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Xerox
®

 Economy
Najlepszy wybór do codziennego użytku

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

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K020C A4 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K020D A3 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021C A4 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021D A3 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022C A4 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022D A3 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K023C A4 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K023D A3 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024C A4 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024D A3 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K025C A4 220 g/m2 ryza 250 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K026C A4 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K026D A3 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K027C A4 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K027D A3 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K028C A4 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

31K028D A3 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Colotech+
Doskonały dla wszystkich ceniących sobie  
wyjątkową jakość wydruków kolorowych

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

• Właściwości optyczne zapewniające najwyższą wierność kolorów

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K003A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K003B A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Premier
Idealny dla wymagających klientów

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

ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

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

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach: 01.07.2020-30.09.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

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

HIT 
CENOWY

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

KLOCKI 
LEGO

WALIZKA 
KABINOWA 
WITTCHEN

PREZENT! PREZENT!

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K002C  P-4/0-1/T4/E-3 szt.

Niszczarka Kobra +3 CC4 ES
• przeznaczona do pracy w średniej wielkości biurach i urzędach • szerokość wejścia: 
230 mm • automatyczny start/stop z autoreversem • tnie 14 kartek na ścinki 3,5 x 40 
mm • możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru • cichy silnik przystosowany 
do 24h pracy ciągłej • automatyczne odcięcie zasilania przy zaklinowaniu papieru 
lub wyjęcia pojemnika na ścinki • poziom hałasu 53 (dB) • okno w obudowie pozwala 
na kontrolę poziomu napełnienia kosza • ekologiczny pojemnik na ścinki (nie ma 
konieczności stosowania worków) • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • po-
jemność kosza 38,5 l • butelka oleju w środku opakowania • wymiary: 30 x 39 x 59 cm 
(szer. x gł. x wys,) • waga 13 kg

14 ark.
CENA NETTO

2089,00 PLN

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

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

Cena dostępna po zalogowaniu się  
do platformy sprzedażowej Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Recycled

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

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

25 ark.

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

Niszczarka Kobra +1 SS6
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 5,8 mm • ilość niszczonych kartek (A4/ 
70g): 25 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2 • niszczenie płyt CD, 
kart plastikowych, zszywek i spinaczy • pojemność kosza: 38,5 l • system Energy Smart 
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • cichy silnik przystosowany do pracy cią-
głej przez 24 godziny na dobę • Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności 
stosowania worków • gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże 
tnące

CENA NETTO
1244,00 PLN

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

Kalkulator Toor TR-2245
• 2 typy zasilania 
• pamięć
• pierwiastkowanie
• obliczanie procentu liczby
• marża/obniżka
• zmiana znaku
• suma ogólna
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wymiary: 142 x 105 x 23 mm

Kalkulator naukowy  
Toor TR-511
• 2-liniowy wyświetlacz
• 240 operacji matematycznych
• pamięć
• obliczanie procentu
• obliczanie pierwiastka
• kasowanie ostatniej pozycji
• wybór ilości miejsc po przecinku
• wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• zasilanie bateryjne i słoneczne
• zgodny z wymaganiami UE
• rozmiar: 162x84x18 mm

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K087X 12 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
120-1420 12 pozycyjny szt.

Przy zakupie produktów promocyjnych (Grand, 
Toor, Amos oraz Eagle) za kwotę min. 129 zł netto  
- kalkulator dwuliniowy Toor DB-310W GRATIS!

PREZENT!

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

CENA NETTO
17,90 PLN

CENA NETTO
36,90 PLN

CENA NETTO
41,90 PLN

CENA NETTO
13,90 PLN

Kod kat. długość jedn. sprzed. cena netto
21K225X 17,5 cm szt. 12,90
21K225Y 21 cm szt. 14,90

Nożyczki tytanowe 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 przy-
klejanie taśmy samoprzylepnej, przez co nożyczki są idealne do cięcia tkanin, zdjęć i 
wszystkich typów papieru • hartowane ostrze 3D z utrwaloną termicznie powłoką ty-
tanową lub pokryte teflonem • ergonomiczny gumowy uchwyt o specjalnie zaprojek-
towanych krzywiznach dla maksymalnej pewności cięcia • opatentowana technologia 
wykonania krawędzi oraz technologia Smart-Pivot dla płynnego ruchu ostrzy

Promocja nie dotyczy produktów z kolekcji Office

Touch

Touch Pastel

Open Flex

Floral

Shades

Blok rysunkowy

Blok techniczny

Student Book

My Colours

KUP dowolne produkty papiernicze 

marki Oxford za minimum 149 zł netto, a 

plecak MyBaq Ara Heart  

dostaniesz w PREZENCIE!

długość: 20 cm

KUP produkty  

marki Top 2000  

za minimum 74,90 zł netto,  

a piórnik MyBaq Heart  

dostaniesz w PREZENCIE!

można ustawić pionowo

2 komory

wysokość: 44 cm
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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 teczek i/lub podkładek 
z serii Donau Life za kwotę 89 zł netto – Orzech laskowy 
w mlecznej czekoladzie Bakal Sweet 150 g, GRATIS!

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 kar-
tonu o grubości 0,9mm • okrągła, pio-
nowa gumka w kolorze czarnym chroni 
zawartość przed wysunięciem • zaokrą-
glone rogi • gramatura: 500g/m2 • for-
mat: A4 • wymiary: 250x350mm 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 
• zaokrąglone rogi • gramatura: 900g/
m2 • format: A4 • wymiary: 235x320 
mm

CENA NETTO
4,99 PLN

CENA NETTO
4,79 PLN

taśma dla bezpieczeństwa
Twoich przesyłek

NAJMOCNIEJSZA

 TAŚMY HEAVY  TAŚMY 
DO MAGAZYNOWANIA  TAŚMY DO WYSYŁEK

Do ciężkich paczek Cichoodwijalne Uniwersalna
Kup 18 rolek taśmy… Kup 18 rolek taśmy… Kup 36 rolek taśmy…

Zestaw Podajnik Scotch® 
HE180 + 2 rolki taśmy

GRATIS
 Mini-Podajnik Scotch®

+ 1 rolka taśmy
GRATIS

 1 rolka Scotch® HEAVY

GRATIS

NOWOŚĆ!

taśma dla bezpieczeństwa  
Twoich przesyłek

Przy zakupie 5 wybranych produktów promocyjnych 
ANTIVIRUS PROFESJONALNY PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK, 
WIRUSOBÓJCZY ORAZ BAKTERIOBÓJCZY, 0,5 l

GRATIS!
Kod kat. Nazwa Cena
CL77014 Profesjonalny preparat do mycia i dezynfekcji CLINEX Dezofast 1L, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy 18,90
CL77017 Profesjonalny preparat do mycia i dezynfekcji CLINEX Dezofast 5L, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy 84,90
CL77342 Uniwersalny płyn do dezynfekcji blatów CLINEX Nano Protect Silver Table 1L 34,90
14K491X Preparat dezynfekująco-czyszczący CLINEX W3 Bacti 1L 18,90
14K486Y Preparat do mycia szyb CLINEX Nano Protect Glass 5L 39,90
14K264X Pianka CLINEX Glass Foam 650ml, do mycia szyb 9,90

Kod kat. Nazwa Cena
14K432X Ręcznik w roli celulozowy VELVET Jumbo, 2-warstwowy, 500 listków, biały 14,90

84K024G Papier toaletowy celulozowy VELVET Edycja Specjalna, 3-warstwowy, 62 listki, 8szt., biały 9,90

Przy zakupie dwóch
promocyjnych  

produktów Velvet  
Nawilżany papier toaletowy 

RUMIANEK I ALOES

GRATIS!

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

Przy zakupie baterii 

za min. 239zł netto 

Latarka SportPack 

GIFT Energizer

GRATIS

Przy zakupie baterii 

za min. 239zł netto 

Latarka SportPack 

GIFT Energizer

GRATIS

A Swiss Company since 1893

Do zakupu wybranych 
proDuktów 

marki SchneiDer 
za kwotę 69 zł netto 

ŻEL 
ANTYBAKTERYJNY 

DO RĄK NUTKA 
30ML 

GRATIS!

Przy zakupie wybranego plecaka Wenger 
CZARNA PARASOLKA tej samej marki

GRATIS

Przy zakupie wybranego plecaka Wenger 
CZARNA PARASOLKA tej samej marki

GRATIS

Plecak na laptopa
Gigabyte 15”
·  Oddzielna usztywniona przegroda  

z wyściółką na laptopa
· Wym.: 340 x 450 x 210 mm 
· Waga: 1,04 kg · Pojemność: 20 l 
· Kolor: czarny 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

WE600627

Plecak na laptopa
Carbon Apple 17” 
·  Oddzielna usztywniona przegroda  

z wyściółką na laptopa
· Wym.: 360 x 500 x 250 mm 
· Waga: 1,44 kg 
· Pojemność: 25 l
· Kolor: czarny 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

WE600637

Kod dostawcy Nazwa Cena
14K470X Zestaw zakreślaczy SCHNEIDER Job, 1-5 mm, 4 szt., miks kolorów  12,99
14K470Y Zestaw zakreślaczy SCHNEIDER Job, 1-5 mm, 6 szt., miks kolorów 19,99 
14K472X Zestaw cienkopisów SCHNEIDER Line-Up, 0,4mm, stojak, 4 szt., miks kolorów 14,49
14K472Y Zestaw cienkopisów SCHNEIDER Line-Up, 0,4mm, stojak, 8 szt., miks kolorów 27,99
14K472Z Zestaw cienkopisów SCHNEIDER Line-Up, 0,4mm, stojak, 16 szt., miks kolorów 55,99





Nr Kod kat. Nazwa wymiary (cm) Cena
NA TRÓJNOGU

1 14K210X Flipchart BI-OFFICE, tablica suchościeralno-magnetyczna, 
z wyciąganymi ramionami

70 x 102 399,90

2 14K210Y Flipchart BI-OFFICE, tablica suchościeralno-magnetyczna, 
plastikowa rama

70 x 102 299,90

Kod kat. Nazwa kolor Cena
14K463A Plecak na laptopa Gigabyte 15” czarny 347,40

14K379A Plecak na laptopa 
Carbon Apple 17” czarny 370,73

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej
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Kod kat. jedn. sprzed.
91P847X szt.

Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
91P845X 20,5 x 6,5 x 10,5 cm szt.

Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
91P846X 17 x 10,5 x 15,5 cm szt.

Przyłbica uchylna
• przyłbica uchylna wielokrotnego użytku • wykonana z 
transparentnego tworzywa sztucznego • do samodzielnego 
montażu; szybkie i łatwe montowanie za pomocą szerokiej, 
tkanej gumki ułatwiającej dopasowanie do obwodu głowy 
(kolor czarny lub biały dostarczany losowo) • uchylna tarcza, 
pianka na pasku czołowym oraz dystans zachowany między 
osłoną a twarzą zapewnia wygodę użytkowania • stanowi 
uzupełnienie środków ochronnych, w szczególności chroniąc 
twarz przez rozbryzgami cieczy - sprawdzi się też jako ochrona 
przed odruchowym dotykaniem dłońmi okolic oczu, nosa i ust 
• produkt ten nie stanowi środka ochrony osobistej/indywi-
dualnej w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej PPER 
2016/425/UE (treść rozporządzenia dostępna na www.gov.pl

Dozownik płynu dezynfekcyjnego S7
• dozownik płynu dezynfekcyjnego, mydła w płynie oraz 
szamponu • pojemność 300ml • zamykany na kluczyk • wy-
konany z tworzywa ABS • przystosowany do preparatów 
zawierających alkohol • montowany naściennie • wyposa-
żony w pompkę dozującą • dzięki swojej uniwersalności i 
niewielkich wymiarach dozownik doskonale sprawdzi się 
w instytucjach użyteczności publicznej, hotelach,  gospo-
darstwach turystycznych i domowych

Łokciowy dozownik mydła w płynie S5M
• pojemność zbiornika 500ml • zamykany na kluczyk • 
wykonany z tworzywa ABS • montowany naściennie • 
wyposażony w zbiornik do uzupełniania mydła

CENA NETTO
9,99 PLN

CENA NETTO
19,90 PLN

CENA NETTO
29,90 PLN

ANTY
VIRUS

Zadbaj o siebie i swoich najbliższych!

Rękawice ochronne foliowe 
HDPE luz op. 100 szt. 

Żel do rąk 
antybakteryjny, 100 ml

Spray do dezynfekcji rąk SANI,
wirusobójczy, bakteriobójczy, 90 ml

Profesjonalny płyn
do dezynfekcji rąk ANTIVIRUS, 

wirusobójczy, bakteriobójczy, 500 ml
Profesjonalne mydło w płynie 

HYSEPTA Hand Care, dezynfekujące, 500 ml

Profesjonalny płyn do dezynfekcji rąk, 
powierzchni i urządzeń HYSEPTA, wirusobójczy, 

bakteriobójczy, 5 l
Mydło w płynie ROKO Professional Duo Activ, 

antybakteryjne z triclosanem, 5 l
Płyn do dezynfekcji dłoni 

ITSEPTIC, 100ml 

Zestaw czyszcząco-dezynfekujący ITSEPTIC,
mikrofibra, płyn 250ml

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
ITSEPTIC, 250 ml

Płyn czyszcząco-dezynfekujący
ITSEPTIC, 250 ml

Kod kat. jedn. sprzed.
91P848X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P862X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P865X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
92P867X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P868X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P867Y szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P869X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P866X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P863X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P864X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P849X opak./100szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
91P861X szt.

CENA NETTO
3,90 PLN

CENA NETTO
11,90 PLN

CENA NETTO
128,90 PLN

CENA NETTO
12,90 PLN

CENA NETTO
13,90 PLN

CENA NETTO
14,90 PLN

CENA NETTO
25,90 PLN

CENA NETTO
11,90 PLN

CENA NETTO
24,90 PLN

CENA NETTO
15,90 PLN

CENA NETTO
32,90 PLN

CENA NETTO
17,90 PLN

Maseczka ochronna z włókniny, biała

Otwieracz 
w prezencie

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
51K016X 12 pozycyjny szt.

Kalkulator Casio GR-12
• podwójne zasilanie
• klasyczny system liczenia %
• zaokrąglanie wyników
• podwójna pamięć
• klawisz zmiany znaku +/-
• obliczanie marży MU
• pierwiastek kwadratowy
• klawisz cofania
• podwójne zero
• wymiary:
 34,7 x 155 x 209 mm

gwarancja 

2 lata

CENA NETTO
49,90 PLN

PREZENT!

NOWE kolory już w sprzedaży

TUSZE I TONERY W ATRAKCYJNYCH CENACH –
SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001 Czas trwania promocji 01.07.-30.09.2020

Z promocji wyłączone są produkty w cenach specjalnych, promocyjnych, wyprzedażowych.

KUPUJ PRODUKTY PRISM I ZBIERAJ
KARTY PALIWOWE BP! 
Zakup za:
600 zł netto — karta o wartości 50 zł
1200 zł netto — karty o łącznej wartości 100 zł 



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.07.2020-30.09.2020 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 40B    
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

8 www.kompaniabiurowa.pl

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K008A EF019 czarny szt.
93K008P EF010 granatowy szt.
93K008K EF031 szary szt.

siedzisko

Krzesło TAKTIK 
• ergonomicznie siatkowane oparcie posiada podparcie pod lędźwie • tapicerka z 
atestem trudnopalności • samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, opcja: 
kółek do powierzchni twardych 

gwarancja 
2 lata

gwarancja 
2 lata

fotelfotel

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K004A splot czarny C-11 szt.
93K004K ciemnoszara C-38 szt.
93K004X szaro-czarne C73 szt.
93K004C ciemnoniebieska C14 szt.

Krzesło obrotowe Perfect GTP
• miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną • me-
chanizm zapewniający blokadę kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji • regu-
lowana głębokość siedziska oraz wysokość oparcia • stałe podłokietniki • 
podstawa nylonowa • płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośni-
ka pneumatycznego • samohamowne kółka do powierzchni dywanowych

C11

C38

C73

C14

HIT CENOWY
159,90 PLN

(netto)

HIT CENOWY
388,90 PLN

(netto)

KUBEK TERMICZNY CONTIGOPREZENT!

Niszczarka Wallner HD-220 C2
• szerokość wejścia: 235 mm •wielkość ścinka: 2 x 10 mm • ilość niszczonych kartek: 12 (A4/ 
80 g) • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2 • niszczy: karty plastikowe, 
płyty CD, zszywki, spinacze • dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu 
kosza • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • optyczny wskaźnik napełnienia kosza • 
obudowa na kółkach • pojemność kosza 30 l

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K322Y C2: P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2 szt.

12 ark.gwarancja 

2 lata

CENA NETTO
999,00 PLN


