.
14K538M żółta szt.
14K538C niebieska szt.
14K538D zielona szt.

Teczka z gumką A4 Donau Life
• 3-skrzydłowa teczka wykonana z kartonu o grubości 0,9mm • okrągła, pionowa 
gumka w kolorze czarnym chroni zawartość przed wysunięciem • zaokrąglone rogi 
• gramatura: 500g/m2 • format: A4 • wymiary: 250x350mm

Segregator Pojemnik 
na dokumenty

Notatnik

SZUKAJ NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW KOLEKCJI DONAU LIFE

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K543T różowa szt.
14K543L pomarańczowa szt.
14K543M żółta szt.
14K543C niebieska szt.
14K543D zielona szt.

Podkładka do pisania Donau Life
• wykonana z tektury o grubości 1,8 mm • mechanizm zaciskowy z drutem • zaokrą-
glone rogi • gramatura: 900g/m2 • format: A4 • wymiary: 235x320 mm

CENA NETTO
4,99 PLN

CENA NETTO
4,79 PLN
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Przy zakupie trzech produktów promocyjnych Velvet 
z gazetki - chusteczki Velvet Professional GRATIS!

Każde pióro wieczne zapakowane 
jest w elegancką torebkę Diplomat. 

PREZENT!

NOWOŚĆ!

Do zakup zakreślaczy i markerów marki Schneider 
prezentowanych w gazetce za kwotę 119 zł netto 
otrzymasz GRATIS – mydło do kąpieli BINGOSPA

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K470M żółty szt. 2,99
14K470B czerwony szt. 2,99
14K470C niebieski szt. 2,99
14K470D zielony szt. 2,99
14K470L pomarańczowy szt. 2,99
14K470T różowy szt. 2,99
14K470X 4 kolory w etui kpl. 12,99
14K470Y 6 kolorów w etui kpl. 19,99

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K546X ciemnoniebieskie/srebrne szt.
14K546A czarne/srebrne szt.
14K546Z czarne/złote szt.
14K546Y czarny mat szt.
14K546P ciemnoniebieskie/srebrne szt.
14K546D zielone/złote szt.

10 szt. 10 szt. 

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

Marker permanentny Schneider 130

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

proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

CENA NETTO
2,99 PLN

Ręcznik kuchenny Velvet
• dwu warstwowy papier • 100% celuloza 
• 90 listków na rolce

Pióro wieczne Diplomat Excellence 2

Kod kat. jedn. sprzed.
84K022B opak. 2 rolki

CENA NETTO
5,99 PLN

CENA NETTO
3,99 PLN

Ręcznik kuchenny Velvet 
• dwu warstwowy papier • 100% celuloza 
• 54 listki na rolce

Kod kat. jedn. sprzed.
84K022A opak. 2 rolki

Ręcznik w roli Velvet Jumbo
• super chłonny • dwu warstwowy papier (2 x 17g) 
• 100% celuloza • 520 listków na rolce

Kod kat. jedn. sprzed.
14K432X opak.

CENA NETTO
12,99 PLN

CENA NETTO
699,90 PLN

Przy jednorazowym zakupie produktów Rystor 
z gazetki promocyjnej za kwotę 
min. 99 zł netto – czekolada GRATIS!

PREZENT!

Długopis automatyczny Rystor Boy RS
• gumowy uchwyt • obudowa w kolorze tuszu • długość linii pisania 600 m • grubość 
linii pisania 0,27 mm • końcówka pisząca z niklowanego srebra z   kulką z węglika 
wolframu

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K049A czarny szt.
43K049C niebieski szt.
43K049B czerwony szt.

10 szt. 

10 szt. 

10 szt. 

Długopis Rystor Kropka
• wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów • nadruk w kropki oraz wenty-
lowana nasadka w kolorze tuszu • intensywne kolory tuszu są trwałe,odporne na 
wodę i działanie promieni słońca • super cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała 
końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu o średnicy 0,5 
mm (grubość linii pisania ok. 0,27mm) • długość linii pisania ok. 1 800m

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K029A czarny szt.
43K029B czerwony szt.
43K029C niebieski szt.
43K029D zielony szt.

20 szt. 

Foliopis Rystor
• idealny do pisania na prawie wszystkich powierzchniach gładkich ta-
kich jak szkło plastik,metal, porcelana, folia, płyta CD/DVD itp. • szyb-
koschnący, nierozmazujący się tusz, wodoodporny oraz odporny na dzia-
łanie 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 pod-
stawowe 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 zatyczki 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. cena netto
43K021A czarny szt. 2,19
43K021B czerwony szt. 2,19
43K021C niebieski szt. 2,19
43K021D zielony szt. 2,19
43K021H brązowy szt. 2,19
43K021L pomarańczowy szt. 2,19
43K021M żółty szt. 2,19
43K021N fioletowy szt. 2,19
43K021I bordowy szt. 2,19
43K021O turkusowy szt. 2,19
43K021W różowy szt. 2,19
43K021K szary szt. 2,19
43K021X etui 4 kolory kpl. 9,90
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 13,90
43K021V etui 12 kolorów kpl. 28,90
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 53,90

CENA NETTO
1,89 PLN

CENA NETTO
3,99 PLN
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CENA NETTO
348,90 PLN

CENA NETTO
184,90 PLN

CENA NETTO
75,90 PLN

Podparcie lędźwiowe
Jeśli pracownicy nie mają ergonomicznego fotela w domu, można użyć oparcia 
lędźwiowego i odpowiedniego siedziska w celu dostosowania standardowego 
fotela, aby zapewnić pracownikom długotrwałe dobre samopoczucie.

Wysokiej jakości 
siedzisko Cool-Gel

Myszka komputerowa 
Kensington PRO Fit 
MID-SIZE Podkładka pod mysz 

ErgoSoft™

• żelowe siedzisko wykonane 
z tworzywa o właściwościach 
chłodzących (Cool-Gel) obniża 
temperaturę ciała w celu zapewnienia 
najwyższego komfortu • poprawia 
cyrkulację krwi, odciąża dolną część 
kręgosłupa i kość ogonową • zapewnia 
ulgę przy rwie kulszowej

• mysz bezprzewodowa z
odbiornikiem nano, który można
schować w myszy • odbiornik
bezprzewodowy 2,4 GHz 
zapewnia duży zasięg i 
minimalne zakłócenia • 2 baterie 
AAA w zestawie • dożywotnia 
gwarancja

• niezwykle wytrzymała i miękka
powłoka zewnętrzna wykonana
z tworzywa przypominającego
skórę, nieprzyklejająca 
się do skóry, wzmocniona 
amortyzującą poduszką żelową
wewnątrz

Czy jesteś 
gotowy na 
pracę z domu?

• wspiera odcinek lędźwiowy kręgosłupa 
• pianka zapamiętująca kształt 
dopasowuje się do krzywizny pleców 
pod wpływem ciepła wydzielanego przez 
ciało

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K670X czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K672X czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K409K szary szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K717K szara szt.
10K717A czarna szt.

CENA NETTO
99,90 PLN

Przy zakupie produktów promocyjnych (Grand, Corretto, 
Amos, Eagle, Oval oraz Fiorello) za kwotę min. 99 zł netto  
- kredki do szkła Amos Glass Fun GRATIS!

PREZENT!

24 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 wodoodporny

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
21K265A czarny szt. 6,99
21K265C niebieski szt. 6,99
21K265X niebieski + wymienny wkład kpl. 9,99

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. cena netto
21K015A 8 g szt. 2,49
21K015X 10 g szt. 3,29
21K015C 15 g szt. 4,89
21K015E 22 g szt. 6,89
21K015H 35 g szt. 8,99

Zszywacz Eagle Alpha S5023B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • antypoślizgo-
we ramię • dwa rodzaje zszywania: otwarte i zamknięte • wskaźnik ilo-
ści 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
21K226X 17,5 cm szt. 11,90 
21K226Y 21 cm szt. 14,90

Kredki ołówkowe Super Soft Fiorello
• ostrzone • przekrój trójkątny • lakierowane 
• bardzo miękki grafit • intensywne kolory

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K135B 14 kolorów opak.

Korektor w taśmie Oval DNL-412
• do wszystkich typów tuszu • ruchoma końcówka ze stabilizatorem  
pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego  
prowadzenia korektora • łatwo koryguje pod każdym kątem • transparentna obudo-
wa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy • perfekcyjnie pokrywa korygowaną 
powierzchnię • niewidoczny na fotokopiach

Nożyczki teflonowe Grand
• trzy razy twardsze od stali: wytrzymalsze i bardziej odporne na zużycie • 100 razy 
ostrzejsze od klasycznych nożyczek, ostre nawet po 300 000 cięć • zapewniają proste 
precyzyjne cięcia bez szarpania krawędzi • unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 
3D zmniejszają tarcie, co ułatwia cięcie • nieprzywierające: powierzchnia odporna 
na przyklejanie taśmy samoprzylepnej, przez co nożyczki są idealne do cięcia tkanin, 
zdjęć i wszystkich typów papieru • hartowane ostrze pokryte teflonem chroni przed 
rdzą i korozją • ergonomiczny gumowy uchwyt o specjalnie zaprojektowanych krzy-
wiznach dla maksymalnej pewności cięcia • opatentowana technologia wykonania 
krawędzi oraz technologia Smart-Pivot dla płynnego ruchu ostrzy

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
21K110X 4,2 mm x 12 m szt.

12 szt. 

CENA NETTO
17,90 PLN

CENA NETTO
6,69 PLN

CENA NETTO
13,90 PLN

CENA NETTO
9,90 PLN

CENA NETTO
299,90 PLN

CENA NETTO
89,90 PLN

CENA NETTO
221,90 PLN

Podstawka  
pod laptop SmartFit®

• 4 dostępne ustawienia wysokości • 
odpowiednia dla laptopów posiadających 
ekran do 15,6” • system zarządzania kablami 
zapewnia porządek w miejscu pracy

Podstawka 
Kensington SmartFit 
Easy Riser Go
• do laptopów o przekątnej do 17” • regulacja
wysokości w zakresie 25–50 stopni dzięki
podwójnej zatrzaskowej podpórce • szerokie
podparcie na froncie z tacką pewnie
podtrzymującą laptopa zapobiega wysuwaniu
się laptopa do przodu

Podnóżek ergonomiczny 
SmartFit® SoleMate™
• poprawia postawę i cyrkulację krwi oraz
wspomaga komfort pleców i nóg • regulacja
nachylenia w zakresie od 0 do 18 stopni
• szeroka platforma na stopy

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K624A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K714A czarny szt.

Kod kat. regulacja nachylenia kolor jedn. sprzed.
10K715B od 0 do 18 stopni szary szt.
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Długopis automatyczny 
Bic Atlantis Soft

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K004A czarny szt.
47K004C niebieski szt.

Długopis wielokolorowy Bic 4 Colours
• 4 kolory wkładu: niebieski, czarny,  
zielony, czerwony • atrament na bazie ole-
ju: trwały i wodoodporny szybkoschnący  
(<2 s), gwarantujący płynność pisania

Kod kat. końcówa jedn. sprzed.
47K046X fine szt.

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

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

CENA NETTO
1,89 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K056A niebieski szt.

Długopis Bic na łańcuszku
• metalowy łańcuszek o długości 580 mm • 
długopis wyposażony w 4 niebieskie wkła-
dy • długość linii pisania 8 000 m

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K076C niebieski szt.

Długopis automatyczny 
Bic ecolutions Click Stic

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K077C niebieski szt.

Długopis Bic ecolutions Stic

Marker permanentny BIC Marking Pro
Kod kat. opis jedn. sprzed.

47K078X czarny, okrągła końcówka szt.
47K078Y czarny, ścięta końcówka szt.

końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed. cena netto
47K019A 47K020A czarny szt. 3,59
47K019B 47K020B czerwony szt. 3,59
47K019C 47K020C niebieski szt. 3,59
47K019D 47K020D zielony szt. 3,59
47K019X 47K020X 4 kolory kpl. 12,99

Marker permanentny Bic marking Ecolutions
• obudowa wykonana w 51% z materiałów przetworzonych

Marker do tablic suchościeralnych Bic Velleda Ecolutions
• obudowa wykonana w 51% z materiałów przetworzonych
końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed. cena netto

47K021A 47K022A czarny szt. 4,49
47K021B 47K022B czerwony szt. 4,49
47K021C 47K022C niebieski szt. 4,49
47K021D 47K022D zielony szt. 4,49
47K021X 47K022X 4 kolory kpl. 20,99

Korektor w piórze 
Tipp-Ex Shake’n Squeeze

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
47K011X 8 ml szt.

CENA NETTO
29,90 PLN

CENA NETTO
6,99 PLN

CENA NETTO
11,29 PLN

CENA NETTO
2,29 PLN

CENA NETTO
0,89 PLN

CENA NETTO
5,69 PLN

CENA NETTO
5,90 PLN

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

Przy zakupie dowolnych herbat Irving za kwotę 
min. 79 zł netto – TEA Herbaciana 30 kopertek 
(6 herbat funkcjonalnych) GRATIS !

Kup produkty BIC i Tipp-Ex z gazetki promocyjnej za 
min 85 zł netto a otrzymasz Maszynkę do golenia Soleil 
Bella colours lub Maszynkę do golenia Flex 4 
*gratis dostarczany losowo

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
94K168A niegazowana 300 ml karton 18 szt.
95K168B niegazowana 700 ml karton 12 szt.
96K168C gazowana 300 ml karton 12 szt.
97K168D gazowana 700 ml karton 18 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
94K204E niegazowana 0,5 L  zgrzewka 12 szt.
94K204C niegazowana 1,5 L zgrzewka 6 szt. 
94K204U lekko gazowana 0,5 L zgrzewka 6 szt. 
94K204H lekko gazowana 1,5 L zgrzewka 6 szt. 
94K204D gazowana 0,5 L, Żywioł od Żywiec Zdrój S.A  zgrzewka 12 szt.
94K204A gazowana 1,5 L, Żywioł od Żywiec Zdrój S.A  zgrzewka 6 szt.

Woda źródlana Żywiec Zdrój szklana butelka

Woda źródlana Żywiec Zdrój

Kup 3 kartony dowolnej  
wody Żywiec Zdrój w szkla- 
nych butelkach a komplet  
6 szklanek otrzymasz  
w Prezencie!

Kup 12 zgrzewek wody  
Żywiec Zdrój w dowolnym 
miksie a komplet 6 szklanek 
otrzymasz w Prezencie!

PREZENT!
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bezpiecznych zakupów
Nadchodzi era

PREZENT!
Przy zakupie produktów Maped 
Picnik za kwotę 239 zł netto
- pudełko lunchowe jednoko-
morowe Snack GRATIS!

PREZENT!

Torba na ramię 
TOP VINTAGEPREZENT!

Przy zakupie zgrzewki 
( 5 szt.) - teczka z gumką 
Oxford Touch Gratis!

Przy zakupie zgrzewki 
(5 szt.) - teczka z gumką 
Floral Gratis*!

PREZENT! PREZENT!

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

CENA NETTO
20,90 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K220A czarny szt.
15K220D zielony szt.
15K220G biały szt.
15K220P srebrny szt.
15K220N fioletowy szt.

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

HIT CENOWY
49,00 PLN

(netto)
*tylko przy zamówieniach 
za pośrednictwem platformy zakupowej

Kołonotatnik Oxford Task Manager
• praktyczny notatnik do zarządzania zadaniami • kartonowa, laminowana okładka 
• podwójna spirala na krótszym boku • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik 
Paper o gramaturze 90 g/m2 • 70 kartek Kod kat. wymiary jedn. sprzed.

15K210X 125x200 mm szt.

5 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K244X A5+, 120k kratka szt.

Kołobrulion Oxford Touch
• połączenie energetycznych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku 
lwa • pierwsza na rynku aksamitnie miękka w dotyku okładka • tagi w narożnikach 
stron oraz specjalna aplikacja Scribzee umożliwiają skanowanie notatek za pomocą 
urządzeń mobilnych • strony z mikroperforacją i otworami do segregatora • barwio-
ne brzegi stron dzielą notatnik na 4 części • czarna, podwójna spirala • liniatura w 
kratkę w ramce, z miejscem na nagłówek • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik 
Paper o gramaturze 90g/m2

* TECZKA KARTONOWA Z GUMKĄ FLORAL A4 
• wykonana z mocnego, wytrzymałego kartonu o grubości 350g  
• wnętrze teczki w kolorze czerwonym

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
15K247X A5/60k, miękka oprawa szt. 18,90
15K247Y B5/60k, twarda oprawa szt. 23,90

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

CENA NETTO
18,99 PLN

20% upustu*  
przy zamówieniu 
opak. zbiorczego (5 sztuk) 

UPUST!
Kup produkty Stick'n za kwotę 
minimum 49 zł (w Państwa 
cenach zakupu) - otrzymasz 
puszkę Coca Coli GRATIS!

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
54K050X  torba lunchowa, ciemnoszara z niebieskim akcentem szt. 68,90
54K050Y  torba lunchowa, jasnoszara z różowym akcentem szt. 68,90
54K051C  pudełko lunchowe, 900 ml, niebieskie szt. 49,90
54K051T  pudełko lunchowe, 900 l, różowe szt. 49,90
54K052C  zestaw sztućców, niebieskie pudełko szt. 41,90
54K052T  zestaw sztućców, różowe pudełko szt. 41,90
54K053C  butelka 500 ml, niebieska szt. 49,90
54K053T  butelka 500 ml, różowa szt. 49,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
54K054X  pudełko lunchowe, 1,4 l, zielono-granatowe szt. 29,90
54K054T  pudełko lunchowe, 1,4 l, różowe szt. 29,90

Seria Maped Picnik Adult

Pudełka lunchowe Maped Picnik Origins

Kod kat. opis ilość kart. j. sprzedaży cena netto
54K033M  pastelowy żółty 400 szt. 9,99
54K033Z  neonowy żółty 400 szt. 14,99
54K033X  miks 4 kolorów pastelowych 400 szt. 9,99
54K033Y  miks 5 kolorów neonowych 400 szt. 14,99
54K033A  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29
54K033B  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29
54K033C  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29

Notesy samoprzylepne – kostka 76x76 mm

54K033X

54K033Y

54K050X

54K052C

54K053C

54K054X 54K054T

54K052T

54K053T
54K051C

54K051T

54K050Y

54K033M

54K033Z

54K033A 54K033B 54K033C

Rolki do kas

 Rolki termiczne 

Produkowane z papieru termoczułego o gramaturze 50 ± 6 g/m², z gwarancją 
trwałości nadruku do 6 lat.

Wszystkie rodzaje rolek mogą być dostosowane do indywidualnych zamówień 
w zakresie: długość i szerokość nawoju, średnica gilzy, odwrotne nawinięcie 
papieru, możliwość zadrukowania wg. indywidualnych potrzeb klienta.

Pakowane są w folię termokurczliwą zapewniającą wysoką estetykę i trwałość 
produktu.

Z dbałości o jakość naszych wyrobów oraz bezpieczeństwo i komfort pracy 
użytkowników, rolki firmy Emerson dostępne są w dwóch wariantach:

Z racji wielokrotnie potwierdzonej 
naukowo szkodliwości BPA, od 2 
stycznia 2020 r.stosowanie tej substancji 
w paragonach jest zakazane w Unii 
Europejskiej.

Za naturalny zamiennik uważa się 
Bisfenol S (BPS), z tego względu dużą 
popularnością cieszą się rzekomo 
bezpieczne paragony „BPA Free”, 
zawierające właśnie tę substancję.

Są jednak badania i opracowania, które 
wskazują, że Bisfenol S jest równie 
toksyczny, co Bisfenol A.

Dlatego poszliśmy krok dalej i wprowadziliśmy do swojej oferty również:

Zdrowy Paragon jest naszym 
ekologicznym papierem termicznym, 
nieporównywanie bezpieczniejszym dla 
organizmu ludzkiego w porównaniu z 
odpowiednikami zawierającymibisfenole.

Oczywiście pozbawiony jest szkodliwych 
substancji BPA i BPS, powszechnie 
stosowanych w standardowych rolkach 
termicznych, by Twoi pracownicy kas i 
klienci nie musieli obawiać się
substancji przenikających do wnętrza 
ich organizmów po każdym kontakcie 
z dowodem zakupu. To jednak nie 
wszystko, poszliśmy o wiele kroków dalej, 
by zapewnić naszym odbiorcom produkt 
w całości pozbawiony wszelkich fenoli! 

BPA free (standard): bez Bisfenolu A

Zdrowy Paragon: bez Bisfenoli A i S
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UPUST!
WIELKA OBNIŻKA CEN
ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej

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.

Kod kat. wymiary tablicy jedn. sprzed.
TOS1710  100 x 170 cm szt.

Kod kat. kolor wymiary tablicy jedn. sprzed.
70100F17 czerwony 100 x 70 cm szt.
70100F21 szary 100 x 70 cm szt.

Kod kat. wymiary tablicy jedn. sprzed.
TF04 100 x 70 cm szt.

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

Tablica obrotowo-jezdna biała UKF
• dwustronna tablica z białą powierzchnią suchościeralną o wła-
ściwościach magnetycznych (lakierowana) • tablicę można obra-
cać wokół poziomej osi o 360° z możliwością zablokowania jej 
w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego • w komple-
cie:  półka na markery, plastikowe uchwyty do zawieszania bloku 
(AS139), elementy mocujące • gwarancja: 10 lat na powierzchnię 
lakierowaną i 2 lata na produkt

Flipchart 2x3 Office Mobilny
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych (la-
kierowana) • stabilna konstrukcja nośna ze stali • podstawa jezdna z 
kółkami z możliwością blokowania • regulowana wysokość w zakre-
sie 160 – 196 cm • stylowa półka na akcesoria (na całej szerokości) • 
uchwyt zaciskowy na bloki papierowe (możliwość zawieszenia bloku 
A1 oraz EURO) • gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną i 2 
lata na produkt

Flipchart 2x3 Classic TF04
• powierzchnia suchościeralna o właściwo-
ściach magnetycznych (lakierowana) • po-
siada dwa wysuwane aluminiowe ramiona • 
podstawa trójnożna o regulowanej wysoko-
ści (maksymalna wys. tablicy 186 cm) • półka 
na akcesoria (na całej szerokości) • uchwyt 
zaciskowy na bloki papierowe (możliwość za-
wieszenia bloku A1 oraz EURO) • gwarancja: 
10 lat na powierzchnię lakierowaną i 2 lata 
na produkt

czyścik magnetyczny Slim AS122

czyścik magnetyczny Duo AS125

zestaw startowy do tablic AS111

Cena już od
189,90 PLN

(netto)

lokówko suszarka 
Philips

worek 
Nike

walizka 
Wittchen

nerka 
Wittchen

mop
Vileda

słuchawki 
Panasonic

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

Niszczarka Kobra Hybrid
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,5 x 40 mm • niszczy: karty plastikowe, 
zszywki, spinacze • pojemność kosza: 30 l • cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 
przez 24 godziny na dobę • zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania • diody 
wskazujące poziom zmagazynowanej energii elektrycznej • gwarancja: 3 lata na urzą-
dzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

Niszczarka Kobra +1 CC4
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 3,5×40 mm • ilość niszczonych kartek • 
niszczenie kart plastikowych, zszywek i spinaczy • pojemność kosza: 38,5 l • cichy silnik 
przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę • automatyczne odcięcie 
zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki • Eco-
-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków • gwarancja: 3 lata 
na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

Niszczarka Wallner C8A0
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 4 x 50 mm • niszczy: zszywki, spinacze, 
karty plastikowe, płyty CD • pojemność kosza 25 l • automatyczny start/stop • funkcja 
cofania • osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych

Niszczarka Wallner HD-120 C
• szerokość wejścia: 235 mm • niszczy:
karty plastikowe, płyty CD, zszywki • wielkość ścinka: 2 x 10 mm • osobna szczelina do 
niszczenia płyt CD i kart plastikowych • dioda LED informująca o otwartych drzwicz-
kach lub przepełnieniu kosza • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • cichy silnik 
przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut • optyczny wskaźnik napełnienia kosza • 
obudowa na kółkach • pojemność kosza 20 l

Niszczarka Wallner HD-220 C4
• szerokość wejścia: 235 mm • wielkość ścinka: 4 x 20 mm • niszczy: karty plastikowe, 
płyty CD, zszywki, spinacze • cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 12 minut 
• optyczny wskaźnik napełnienia kosza • obudowa na kółkach • pojemność kosza 30 l

Niszczarka Wallner HD-208 C2
• szerokość wejścia: 225 mm • wielkość ścinka: 2 x 12 mm • niszczy: karty plastikowe, 
zszywki, spinacze • automatyczny start/stop z autoreversem • dioda LED informująca 
o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza • zabezpieczenie silnika przed prze-
grzaniem • obudowa na kółkach • pojemność kosza 16 l

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

9 ark.

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

14 ark.gwarancja 

2 lata

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

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

14 ark.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K473X P-5/ T-5/ E-4/ F-2 szt.

10 ark.gwarancja 

2 lata

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K471X P-3/T-2/E-2 szt.

10 ark.gwarancja 

2 lata

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K321Y P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2 szt.

10 ark.gwarancja 

2 lata

Obniżona cena + gratis 
zestaw startowy 
do tablic AS111

Obniżona cena 
+ gratis czyścik magnetyczny Slim AS122

PREZENT!

PREZENT!

CENA NETTO
327,90 PLN

CENA NETTO
1105,00 PLN

CENA NETTO
1290,71 PLN

CENA NETTO
674,62 PLN

CENA NETTO
845,00 PLN

CENA NETTO
709,09 PLN

CENA NETTO
891,43 PLN

CENA NETTO
336,00 PLN

Obniżona cena 
+ gratis blok 20 kartek 
w kratkę

PREZENT!

CENA NETTO
770,00 PLN
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Kod kat. kolor / opis jedn. sprzed. cena netto cena brutto
48K082G biały / PWE5M szt. 12,99 15,98
48K082M żółty / PWE5M szt. 12,99 15,98
48K082L pomarańczowy / PWE5M szt. 12,99 15,98
48K082B czerwony / PWE5M szt. 12,99 15,98
48K109G biały / PWE8K szt. 16,89 20,77
48K109M żółty / PWE8K szt. 16,89 20,77
48K109L pomarańczowy / PWE8K szt. 16,89 20,77
48K109B czerwony / PWE8K szt. 16,89 20,77

Kup produkty UNI i Trodat z gazetki 
promocyjnej za kwotę min. 139 zł neto 
a Brelok do kluczy z kabelkami do ładowania 
otrzymasz w prezencie!

PREZENT!

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. 

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. 

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 kleksów, 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, różowaSXN-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 pastelowy 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. 

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

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

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

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

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

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.

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

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

12 szt. 

6 szt. 

12 szt. 

12 szt. 

Tusz do pieczątek metalowych Noris 210
• olejowy (do znakowania papieru), przeznaczony do pieczątek z metalową 
lub gumową płytką stemplującą • buteleczka o pojemności 25 ml z końcówką 
ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
48K002A czarny szt.
48K002B czerwony szt.
48K002N fioletowy szt.
48K002C niebieski szt.
48K002D zielony szt.

CENA NETTO
14,89 PLN

CENA NETTO
5,29 PLN

CENA NETTO
4,99 PLN

CENA NETTO
12,99 PLN

CENA NETTO
12,39 PLN

CENA NETTO
17,59 PLN

CENA NETTO
17,49 PLN

CENA NETTO
24,99 PLN

CENA NETTO
15,49 PLN

Do zakupu trzech dowolnych zestawów karteczek 
Post-it Z-Notes Super Sticky 
podajnik „Kotek” do karteczek GRATIS!

Do zakupu baterii Energizer Alkaline Power za min. 159 zł netto 
zapach samochodowy REFRESH MEMBRANA 
STRAWBERRY/ LEMONIADE GRATIS!

Kup produkty UNI i Trodat z gazetki 
promocyjnej za kwotę min. 139 zł neto 
a Brelok do kluczy z kabelkami do ładowania 
otrzymasz w prezencie!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
13K200E paleta Miami po 90 karteczek, 76x76mm opak. / 6 bloczków
13K200B paleta Bora-Bora po 90 karteczek, 76x76 mm opak. / 6 bloczków
13K200C paleta Rio po 90 karteczek, 76x76mm opak. / 6 bloczków
13K200D paleta Marrakaesh po 90 karteczek, 76x76mm opak. / 6 bloczków

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
13K017B mix kolorów neonowych, 76x76 mm, 6 x 100 k. opak.

Karteczki samoprzylepne Post-it Z-Notes Super Sticky

Karteczki samoprzylepne 
Post-it Z-Notes

13K200E

13K200B 13K200D
13K200C

13K017B

CENA NETTO
61,90 PLN

ZACHOWUJĄ MOC 
DO 12 LAT I NIE WYLEWAJĄ

Baterie Energizer Max Plus alkaliczne
Kod kat. Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.

14K458A LR6 | AA 1,5 V 4 szt.
14K458B LR3 | AAA 1,5 V 4 szt.
14K458C LR14 | C 1,5 V 2 szt.
14K458D R20 | D 1,5 V 2 szt.
14K458E 6LR61 | E 9 V 1 szt.

Ceny dostępne po zalogowaniu się 
do platformy sprzedażowej



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.04.2020-30.06.2020 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

Krzesło ULTRA/ULTRA R
• wysokie, siatkowe oparcie i tapicerowane siedzisko • oparcie z zintegrowanym za-
główkiem i podparciem lędźwi • mechanizm zapewniający możliwość swobodnego 
kołysania się, blokadę w pozycji do pracy i regulację siły oporu oparcia • płynnie re-
gulowana wysokość siedziska • stałe podłokietniki (Ultra) i regulowane podłokietni-
ki (ULTRA R) • chromowana podstawa fotela • kółka do powierzchni dywanowych w 
standardzie

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K106Y Siatka / tkanina czarna, stałe podłokietniki szt.
93K106X Siatka / tkanina czarna, regulowane podłokietniki szt.

gwarancja 
2 lata

fotel

EF019

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K034C tkanina granatowa EF-010 szt.
93K034K tkanina szara EF-031 szt.
93K034A tkanina czarna EEF-019 szt.

Krzesło obrotowe Metron
• wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko zapewniające komfort siedzenia • płynnie 
regulowana wysokość siedziska • oparcie regulowane na wysokość• mechanizm Er-
gon2L zapewnia blokadę oparcia w dowolnej pozycji • tapicerowane pianką oraz 
tkaniną z atestem trudnopalności • regulowane podłokietniki • nowoczesna 
nylonowa podstawa •  samohamowne kółka do powierzchni dywanowych

EF010

EF031

HIT CENOWY
219,90 PLN

(netto)

HIT CENOWY
359,90 PLN

(netto)


