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GWARANCJA 
NISKIEJ CENY 

KB promocje Q4-krzywe.indd   3 23.09.2021   09:32:31

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

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

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

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

Ceny dostępne po zalogowaniu 
się do platformy sprzedażowej

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

4x

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: 1.10.2021-31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

Papier do drukarek i kserokopiarek
uniwersalny, biały papier biurowy o gramaturze 80, 

przeznaczony do codziennego użytku 
w drukarkach i kopiarkach biurowych 

HIT 
CENOWY 
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Kup 5 szt. skoroszytów Elba Chic Ultimate 
w jednym kolorze a notatnik Oxford Everyday 
otrzymasz w PREZENCIE!

Kup 3 szt. teczki zawieszanej 
Elba Chic Ultimate w jednym kolorze 
a ZESZYT OXFORD FLORAL 
otrzymasz w PREZENCIE!

Kup 5 szt. pudeł archiwizacyjnych Elba Tric 
(jednego rodzaju) a  teczkę kopertową A4 
Elba Urban otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

TERMOS 
O POJEMOŚCI 420 ML 

GRA PLANSZOWA 
LABIRYNT 
HARRY POTTER

NERKA 
WITTCHEN

MATA DO 
ĆWICZEŃ 
WOZINSKY

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

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

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

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

14 ark.

CENA NETTO
1399,90 PLN

Niszczarka Kobra Hybrid S
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,5 x 40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 14 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1 • niszczy: karty 
plastikowe, zszywki, spinacze • pojemność kosza: 30 l • cichy silnik przystosowany do 
pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę • diody wskazujące poziom zmagazynowanej 
energii elektrycznej

Kod kat. moc silnika norma DIN jedn. sprzed.
36K472Y 250 W P-4/ T-4/ E-3/ F-1 szt.

14 ark.

CENA NETTO
1299,90 PLN

Niszczarka Wallner JP 826C
• szerokość wejścia: 240 mm • wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm • niszczy zszywki, spi-
nacze, karty plastikowe, CD, dyskietki • pojemność kosza: 35 litrów • wymiary: 645 
x 305 x 390 mm • automatyczny start/stop/funkcja cofania • zabezpieczenie przed 
przegrzaniem • optyczny wskaźnik napełnienia kosza 

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K166X  P-4/0-1/T-2/E-2/F-1 szt.

18 ark.gwarancja 

2 lata

CENA NETTO
1299,90 PLN

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

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

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

14 ark.

CENA NETTO
1999,90 PLN

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

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

CENA NETTO
7,39 PLN

Kartony archiwizacyjne Elba Tric 0, Tric 3, Tric 2
wykonane z twardej tektury falistej • możliwość ustawienia kartonu w pozycji pozio-
mej lub pionowej • na grzbietach miejsce do opisu zawartości • otwór na grzbiecie 
ułatwiający wyjmowanie i przenoszenie kartonu • kolor brązowy

Kod kat. wymiary (w pojemnikach) jedn. sprzed. cena netto
15K163A Tric 0: 265 x 95 x 340 mm (na zwartość segregatora) szt. 4,49
15K163B Tric 3: 265 x 155 x 340 mm (na zwartość 2 segregatorów) szt. 5,69
15K163C Tric 2: 270 x 110 x 340 mm (na teczki wiszące)   szt. 6,39

CENA NETTO
7,49 PLN

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

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K202B czerwony szt.
15K202P grafitowy szt.
15K202C niebieski szt.
15K202D  zielony szt.
15K202M żółty szt.
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Kup produkty Toor i Grand z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 139 zł netto a Kołobrulion 
NOTObook A4 100k w linie otrzymasz w PREZENCIE!

Kup produkty Toor i Grand z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 139 zł netto a Kołobrulion 
NOTObook A4 100k w linie otrzymasz w PREZENCIE!

PRZYBORNIK 
PŁASKI

PREZENT! PREZENT!

PREZENT!

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarwny i bez-
wonny • zmywalny i niebrudzący • zawiera PVP • nie 
zawiera kwasów ani rozpuszczalników • do papieru, 
fotografii, tektury i tkanin • zgodny z normami ASTM 
oraz CE • przebadany w The Art & Creative Materials 
Institute, INC. USA

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
21K015A 8 g szt. 2,59
21K015X 10 g szt. 3,39
21K015C 15 g szt. 4,99
21K015E 22 g szt. 6,99
21K015H 35 g szt. 9,29

DOSKONAŁA 
RELACJA CENY 

DO JAKOŚCI

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

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

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K250X 12 pozycyjny szt.

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 
• wymiary: 162 x 84 x 18 mm

CENA NETTO
49,90 PLN

Kod kat. długość jedn. sprzed. cena netto
21K226X 17,5 cm szt. 11,90 
21K226Y 21 cm szt. 14,90

Nożyczki teflonowe Grand
• 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 • ergonomiczny gumowy uchwyt o specjalnie 
zaprojektowanych krzywiznach dla maksymalnej pewności cięcia

Pojemnik plastikowy z szufladami Yellow One
• wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego • etykiety 
do opisu zawartości każdej szuflady • zamykany na kluczyk 
(wszystkie szuflady od razu) • przydatna w realizacji przepi-
sów RODO • wymiary (szer. x wys. x gł.) dla 3 szuflad:  210 x 
353 x 300 mm • wymiary (szer. x wys. x gł.) dla 5 szuflad: 330 
x 353 x 300 mm 

Kod kat. ilość szuflad kolor szuflad jedn. sprzed. cena netto
21K240P 3 granatowy szt. 259,90
21K240K 3 szary szt. 259,90
21K241P 5 granatowy szt. 348,90
21K241K 5 szary szt. 348,90

Marker olejowy Grand GR-25
• wodoodporny, szybkoschnący tusz olejowy 
(nieblaknący i odporny na ścieranie) • zasto-
sowanie: stal, guma, drewno, plastik, szkło itp. 
• okrągła końcówka fibrowa • grubość pisania 
1,8-2,8 mm • końcówka efektywnie pompują-
ca tusz

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K091A czarny szt.
21K091B czerwony szt.
21K091C niebieski szt.
21K091D zielony szt.
21K091G biały szt.
21K091M żółty szt.
21K091U srebrny szt.
21K091X złoty szt.

KAPSUŁKI KAWOWE CAFE ROYAL
50 szt.

KAPSUŁKI KAWOWE CAFE ROYAL
36 szt.

SPDEK-10166601 - ESPRESSO FORTE
SPDEK-10165533 - LUNGO FORTE

SPDEK-10167793 - LUNGO
SPDEK-10170937 - RISTRETTO

SPDEK-10175113 - ESPRESSO FORTE
SPDEK-10165678 - ESPRESSO

SPDEK-10169702 - LUNGO FORTE
SPDEK-10165289 - LUNGO

Kup 2 dowolne opakowania 
kawy CAFE ROYAL z gazetki 
promocyjnej a 
CZEKOLADKI MERCI 
otrzymasz w PREZENCIE !

CENA NETTO
49,99 PLN

CENA NETTO
89,99 PLN

KALKULATORY

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
K-DT4121-01 12-cyfr. wyświetlacz, wym. 199x153x31 mm, czarny szt. 41,90
K-DT4126-09 12-cyfr. wyświetlacz, wym. 156x152x28 mm, biały szt. 53,90
K-DT2085-01 8-cyfr. wyświetlacz, wym. 114x69x18 mm, czarny szt. 15,90
K-DT2082-01 8-cyfr. wyświetlacz, wym. 97x60x11 mm, czarny szt. 14,90
K-DT6001-38 417 funkcji, wym. 164x84x20 mm, czarny szt. 114,90

DEDYKOWANE DO EKSPRESÓW Z SYSTEMEM NESPRESSO – szwajcarska jakość!

NOWOŚĆ

Kup dowolny kalkulator biurowy/ naukowy 
marki DONAU TECH z gazetki 

a WAFELKI TORCIKOWE E.WEDEL, 
160g, o smaku orzechowym 

otrzymasz w PREZENCIE!

Kup dowolny kalkulator 
kieszonkowy marki 

DONAU TECH 
z gazetki a KRAKERSY 

DR GERARD MIX, 90 g 
otrzymasz w PREZENCIE!

CENA NETTO
6,79 PLN

CENA NETTO
37,90 PLN
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Kup dowolne 
pudła archiwizacyjne Donau 

z gazetki promocyjnej 
za kwotę min. 199 zł netto 

a Kawę Jacobs Velvet  
rozpuszczalną 200g 

otrzymasz w PREZENCIE!

Pudło archiwizacyjne Donau A4/100

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4
 5 rozmiarów
 pojemność:  800-2000 kartek
 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

Pudło archiwizacyjne Donau A4/80 Pudło archiwizacyjne Donau A4/120

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.

  

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K136A brązowy szt. 2,39
14K136B czerwony szt. 2,59
14K136C niebieski szt. 2,59
14K136D zielony szt. 2,59
14K136M żółty szt. 2,59
14K136K szary szt. 2,59
Wymiary: 80 x 340 x 297 mm, pojemność 800 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K228A brązowy szt. 3,29
14K228B czerwony szt. 3,69
14K228C niebieski szt. 3,69
14K228D zielony szt. 3,69
14K228M żółty szt. 3,69
14K228K szary szt. 3,69
Wymiary: 120 x 340 x 297 mm, pojemność 1200 kartek

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
14K599X A4 szt. 244,90
14K599Y A3 szt. 299,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
14K615X 15CC: niszczy 15 kartek (ścinki 4 x 35 mm) szt. 1149,90
14K616X 10MC: niszczy 10 kartek (mikro ścinki 2 x 15 mm) szt. 1218,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
N280518C 18CC: niszczy 18 kartek (ścinki, 4 x 35 mm) szt. 1446,90

N280612MC 12MC: niszczy 12 kartek (mikro ścinki, 2 x 15 mm) szt. 1499,90

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K227A brązowy szt. 2,69
14K227B czerwony szt. 2,79
14K227C niebieski szt. 2,79
14K227D zielony szt. 2,79
14K227M żółty szt. 2,79
14K227K szary szt. 2,79
Wymiary: 100 x 340 x 297 mm, pojemność 1000 kartek

20 szt. 

✓✓

Pudło archiwizacyjne zbiorcze Donau 
zintegrowana klapa górna

Pudło archiwizacyjne zbiorcze Donau 
klapa zdejmowana 

BEZPIECZNE 

PRZENOSZENIE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 25 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K135A brązowy szt. 15,99
14K135C niebieski szt. 15,99

Wymiary: 558 x 370 x 315 mm, gramatura 450 g/m2

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K231A brązowy szt. 11,49
14K231C niebieski szt. 11,49

Wymiary: 545 x 363 x 317 mm, gramatura 490g/m2

5 szt. 

5 szt. 

Pudło archiwizacyjne zbiorcze Donau 
zintegrowana klapa przednia

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K135B brązowy szt. 15,49
14K136E niebieski szt. 17,99
Wymiary: 555 x 360 x 315 mm, gramatura 450/490 g/m2

Pudło archiwizacyjne Donau A4/155 Pudło archiwizacyjne Donau A4/200

XXL

ULTRA

XXL

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K229A brązowy szt. 4,69
14K229C niebieski szt. 4,69

Wymiary: 155 x 340 x 300 mm, pojemność 1550 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
14K230A brązowy szt. 5,99
14K230C niebieski szt. 6,19

Wymiary: 200 x 340 x 300 mm, pojemność 2000 kartek

10 szt. 10 szt. 

  trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ B, 
390 gsm)

 łatwe do złożenia
 nowoczesny design

Niszczarka HP Pro Shredder 15CC / 10MC Niszczarka HP OneShred 18CC / 12MC

URZĄDZENIA BIUROWE  I  HOME OFFICE

PRZY ZAKUPIE WYBRANEGO
URZĄDZENIA BIUROWEGO LUB HOME OFFICE 

MARKI HP

GRATIS
Plecak 

KANGARO

GRATIS
Głośnik 

bluetooth 
JBL GO

GRATIS
Komplet 
długopis 

+ wizytownik

OTRZYMASZ
GRATIS!

Laminator HP OneLam 400
• laminator do zastosowań domowych i biurowych • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o 
grubości 80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • możliwość laminacji na zimno • automatyczne 
wyłączenie po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 
folii (3xA4,4xA5,4xA6 ,4xB-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor biały

PREZENT!
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Kup jednorazowo dowolne 
 baterie Energizer MAX i MAX 

PLUS za kwotęminimum 99 zł netto 
a ZAPACH MEMBRANA REFRESH  

otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

CENA NETTO
4,19 PLN

Kup produkty Rystor z gazetki promocyjnej za kwotę 
min. 75 zł netto a opakowanie 20 szt. Herbaty czarnej 
TEEKANNE otrzymasz w PREZENCIE!

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. 10,29
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 14,59
43K021V etui 12 kolorów kpl. 29,60
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 55,90

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

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K049A czarny szt.
43K049C niebieski szt.
43K049B czerwony szt.
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AeroPOUCH to uniwersalne urządzenia do wypełniania 
poduszek i mat powietrznych. Teraz samodzielnie wy-
produkujesz poduszki powietrzne do pakowania oraz 
stabilizowania produktów w swoich paczkach. Nie bę-
dziesz musiał niczego robić na zapas – ilość poduszek 
i mat powietrznych dostosujesz do swoich indywidual-
nych potrzeb.
 
• Prędkość maksymalna: 3 m/min. ( aeroPOUCH 3 ) 
 / 8 m/min. ( aeroPOUCH 8 )
• Moc: 160 W ( aeroPOUCH 3 ) / 220 W ( aeroPOUCH 8 )
• Wskaźnik ciśnienia powietrza
• Regulacja ciśnienia powietrza
• Obsługa poduszek powietrznych
• Obsługa mat powietrznych
• Obsługa za pomocą pedału – aeroPOUCH 8

Dostępne rodzaje wypełniaczy powietrznych : AeroPouch recycle HDPE 
20 mic. Single Pillow 100 x 200 mm x 300 m, AeroPouch recycle HDPE 20 
mic. Pad Tube 400 x 325 mm x 300 m, AeroPouch recycle HDPE 20 mic. 
Super Tube 400 x 325 mm x 300 m – w cenach od 129,00 PLN netto do 
269,00 PLN netto za rolkę.

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP25
Konstrukcja urządzenia z obustronnymi wlotami 
zapewnia wysoki przepływ powietrza i optymalną 
wydajność filtracji. Wielowarstwowy filtr niezawod-
nie usuwa zanieczyszczenia takie jak kurz, drobny 
pył, pyłki i inne alergeny i patogeny przenoszone 
drogą powietrzną takie jak bakterie, zarodniki ple-
śni, dym papierosowy, spaliny, chemikalia, opary 
(formaldehyd, toluen, LZO, itp.) oraz inne zapachy 
w pomieszczeniu. Urządzenie charakteryzuje się 
niskim zużyciem energii i cichą pracą. Urządzenie 
posiada wskaźnik wymiany filtra.

Folie do produkcji wypełniaczy powietrznych w urządzeniach aeroPOUCH
Poduszki i maty foliowe doskonale amortyzują drgania, chronią przed zmianami tempe-
ratury, szczelnie wypełniają puste przestrzenie dając gwarancję bezpiecznego transportu. 
Zalety wypełniaczy powietrznych areoPOUCH :
• niska waga – mniejszy koszt transportu
• wypełnienie nie rozsypuje się, nie brudzi, jest estetyczne
• bezpieczeństwo, amortyzacja drgań i wstrząsów
• ochrona przed zmianą temperatury
• optymalnie niskie zużycie materiału
• możliwość recyklingu, ekologia
• łatwość przechowywania
• perforacja umożliwia wygodne odrywanie
• wielokrotne wykorzystanie

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
906000 aeroPOUCH 3 szt. 1520,00
906017 aeroPOUCH 8 szt. 3325,00

Kod kat. wymiary (wys. szer. x gł.) jedn. sprzed.
987359 452 x 321 x 223 mm szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
906024 pojedyncza poduszka - HDPE 20 mic., rolka : 10 cm x 20 cm x 300 m szt. 119,90
906048 mata 20 poduszek - HDPE 20 mic., rolka : 40 cm x 32,5 cm x 300 m szt. 248,90
906031 mata 60 bąbli - HDPE 20 mic., rolka : 40 cm x 32,5 cm x 300 m szt. 248,90

aeroPOUCH 3

aeroPOUCH 8

URZĄDZENIE DO PRODUKCJI WYPEŁNIACZY 
POWIETRZNYCH OPUSNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Centralny panel sterowania 
umożliwia wybór jednym 
dotknięciem trybu automa-
tycznego, trybu turbo lub 
nocnego. Na wyświetlaczu 
pokazany jest aktualny
poziom cząstek PM 2,5

Produkty marki ORPLAST to pełna gama |pojemników wyprodukowanych  
w Polsce, wykonanych z bezpiecznych materiałów wysokiej jakości – wolnych 
od BPA, a także z recyklingu oraz z zastosowaniem czynnika antybakteryjnego 
z mikrosrebrem.
Przeznaczone i polecane do przechowywania i organizowania praktycznie  
wszystkiego – również żywności i leków, zarówno w kuchni, łazience,  
garderobie, salonie, czy też biurze, schowku lub garażu.

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA, BASESTORE
Kod kat. poj. (l) kolor cena netto

14K626A 12,5  transparentny 24,90
14K626B 20  transparentny 31,90
14K626C 29  transparentny 39,90
14K626D 40  transparentny 55,90
14K626E 60  transparentny 64,90

SEGREGATOR NEW BINDER MOXOM 50MM

• zamykany, co zapewnia większe bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów oraz ochronę od kurzu, brudu i innych nieczystości • możliwość zabezpie- 
czenia plombą • stabilne i równe ustawienie zarówno w pionie jak i w poziomie • możliwość opisu i wydruku naklejek za pomocą aplikacji QR code • wykonany  
z bezpiecznego polipropylenu (nie zawiera BPA) • wytrzymały dzięki dodatkowi kopolimeru • mechanizm dźwigniowy

SEGREGATOR NEW BINDER MOXOM 70MM
Kod kat. kolor jedn. sprzed.

OR1815B czarny szt.
OR1815DG ciemny szary szt.
OR1815G zielony szt.

OR1815LG jasny szary szt.
OR1815R czerwony szt.

OR1815SBL szaro-niebieski szt.
OR1815T turkusowy szt.
OR1815W biały szt.
OR1815Y żółty szt.

wymiary: 300 x 320 x 50 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
OR1817B czarny szt.

OR1817DG ciemny szary szt.
OR1817G zielony szt.

OR1817LG jasny szary szt.
OR1817R czerwony szt.

OR1817SBL szaro-niebieski szt.
OR1817T turkusowy szt.
OR1817W biały szt.
OR1817Y żółty szt.

wymiary: 300 x 320 x 70 mm

CENA NETTO
31,90 PLN

CENA NETTO
34,90 PLN

CENA NETTO
1055,00 PLN

Kup dowolne produkty  
ORPLAST z gazetki promocyjnej 
za kwotę minimum 89 zł netto 
a POJEMNIK 3 LITROWY  
Z INSERTEM otrzymasz  
w PREZENCIE!

NOWY WYMIAR ARCHIWIZACJI

NOWOŚĆ



Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

Promocja ważna od 1.10.2021 do 31.12.2021 r. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. Ceny nie zawierają podatku VAT. Produkty prezentowane w “Ofercie promocyjnej” posiadające ceny promocyjne nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu.
Kompania Biurowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w “Ofercie Promocyjnej” oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.

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

12 www.kompaniabiurowa.pl

26 oddziałów
w całej 
Polsce

ponad 400 pracowników
z olbrzymim doświadczeniem
gotowych służyć pomocą

1 800 dziennie
realizowanych zamówień
na terenie całego kraju

19 000 m2 powierzchni
magazynowo-
wystawienniczej

220 mln zł netto
rocznego obrotu

nowoczesny katalog z ofertą
5 000 produktów doskonale
skomponowanych 
pod względem jakości do ceny

cykliczna oferta promocyjna
i bogaty program 
motywacyjny

flota ponad 180
aut realizujących
dostawy w systemie
24 godziannym

20 000 stałych 
klientów

2020

POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

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

ul. Partyzantów 68
ul. Miechowska 14
ul. Malborska 53
ul. Janka Wiśniewskiego 20
ul. I Brygady Legionów 6a
ul. Moniuszki 1b
ul.Ściegiennego 7
ul. Kazimierza Pułaskiego 25
ul. Rolna 2c
ul. Przemysłowa 8b
ul. Golikówka 7
ul. Lotników 37
ul. 1 Maja nr 3
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogozińska 11c
ul. Lutycka 105
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Konopnickiej 8
Plac Lotników 6
ul. Warcisława IV 17
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Grudziądzka 46-48
ul. Karczunkowska 19
ul. Łopuszańska 36
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

33 810 06 81
52 346 66 66
55 232 84 12
58 669 85 85
503 995 570, 691 640 983 
75 649 60 32
32 255 54 15
77 483 35 28
41 343 13 43
94 341 69 23
12 292 02 48 do 51
13 440 92 12
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
503 995 570, 690 990 396
537 518 004
52 346 66 66
52 346 66 66
22 313 11 70
22 853 00 35 
54 236 87 45
71 359 82 21 do 48
71 303 21 51

bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl 
elblag@kompaniabiurowa.pl 
gdynia@kompaniabiurowa.pl
goleniow@kompaniabiurowa.pl
jeleniagora@kompaniabiurowa.pl 
katowice@kompaniabiurowa.pl
kedzierzynkozle@kompaniabiurowa.pl 
kielce@kompaniabiurowa.pl 
koszalin@kompaniabiurowa.pl 
krakow@kompaniabiurowa.pl 
krosno@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 
szczecin@kompaniabiurowa.pl
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
warszawa2@kompaniabiurowa.pl
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
TRY0202 5 kolorów kpl 3,69
TRY0204 8 kolorów kpl 5,29
TRY0205 10 kolorów kpl 6,29
TRY0206 12 kolorów kpl 7,19
TRY0207 15 kolorów kpl 8,79
TRY0208 20 kolorów kpl 11,39
TRY0209 24 kolory kpl 12,79

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
TRY-04-01 1-5 kpl 4,49
TRY-04-02 1-10 kpl 7,69
TRY-04-03 1-12 kpl 8,79
TRY-04-05 1-15 kpl 10,99
TRY-04-06 1-20 kpl 12,69
TRY-04-07 1-24 kpl 14,79
TRY-04-08 1-31 kpl 17,99
TRY-05-01 A-Z kpl 14,79

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
TRY0301 10 kolorów kpl 6,89
TRY0302 12 kolorów kpl 7,79

Przekładki kartonowe Tryton A4 Mylar

Przekładki kartonowe Tryton A4 Mylar Maxi
• format A4 Maxi dostosowany do segregowania do-
kumentów przechowywanych w koszulkach • wymiary: 
243 x 297 mm

Przekładki numeryczne Tryton A4 Mylar

PRZEKŁADKI 
DO SEGREGATORÓW

SZEROKA OFERTA PRZEKŁADEK 
KARTONOWYCH W NISKICH CENACHNOWOŚĆ

• wykonane z białego kartonu  
 o gramaturze 170 g/m2 
• posiadają kolorowe indeksy,  
 wzmocnione folią Mylar 
• w komplecie karta informacyjno-opisowa


