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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

01.10.2018-31.12.2018
lub do wyczerpania zapasów

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

HIT CENOWY

10,49 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 co-
dziennego użytku w drukarkach i kopiarkach biurowych • połączenie dużej nie-
zawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego 
biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy

IM Black CT Urban Premium Ebony CT

20% upustu* 
przy zamówieniu opakowania zbiorczego kleju w sztyfcie            
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

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

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

KUP DOWOLNE 10 ZGRZEWEK WODY
NIEGAZOWANEJ LUB GAZOWANEJ 0,5L 
OD ŻYWIEC ZDRÓJ, A W PREZENCIE OTRZYMASZ 
ZESTAW SZKLANEK

CENA

14,99 PLN

OPAKOWANIE 

PREZENTOWE!!

Klej w sztyfcie
-  do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
-  nie zawiera rozpuszczalników i zapachu - na bazie PVP 

posiada atest PZH H-HŻ-6071-0105/16/C
-  nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska
-  nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy
-  usuwalny za pomocą wody
-  szybkoschnący

PREMIUM
PREMIUM

Kod kat. produkt
14K445A klej w sztyfcie, 8 g
14K445B klej w sztyfcie, 15 g
14K445C klej w sztyfcie, 25 g
14K445D klej w sztyfcie, 35 g

CENY JUŻ OD 

1,89 PLN

OPAKOWANIE

Kolekcja zawiera klasyczne opakowanie prezentowe z logo marki Parker pokryte 
powłoką premium zabezpieczającą przed porysowaniem. Każde opakowanie chronione 
jest dekoracyjną banderolą ze złotym, geometrycznym wzorem oraz logo marki.  

Na przodzie opakowania wyeksponowane zostały Królewskie Gwarancje.

OPAKOWANIE

Zsuwana banderola  
ze wzorem ze złotej folii

Odporna na  
zarysowania powłoka 
premium

Dwie Królewskie 
Gwarancje

Logo marki 
Parker

Zestaw podarunkowy Parker
Kod kat. produkt opis jedn. sprzed. cena

40P005X Urban Premium Ebony CT pióro wieczne + notes kpl. 218,70
40P006X IM Premium Dark Espresso pióro wieczne + długopis kpl. 275,61
40P007X IM Black CT pióro wieczne + długopis kpl. 161,79

OPAKOWANIE 

PREZENTOWE!!

Woda Żywiec Zdrój

IM PREMIUM DARK ESPRESSO
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Dowiedz się więcej na:* 
www.esselte.com/symphony

Nigdy Cię nie zawiedzie!
Nawet po użyciu 10.000 razy
dzięki opatentowanemu 
mechanizmowi.

Dostępny w szerokiej 
palecie 24 kolorów.

Posiada certyfikat FSC®.
Najwyższa jakość!

Zawsze równo stoi na półce
dzięki mocniejszej tekturze 
(2,2 mm) i metalowym okuciom
 na dolnych krawędziach.

Odporny na czynniki
zewnętrzne
dzięki dwustronnemu 
oklejeniu folią PP.

Nowe kolory Colour Ice

GWARANCJI
3 LATA

POZOSTAŁE PRODUKTY  
BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:
 

• Koszulki At Hand*
•  Koszulki w pudełkach krystaliczne i groszkowe*

SYMFONIA PORZĄDKU
ZASADY TAK PROSTE, JAK GRA 

NA NIEWIDOCZNYCH SKRZYPCACH

KUP PRODUKTY 
MARKI ESSELTE:1

ZBIERZ PUNKTY  
LOJALNOŚCIOWE:2

ZAREJESTRUJ 
SIĘ I ODBIERZ
NAGRODĘ:

3

ZBIERAJ 
PUNKTY 

I 
ODBIERZ 

NAGRODĘ

SYMFONIA PORZĄDKU

ZACZNIJ ZBIERAĆ OD TERAZ!

1

SEGREGATOR  
ESSELTE NO. 1

Segregator Esselte No.1 
Kolory Colour Ice

75mm
n 626502
n 626503 
n 626504 
n 626505

Segregator Esselte No.1 
Kolory Vivida

75mm 50mm
1 811300 811400
1 811370 811470
1 624067 624071
1 624068 624072
1 624069 624073
1 624070 624074

Segregator Esselte No.1, standardowe kolory 
 

75mm 50mm 75mm 50mm
1 811300 811400 1 811510 811520
1 811310 811410 1 811530 811540
1 811330 811430 1 811550 811560
1 811340 811440 1 811311 811411
1 811350 811450 1 811312 811412
1 811360 811460 1 811313 811413
1 811370 811470 1 218620 218690
1 811380 811480 1 218630 218700

Czas trwania promocji: wrześnień 2018 - styczeń 2019

Produkty Esselte to idealny wybor, aby osiągnąć w pracy najwyższy poziom ładu. 
Z właściwymi instrumentami pod ręką stajesz się wirtuozem porządku w biurze. 
Grasz w tonacjach estetyki i funkcjonalności, aby osiągnąć perfekcję wykonania  
- to jest symfonia porządku rozpisana na orkiestrę instrumentow Esselte. 

A4/50 mm A4/75 mm kolor jedn. sprzed. cena
10K007F 10K006F fuksja szt. 12,90
10K007L 10K006L pomarańczowy szt. 12,90
10K007O 10K006O turkusowy szt. 12,90
10K007N 10K006N fioletowy szt. 12,90
10K007K 10K006K szary szt. 12,90
10K007M 10K006M żółty szt. 12,90
10K007D 10K006D zielony szt. 12,90
10K007I 10K006I bordowy szt. 12,90
10K007C 10K006C niebieski szt. 12,90
10K007H 10K006H jasny niebieski szt. 12,90
10K007E 10K006E jasny zielony szt. 12,90
10K007J 10K006J kawowy Naturelle szt. 12,90
10K007R 10K006R beżowy Naturelle szt. 12,90
10K007B 10K006B czerwony szt. 12,90

Segregatory Esselte No.1 Vivida Segregatory Esselte No.1 Power

Kod. kat. opis jedn. sprzed. cena 
10K016A A4 55 mic. opak. 100 szt. 27,99
10K016B A4 75 mic. opak. 100 szt. 57,99
10K016C A4 105 mic. opak. 100 szt. 75,99

Koszulka krystaliczna EsselteDo zakupu dowolnych produktów Maped 
z gazetki za 49 zł 
– czekolada Wedel
 GRATIS!
*  Rodzaj tabliczki dobierany losowo z aktualnie dostępnego asortymentu czekolad.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K086A  twardość HB szt.
54K086B  twardość 2B szt.
54K086C  twardość 2H szt.
54K086D  twardość B szt.
54K086E  twardość H szt.

Ołówek z gumką Black’Peps
• wykonane z drewna lipowego 
• grafit odporny na złamania
• ergonomiczny, trójkątny kształt zapewnia intuicyjnie poprawny chwyt

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
54K022A  dziurkacz do 25 kartek szt. 24,90
54K023A  dziurkacz do 35 kartek szt. 40,90
54K024A  dziurkacz do 45 kartek szt. 63,90
54K025A  dziurkacz do 70 kartek szt. 131,90
54K020A  zszywacz do 25 kartek krótki magazynek szt. 21,90

Dziurkacze i zszywacze Essentials Metal
•  metalowa obudowa i mechanizm
•  trwałe i funkcjonalne, o nowoczesnym designie i wysokiej jakości
•  do codziennego użytku w domu i w biurze

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
54K080X  Essentials Green symetryczne 17 cm szt. 5,19
54K080Y  Essentials Green asymetryczne 21 cm szt. 6,99

Nożyczki Essentials Green
•   wyprodukowane z myślą o środowisku naturalnym. 
Maped umiejętnie połączył ekologię z funkcjonalnością
•   uchwyty w 60% wykonane są z surowców wtórnych
•   ostrza i nit ze stali nierdzewnej gwarantują długotrwałe użytkowanie

Kod kat. opis j. sprzed. ilość zakł. cena
54K076B  miks 8 kolorów 45x8 mm po 20 szt. szt. 160 6,39
54K076C  strzałki, 5 kolorów 45x12 mm po 20 szt. szt. 100 6,39

54K036D  miks 8 kolorów po 15 karteczek  
 (kol. końcówki) – 45x12 mm + 12 cm linijka

szt. 120 9,29

Zakładki indeksujące
• foliowe, umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych informacji
•  możliwe jest ich wielokrotne odklejanie i przyklejanie

54K076B 54K036D54K076C

54K070A 54K070B 54K070C

Kod kat. opis ilość kart. j. sprzed. cena
54K070A  38x51 mm, żółty pastel 12 szt. 100 szt. 11,79
54K070B  38x51 mm, mix 4 kol. pastel. 12 szt 100 szt. 11,79
54K070C  38x51 mm, mix 4 kol. neon. 12 szt. 100 szt. 16,19

Notesy samoprzylepne podstawowe

Kod kat. opis ilość kart. j. sprzed. cena
54K032M   76x76 mm – ciemny żółty 100 szt. 2,39
54K032D   76x76 mm – zielony 100 szt. 2,39
54K032C   76x76 mm – niebieski 100 szt. 2,39
54K032T   76x76 mm – różowy 100 szt. 2,39

Notesy samoprzylepne 360 stopni
•  klej umieszczony wzdłuż wszystkich krawędzi pozwala na przyklejenie 

karteczki w dowolnej pozycji

54K032M 54K032D 54K032C 54K032T

54K033M54K033X54K033Y

Kod kat. opis ilość kart. j. sprzedaży cena
54K033Y  miks 5 kolorów neonowych 400 szt. 14,99
54K033X  miks 4 kolorów pastelowych 400 szt. 9,99
54K033M  pastelowy żółty 400 szt. 9,99

Notesy samoprzylepne – kostka 76x76 mm

Do zakupu dowolnych produktów 
Stick’n z gazetki za 49 zł  - opakowanie 
herbatników Leibniz 
GRATIS!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K082M   żółty szt.
54K082L   pomarańczowy szt.
54K082D   zielony  szt.
54K082T   różowy szt.

Zakreślacze Fluo’Peps Max
• trójkątny uchwyt
•  perforowane, miękkie boki zapewniają komfort kreślenia i zapobiegają  

wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
•  pozostawione bez skuwki nawet po 4 godz. nie tracą swoich właściwości

Cena

4,29 PLN

Cena

1,29 PLN

Dowiedz się więcej na:* 
www.esselte.com/symphony

Nigdy Cię nie zawiedzie!
Nawet po użyciu 10.000 razy
dzięki opatentowanemu 
mechanizmowi.

Dostępny w szerokiej 
palecie 24 kolorów.

Posiada certyfikat FSC®.
Najwyższa jakość!

Zawsze równo stoi na półce
dzięki mocniejszej tekturze 
(2,2 mm) i metalowym okuciom
 na dolnych krawędziach.

Odporny na czynniki
zewnętrzne
dzięki dwustronnemu 
oklejeniu folią PP.

Nowe kolory Colour Ice

GWARANCJI
3 LATA

POZOSTAŁE PRODUKTY  
BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:
 

• Koszulki At Hand*
•  Koszulki w pudełkach krystaliczne i groszkowe*

SYMFONIA PORZĄDKU
ZASADY TAK PROSTE, JAK GRA 

NA NIEWIDOCZNYCH SKRZYPCACH

KUP PRODUKTY 
MARKI ESSELTE:1

ZBIERZ PUNKTY  
LOJALNOŚCIOWE:2

ZAREJESTRUJ 
SIĘ I ODBIERZ
NAGRODĘ:

3

ZBIERAJ 
PUNKTY 

I 
ODBIERZ 

NAGRODĘ

SYMFONIA PORZĄDKU

ZACZNIJ ZBIERAĆ OD TERAZ!

1

SEGREGATOR  
ESSELTE NO. 1

Segregator Esselte No.1 
Kolory Colour Ice

75mm
n 626502
n 626503 
n 626504 
n 626505

Segregator Esselte No.1 
Kolory Vivida

75mm 50mm
1 811300 811400
1 811370 811470
1 624067 624071
1 624068 624072
1 624069 624073
1 624070 624074

Segregator Esselte No.1, standardowe kolory 
 

75mm 50mm 75mm 50mm
1 811300 811400 1 811510 811520
1 811310 811410 1 811530 811540
1 811330 811430 1 811550 811560
1 811340 811440 1 811311 811411
1 811350 811450 1 811312 811412
1 811360 811460 1 811313 811413
1 811370 811470 1 218620 218690
1 811380 811480 1 218630 218700

Czas trwania promocji: wrześnień 2018 - styczeń 2019

Produkty Esselte to idealny wybor, aby osiągnąć w pracy najwyższy poziom ładu. 
Z właściwymi instrumentami pod ręką stajesz się wirtuozem porządku w biurze. 
Grasz w tonacjach estetyki i funkcjonalności, aby osiągnąć perfekcję wykonania  
- to jest symfonia porządku rozpisana na orkiestrę instrumentow Esselte. 

Dowiedz się więcej na:* 
www.esselte.com/symphony

Nigdy Cię nie zawiedzie!
Nawet po użyciu 10.000 razy
dzięki opatentowanemu 
mechanizmowi.

Dostępny w szerokiej 
palecie 24 kolorów.

Posiada certyfikat FSC®.
Najwyższa jakość!

Zawsze równo stoi na półce
dzięki mocniejszej tekturze 
(2,2 mm) i metalowym okuciom
 na dolnych krawędziach.

Odporny na czynniki
zewnętrzne
dzięki dwustronnemu 
oklejeniu folią PP.

Nowe kolory Colour Ice

GWARANCJI
3 LATA

POZOSTAŁE PRODUKTY  
BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI:
 

• Koszulki At Hand*
•  Koszulki w pudełkach krystaliczne i groszkowe*

SYMFONIA PORZĄDKU
ZASADY TAK PROSTE, JAK GRA 

NA NIEWIDOCZNYCH SKRZYPCACH

KUP PRODUKTY 
MARKI ESSELTE:1

ZBIERZ PUNKTY  
LOJALNOŚCIOWE:2

ZAREJESTRUJ 
SIĘ I ODBIERZ
NAGRODĘ:

3

ZBIERAJ 
PUNKTY 

I 
ODBIERZ 

NAGRODĘ

SYMFONIA PORZĄDKU

ZACZNIJ ZBIERAĆ OD TERAZ!

1

SEGREGATOR  
ESSELTE NO. 1

Segregator Esselte No.1 
Kolory Colour Ice

75mm
n 626502
n 626503 
n 626504 
n 626505

Segregator Esselte No.1 
Kolory Vivida

75mm 50mm
1 811300 811400
1 811370 811470
1 624067 624071
1 624068 624072
1 624069 624073
1 624070 624074

Segregator Esselte No.1, standardowe kolory 
 

75mm 50mm 75mm 50mm
1 811300 811400 1 811510 811520
1 811310 811410 1 811530 811540
1 811330 811430 1 811550 811560
1 811340 811440 1 811311 811411
1 811350 811450 1 811312 811412
1 811360 811460 1 811313 811413
1 811370 811470 1 218620 218690
1 811380 811480 1 218630 218700

Czas trwania promocji: wrześnień 2018 - styczeń 2019

Produkty Esselte to idealny wybor, aby osiągnąć w pracy najwyższy poziom ładu. 
Z właściwymi instrumentami pod ręką stajesz się wirtuozem porządku w biurze. 
Grasz w tonacjach estetyki i funkcjonalności, aby osiągnąć perfekcję wykonania  
- to jest symfonia porządku rozpisana na orkiestrę instrumentow Esselte. 

A4/50 mm A4/75 mm kolor jedn. sprzed. cena
10K004A 10K005A czarny szt. 12,90
10K004B 10K005B czerwony szt. 12,90
10K004C 10K005C niebieski szt. 12,90
10K004D 10K005D zielony szt. 12,90
10K004M 10K005M żółty szt. 12,90
10K004G 10K005G biały szt. 12,90
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20% upustu* przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk) 
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

4  odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki
4 nietoksyczny tusz
4 intensywny kolor
4 końcówka okrągła: 4 mm
4 grubość linii pisania: 2-4 mm
4 długość linii pisania: 200 m

MARKERY DO TABLIC

PREMIUM
PREMIUM

KOD PRODUKT TYP KOŃCÓWKI KOLOR
14K446A D-Signer B, 2-4 mm (linia), czarny  okrągła
14K446B D-Signer B, 2-4 mm (linia), czerwony okrągła
14K446D D-Signer B, 2-4 mm (linia), zielony okrągła
14K446C D-Signer B, 2-4 mm (linia), niebieski okrągła

Cena

1,99 PLN

Cena

6,99 PLN

HIT CENOWY 

99,99 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K221C niebieska szt.
15K221A czarna szt.
15K221D zielona szt.
15K221P metaliczna szara szt.

Lampka biurkowa Unilux Flexio LED
• lampka o smukłym i nowoczesnym designie •  wysokość: 43,5 
cm • światło LED o niskim zużyciu • włącznik umieszczony na ka-
blu • moc strumienia świetlnego: 400 lumenów • barwa światła: 
3000 K • średnia żywotność LED: 50 000 godzin

25 szt. 

Skoroszyt zawieszany Chic Ultimate Elba
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 230 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

25 szt. 

Teczka zawieszana Chic Ultimate 
z płóciennymi boczkami Elba
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m2 • harmonijkowe, płó-
cienne boczki zapobiegają wysuwaniu dokumentów • przesuwny szyldzik z wy-
mienną etykietą opisową • dwie pary nacięć do pasków skoroszytowych • 20 lat 
gwarancji • pojemność: 330 kartek • wymiary: 24 x 31,8 cm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K201B czerwony szt.
15K201P grafitowy szt.
15K201C niebieski szt.
15K201D  zielony szt.
15K201M żółty szt.

Cena

9,49 PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed cena
15K211A A5 80 kartek szt. 3,59
15K211B A5 100 kartek szt. 3,99
15K211C A4 80 kartek szt. 6,69
15K211D A4 100 kartek szt. 6,99

Kołonotatnik Office Top2000
• pojedyncza spirala • dziurkowane kartki z mikroperforacją, która 
ułatwia wyrywanie kartek • okładka laminowana z kolorowym nadru-
kiem • wysokiej jakości papier o gramaturze 60g/m2 • liniatura: kratka 
z marginesem

Kod kat. format jedn. sprzed. cena
15K095X A5 szt. 19,90
15K095Y A4 szt. 34,49

5 szt. 5 szt. 

Kołonotatnik Oxford My Colours
• okładka z polipropylenu • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 
o gramaturze 90g/m2 • podwójna, biała spirala • wkładki końcowe zapew-
niają poufność sprządzonych notatek • wyposażone w ruchmoą zakładkę, 
która może również służyć jako linijka • 90 kartek • liniatura: w kratkę • tagi 
w narożnikach stron oraz specjalna aplikacja Scribzee umożliwiają skano-
wanie notatek z użyciem smartfona

20% upustu* od podanych cen przy zamówieniu opakowania zbiorczego (25 sztuk) 
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

20% upustu* od podanych cen przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk) 
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

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

Tablica korkowa 
Bi-Office 
w ramie drewnianej
• doskonałej jakości naturalny, 
portugalski front korkowy • drob-
noziarnista, sprężysta powierzch-
nia nie zostawia śladów po pi-
nezkach • niezwykle lekka • rama 
wykonana z listewek sosnowych 
o szerokości 16 mm

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
14K213A 50 x 40 cm szt. 15,99
14K213B 70 x 50 cm szt. 21,99
14K213D 90 x 60 cm szt. 24,99

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
14K213C 100 x 50 cm szt. 37,99
14K213E 100 x 100 cm szt. 75,99
14K213F 120 x 60 cm szt. 56,99

do każdej tablicy - Mix Migdałów 
w czekoladzie mlecznej, białej 
i deserowej 150g
GRATIS!

do każdej tablicy - zestaw biurowy 
153 szt Office Products
GRATIS!

Prezent!

Prezent!

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.

20% upustu*  przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk)            
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy zakupowej

- 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 dni

Cena

4,99 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K247A czarny szt.
14K247B czerwony szt.
14K247C niebieski szt.
14K247D zielony szt.
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  STRONG

 
 

 

STRONG

Przy jednorazowym
zakupie trzech opakowań baterii
i/lub akumulatorków ENERGIZER
Latarka Keyring GRATIS

Gazetka KB Energizer_Sax.indd   2 24.09.2018   13:43

GRATIS

Kupując produkty marki Clinex 
z gazetki promocyjnej,   
za kwotę 99 zł, PŁYN DO MYCIA 
SZYB CLINEX GLASS FOAM 
OTRZYMASZ

GRATIS

Kod kat. lp. rodzaj poj. kod dostawcy cena
14K265X 1 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Multi 1 L, skoncentrowany CL77076 14,90
14K265Y 2 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Multi 5 L, skoncentrowany CL77119 63,90
14K260X 3 Mleczko Clinex Stronger 750 ml CL77686 8,90
14K266X 4 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Active 1 L CL77512 15,90
14K266Y 5 Preparat do mycia sanitariatów Clinex W3 Active 5 L CL77517 67,90




 


A Swiss Company since 1893
STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K460A 16” szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K461A 14” szt.

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

Plecak damski na laptopa 16” Wenger Alexa
• usztywniona przegroda na laptopa 16”/41cm oraz dedykowana kieszeń na ta-
blet/czytnik 10”/25cm • organizator niezbędnych akcesoriów z wyściółką zapobie-
gającą zarysowaniom • zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby 
powstał pasek Pass-Thru ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach • waga: 
0,78kg • pojemność: 12L • wymiary: 330 x 430 x 140 mm • materiał: nylon/polie-
ster • gwarancja 3 lata

Torebka damska na laptopa 14” 
WENGER MarieSol
• dwustronna torba damska • czarna (na oficjalne spotkania może być łatwo 
wywrócona na drugą stronę by odkryć kwiatowe oblicze) • zawiera etui na lap-
top do 14” oraz drobne etui w, którym można schować telefon, karty lub drob-
ne kosmetyki • waga: 0,38kg • pojemność: 20L • wymiary: 440 x 320 x 110 mm 
• gwarancja: 3 lata

10"
25 cm

16"
41 cm

Przy zakupie plecaka – Scyzoryk 
12-funkcyjny VICTORINOX SPARTAN 
GRATIS

Przy zakupie torebki 
– scyzoryk damski VICTORINOX 
GRATIS

Prezent!

Prezent!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K378A 16” szt.

16"
41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K379A 17” szt.

17"
43 cm

Plecak Wenger Legacy 16” 
• Lekki i komfortowy plecak na laptopa 16”/41 cm oferuje niezrównaną wygodę, 
ułatwiając przy tym przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, pod-
czas której można cały czas chronić swój laptop w przegrodzie z osłoną Triple 
Protect • Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej • Paski na-
ramienne zapewniające komfort • Ergonomiczny uchwyt • Kieszeń Quik Pocket 
zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów • Organizator na niezbędne 
akcesoria • Siatkowe kieszenie boczne • Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ 
powietrza sprawia, że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę • Rączka Pass-
-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

Plecak Wenger Carbon Apple 17” 
• Lekki i komfortowy plecak na laptopa MacBook 17” (lub PC) 
oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów • Usztywniona przegroda chroni delikat-
ną zawartość plecaka • Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji piono-
wej • Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza i sprawia, że użytkownik 
utrzymuje swoją temperaturę • Amortyzujące paski naramienne • Wzmocniony 
ergonomiczny uchwyt • Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbęd-
nych akcesoriów • Organizator na niezbędne akcesoria • Siatkowe kieszenie 
boczne • Rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, 
ułatwiając podróżowanie

Cena

338,89 PLN

Cena

398,99 PLN

Cena

272,89 PLN

Cena

265,89 PLN

Prezent!

Prezent! Doskonały pomysł 

na przemyślany 

prezent !!
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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 01.10.2018 do 31.12.2018. 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
Tuckano zestaw 3 noży ze stali nierdzewnej 
albo Blow power bank 4000mah 1xUSB PB11 biały                  

kup 6 tonerów
suszarka Philips salondry hp 8103/00              
albo Gembird słuchawka bluetooth BTHS-07                                     

kup 4 tonery
Esperanza waga łazienkowa Aerobic biała EBS002W                   
albo Esperanza prostownica do włosów Smooth               

kup 8 tonerów
dzbanek Brita marella mxplus + 3 wkłady  
albo blender ręczny Bosch MSM 6150   
albo Activejet niszczarka ASH-0601S 

1zł

1zł

activejet.pl

1zł

1zł

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarwny i bezwonny • zmywalny  
i niebrudzący • zawiera PVP • nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników • prze-
znaczony 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
21K015A 8 g szt. 2,19
21K015C 15 g szt. 4,29
21K015E 22 g szt. 5,98
21K015H 35 g szt. 7,99

gw
arancji guarant

ee

3
lata
years

Pojemnik plastikowy 
z szufladami Grand
• wykonany z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego • etykiety 
do opisu zawartości każdej 
szuflady • zamykany na kluczyk 
• na dokumenty  
w formacie A4

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
21K160A 3 szuflady, 298 x 382 x 366 mm szt. 199,89
21K160B 5 szuflad, 282 x 265 x 285 mm szt. 189,89

Aktówka z przegródkami A4 Eagle 9112C
• polipropylenowa • 12 przegródek • przekładki indeksujące 
• okienka opisowe • 2 kieszonki na wizytówki 
• zamykana na gumkę

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K085A czarny szt.
21K085B czerwony szt.
21K085C niebieski szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

Kalkulator
Toor TR-2242
• 2 typy zasilania 
• dwie niezależne  
  pamięci
• pierwiastkowanie
• marża/obniżka
• zmiana znaku
• obliczanie procentu liczby
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• całkowite kasowanie  
   rejestrów i pamięci
• wybór trybu przecinka 
   i ilości miejsc po przecinku
• wymiary: 145 x 137 x 33 mm

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K097A 12 pozycyjny szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

TOP
100

TOP100

TOP100

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K164A 12 pozycyjny szt.

Kalkulator Toor TR-1216                     
• 12-pozycyjny wyświetlacz 
• ruchomy wyświetlacz 
• podwójne zasilanie 
• klawisz cofania ostatniej cyfry 
• kasowanie ostatniej pozycji 
• wybór trybu przecinka 
• całkowite kasowanie rejestrów pamięci 
• wymiary: 186 x 112 x 29 mm

Przy zakupie produktów Toor, Eagle, Grand oraz Amos 
z gazetki promocyjnej za minimum 170 zł - Długopis 
wymazywalny GR-1204 Corretto – 6 kolorów

GRATIS!
Prezent!

Cena

36,90 PLN

Cena

46,90 PLN

Cena

25,49 PLN

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 01.10.2018 do 31.12.2018. 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
Tuckano zestaw 3 noży ze stali nierdzewnej 
albo Blow power bank 4000mah 1xUSB PB11 biały                  

kup 6 tonerów
suszarka Philips salondry hp 8103/00              
albo Gembird słuchawka bluetooth BTHS-07                                     

kup 4 tonery
Esperanza waga łazienkowa Aerobic biała EBS002W                   
albo Esperanza prostownica do włosów Smooth               

kup 8 tonerów
dzbanek Brita marella mxplus + 3 wkłady  
albo blender ręczny Bosch MSM 6150   
albo Activejet niszczarka ASH-0601S 

1zł

1zł

activejet.pl

1zł

1zł
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PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4 I ZBIORCZE

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K227A 2,49

 czerwony 14K227B

2,59

 niebieski 14K227C

 szary 14K227K

 zielony 14K227D

 żółty 14K227M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K136A 2,29

 czerwony 14K136B

2,49

 niebieski 14K136C

 szary 14K136K

 zielony 14K136D

 żółty 14K136M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80

PUDŁA ZBIORCZE
KLAPA ZDEJMOWANA

Kolor Gramatura Kod kat. Cena

 brązowy
490 g/m2

14K231A
9,99

 niebieski 14K231C

Za jednorazowy zakup
dowolnych pudeł archiwizacyjnych DONAU

za kwotę 99 zł netto
BAKALIE W CZEKOLADZIE SO GOOD 370 g

BEZKWASOWE

(pH ok. 7,5)

BEZKWASOWE

(pH ok. 7,5)

 4 rozmiary

 pojemność:  800-2000 kartek

 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

 trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ B, 390 g/m2)

 łatwe do złożenia

 nowoczesny design

 mieszczą różne kombinacje pudeł
 wytrzymują ustawienie w 3 poziomach
 wymiary: 545 x 363 x 317 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.

  

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K230A
5,39

 niebieski 14K230C

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K229A
3,99

 niebieski 14K229C

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

Niszczarka Wallner JP826 C
• szerokość wejścia: 240 mm
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
• wielkość ścinka: 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
• pojemność kosza 35 l
• automatyczny start/stop oraz funkcja cofania
• cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut
• zabezpieczenie przed przegrzaniem
• dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
• wyświetlacz LCD - informuje o włączonej funkcji niszczarki
• osobne szczeliny i pojemniki do niszczenia płyt CD i kart plastikowych

Niszczarka Wallner JP 6215CD
• niszczy: zszywki, spinacze,  karty plastikowe, płyty CD
• wymiary: 555x265x365 mm
• szerokość szczeliny wejściowej 230 mm
• wielkość ścinka: 4x50 mm
• ilość niszczonych kartek: 15
• poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ O-2/ T-3/ E-2
• automatyczny start/stop i funkcja cofania
• autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD
• pojemność kosza 21 l
• okno w obudowie umożliwia kontrolę napełnienia kosza

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
• automatyczny start/stop z autoreversem
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
• Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
• czujnik przepełnienia kosza

Kod kat. jedn. sprzed.
36K166X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K191X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K078C szt.

Przy zakupie Niszczarki Wallner JP826 C 
- Torba listonoszka Witchen

GRATIS!

Przy zakupie Niszczarki Wallner JP 
6215CD - szczotka prostujaca do włosów 

GRATIS!

Przy zakupie Niszczarki Kobra+1 CC4  
- głośnik JBL

GRATIS!

Prezent!

Prezent! Prezent!

Cena

1290,90 PLN

Cena

929,90 PLN

Cena

1290,90 PLN

Niszczarka Wallner HC1601
• szerokość wejścia: 220 mm
• wielkość ścinka: 4 x 39 mm
• ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 16
• poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
• pojemność kosza: 29 l
• wymiary: 400 x 300 x 517 mm
• pokrywa zabezpieczająca szczelinę tnącą
• automatyczne uruchamianie niszczarki po rozsunięciu pokrywy

Kod kat. jedn. sprzed.
110293 szt.

Przy zakupie Niszczarki Wallner HC1601 
- Torba listonoszka Witchen

GRATIS!

Prezent!

Cena

1189,90 PLN
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Za jednorazowy zakup  
dowolnych produktów
marki SAX za kwotę min. 99 zł netto 
LUKSUSOWY KREM DO RĄK  
SANCTUARY SPA 75 ml
GRATIS

Gazetka KB Energizer_Sax.indd   1 24.09.2018   13:42

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K008A EF019 czarny szt.
93K008P EF010 granatowy szt.
93K008L EF808 pomarańczowy szt.
93K008K EF031 szary szt.

Krzesło WILLIAM R STEEL
• szerokie, wyprofilowane siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem trudno-
palności • oparcie tapicerowane z obydwu stron • mechanizm zapewniający mozli-
wość swobodnego kołysania się • blokady oparcia w pozycji do pracy i regulacja siły 
oporu oparcia • płynnie regulowana wysokość siedziska • regulowane podłokietniki 
• chromowana podstawa krzesła • kółka do powierzchni dywanowych w standardzie

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K105A tkanina czarna/ EF-019 szt.
93K105K tkanina szara /EF-031 szt.
93K105P tkanina granatowa /EF-010 szt.

EF010

EF019

EF031

HIT CENOWY

388,90 PLN

HIT CENOWY

357,90 PLN

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

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. opis jedn. sprzed.
43K031A czarny końc. okrągła szt.
43K031B czerwony końc. okrągła szt.
43K031C niebieski końc. okrągła szt.
43K031D zielony końc. okrągła szt.
43K032A czarny końc. ścięta szt.

Marker permanentny Rystor RMP
• doskonały do pisania po każdej powierzchni: papierze, 
szkle, metalu i plastiku • szybkoschnący i nietoksyczny 
tusz, nie rozmazuje się i nie blaknie pod wpływem pro-
mieni słonecznych • długość linii pisania 1200 m • system 
cap-off zapobiega wysychaniu • końcówka ścięta dostęp-
na w czterech podstawowych kolorach

CENA

1,89 PLN CENA

2,49 PLN

Przy zakupie produktów Rystor 
z gazetki promocyjnej za kwotę 59 zł 
- czekoladki Choco Cups 
GRATIS

Prezent!

Kod kat. format jedn. sprzed.
1102M53 A4 szt.

Kod kat. format jedn. sprzed.
1102R93 A4 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1320MFP
• monochromatyczne urządzenie laserowe (druk, kopia, skan, faks) • drukowa-
nie z prędkością 20 stron A4 na minutę • podajnik dokumentów na 40 arkuszy 
• 2-liniowy wyświetlacz LCD • przycisk Quiet Mode umożliwia przełączanie urzą-
dzenia pomiędzy dwoma trybami: pracy wydajnej i pracy cichej • funkcja pro-
gramów użytkownika umożliwia zapisanie preferowanych ustawień kopiowania, 
skanowania i faksu dla 3 użytkowników

Urządzenie wielofunkcyjne 
Kyocera ECOSYS M5521cdw
• kolorowe urządzenie laserowe (druk, kopia, skan, faks) • drukowanie z pręd-
kością 21 stron A4 na minutę (mono i kolor) • drukowanie w rozdzielczości 
1200 dpi • Wi-Fi i Wi-Fi Direct w standardzie • obsługa druku mobilnego, w 
tym: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print • dwustronne drukowanie  • bez-
pośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB • kompaktowa budo-
wa, niski poziom hałasu • 5-liniowy wyświetlacz LCD

Przy zakupie urządzenia wielofunkcyjnego 
– głośnik Huawei AM08 GRATIS

• przenośne centrum rozrywki 
  gotowe do drogi 
• przestrzenny dźwięk 360 stopni

Prezent!

CENA

1199,18 PLN
CENA

730,89 PLN
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Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
114343CP 1357 x 433 x 590 mm szt.

Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
196135CP 1950 x 930 x 500 mm szt.

Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
130144CP 1980 x 1000 x 420 mm szt.

Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
320200CP 1980 x 1000 x 420 mm szt.

Szafa kartotekowa C+P
• metalowa szafa kartotekowa na teczki wi-
szące formatu A4 • 4 szuflady na prowad-
nicach teleskopowych z pełnym wysuwem 
• zamknięte szuflady z zespoloną na całej 
szerokości listwą uchwytową • ocynkowane 
szuflady • zamek cylindryczny z 2 kluczami i 
wymienną wkładką • ochraniacze podłogowe 
w standardzie • kolor: korpus RAL 7035 ja-
snoszary, fronty RAL 7035 jasnoszary, środek 
RAL 7035 jasnoszary

DOSTAWA EXPRESS – 5 DO 10 DNI ROBOCZYCH

Szafa o podwyższonej 
odporności ogniowej C+P
• drzwi zawieszone na stabilnych sworzniach 
obrotowych • komfortowy kąt otwarcia ok. 
180° • drzwi ryglowane w 5 punktach (po 3 
bolce po bokach oraz po 1 góra / dół) wypo-
sażone w dwubrodowy zamek bezpieczny z 2 
kluczami • podwójne ścianki z każdej strony 
(pomiędzy ściankami znajdują się specjalne 
płyty izolacyjne z wełny mineralnej o grubo-
ści 25mm, klasa A1 niepalne wg. DIN 4102) • 
4 półki (uchwyt czarny) • kolor: korpus RAL 
7035 jasnoszary, fronty RAL 7035 jasnoszary 

Uniwersalna szafa C+P
• drzwi skrzydłowe z kątem otwarcia ok. 
110° • zwiększona stabilność drzwi poprzez 
środkowe pionowe wzmocnienie‚ zamek  
Ergo-Lock z 3 pkt. ryglowaniem • 2 klucze • 
4 lakierowane półki (nośność każdej półki 50 
kg) • ochraniacze podłogowe w standardzie 
• kolor: korpus RAL 7035 jasnoszary, fronty 
RAL 7035 jasnoszary 

Szafa żaluzjowa C+P
• metalowa szafa żaluzjowa z przestawnymi 
półkami • żaluzja z tworzywa sztucznego • 
regulacja poziomu • 4 półki przestawne co 
15 mm w kolorze antracytowym z maks. 
obciążeniem 50 kg • lekko i cicho chodzące 
drzwi żaluzjowe z zamkiem kluczowym ha-
czykowym i 2 kluczami • kolor: korpus RAL 
7035 jasnoszary, fronty RAL 7035 jasnoszary, 
wyposażenie RAL 7021 antracytowy 

CENA

929,99 PLN CENA

1439,99 PLN

CENA

879,99 PLN

CENA

2699,99 PLN

Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

3 DNI

Niezaprzeczalny nr 1 wśród cienkopisów od 1977 roku.  
W każdej sekundzie sprzedają się 4 cienkopisy point 88 w Europie.
Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania. Mocna, 
oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania i rozwarstwienia.

Foliopis permanentny
Pisze po niemal każdej gładkiej powierzchni: szkle,  
torebkach foliowych, zdjęciach, 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

Nr 1
WŚRÓD 

CIENKOPISÓW 

NA ŚWIECIE

=
47 

kolorów

do pisania, 
szkicowania 
i rysowania

do pisania, 

40x30_piktogramy.indd   5 19.09.2016   19:21

Niedościgniony klasyk od 1971 roku.  
W każdej sekundzie sprzedają się 2 zakreślacze BOSS w Europie.
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 pastelowych; szerokość linii od 2 do 5 mm.

Popularny i wciąż niezbędny  
typ ołówka – mocny klejony grafit jest wyjątkowo odporny  
na złamania. Idealny do pisania, rysowania i cieniowania. 
Dostępny w 10 twardościach po 12 szt. z gumką i bez gumki.

Kod.kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed.
54K007A  ołówek 282/HB opak. / 12 szt. szt.
54K007D  ołówek 282/B opak. / 12 szt. szt.
54K007E  ołówek 282/H opak. / 12 szt. szt.
54K007B  ołówek 282/2B opak. / 12 szt. szt.
54K007F  ołówek 282/2H opak. / 12 szt. szt.
54K007C  ołówek 282/4B opak. / 12 szt. szt.

Ołówek STABILO Othello

Kod kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena
54K001B   STABILO BOSS ORIGINAL, czerwony opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001C   STABILO BOSS ORIGINAL, niebieski opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001D   STABILO BOSS ORIGINAL, zielony opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001E   STABILO BOSS ORIGINAL, lila opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001L   STABILO BOSS ORIGINAL, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001M   STABILO BOSS ORIGINAL, żółty opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001N   STABILO BOSS ORIGINAL, fioletowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001O   STABILO BOSS ORIGINAL, turkusowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001W   STABILO BOSS ORIGINAL, różowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001X kpl. 4 kol., kolory intensywne kpl. kpl. 22,90
54K001Y kpl. 6 kol., kolory intensywne kpl. kpl. 34,90

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL

Cienkopis STABILO point 88
Kod kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena

54K002D   Cienkopis STABILO point 88, zielony opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002B   Cienkopis STABILO point 88, czerwony opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002C   Cienkopis STABILO point 88, ciemny niebieski opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002M   Cienkopis STABILO point 88, żółty opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002H   Cienkopis STABILO point 88, brązowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002A   Cienkopis STABILO point 88, czarny opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002O   Cienkopis STABILO point 88, turkusowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002L   Cienkopis STABILO point 88, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002N   Cienkopis STABILO point 88, fioletowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002W   Cienkopis STABILO point 88, różowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002E   Cienkopis STABILO point 88, oliwkowy opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002K   Cienkopis STABILO point 88, szary opak. / 10 szt. szt. 2,89
54K002X mix 6 kolorów kpl. kpl. 17,49
54K002U mix 6 kolorów neonowych kpl. kpl. 17,49
54K002Y mix 10 kolorów kpl. kpl. 29,19
54K002Z mix 15 kolorów kpl. kpl. 43,79

S 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena
54K083A  54K084A 54K085A   czarny opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083B  54K084B 54K085B   czerwony opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083C 54K084C 54K085C   niebieski opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083D 54K084D 54K085D   zielony opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083X 54K084X 54K085X mix 4 kolory kpl. kpl. 19,99

Foliopis STABILO OHPen

CENA

1,89 PLN

Kup produkty Stabilo 
z gazetki za kwotę minimum 
139 zł a Baryłki Wedlowskie 

(z alkoholem) 200g mix 
smaków otrzymasz w prezencie! 

731YNZastępuje/Substitute: CRG731

Do użytku w drukarkach / For use in printers:Toner do Canon i-SENSYS LBP-7100/7110

Nr Asarto / No. Asarto: AS-LC731YN

Canon

731MNZastępuje/Substitute: CRG731

Do użytku w drukarkach / For use in printers:Toner do Canon i-SENSYS LBP-7100/7110

Nr Asarto / No. Asarto: AS-LC731MN

Canon

731CNZastępuje/Substitute: CRG731

Do użytku w drukarkach / For use in printers:Toner do Canon i-SENSYS LBP-7100/7110

Nr Asarto / No. Asarto: AS-LC731CN

Canon

731BNZastępuje/Substitute: CRG731

Do użytku w drukarkach / For use in printers:Toner do Canon i-SENSYS LBP-7100/7110

Nr Asarto / No. Asarto: AS-LC731BN

Canon
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Za zakup produktów Uni oraz Noris z gazetki promocyjnej 
za kwotę 135 zł netto – krem do rąk Garnier 

GRATIS!

Prezent!

Długopis UNI SX-101 Jetstream
• idealne 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 faktu-
rach, papierze kredowym • grubość linii pisania ok. 0,35 mm  pastelowe • obudowy: 
błękitna, jasnofioletowa, jasnoniebieska, różowa

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.

CENA

4,69 PLN

CENA

11,69 PLN

CENA

7,19 PLN

CENA

11,89 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K004A czarny szt.
48K004B czerwony szt.
48K004C niebieski szt.
48K004D zielony szt.

Pióro kulkowe UNI UB-150 EYE
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie 
do ostatniej kropli tuszu • zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensyw-
ne, wyraźne kolory • tusz pigmentowy wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie 
przesiąka przez papier • bezpieczna skuwka - specjalny otwór umożliwia oddycha-
nie 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.
48K029A czarny szt.
48K029B czerwony szt.
48K029C niebieski szt.
48K029D zielony szt.

Długopis żelowy Uni UMN-207 SIGNO
Najlepszy długopis żelowy na rynku! • niepowtarzalny nowoczesny wygląd • ele-
gancki klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej • szybkoschnący tusz nowej gene-
racji: pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie • 5 lat gwarancji na tusz 
• gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania • średnica kulki piszącej 0,7 mm • 
grubość linii pisma ok. 0,4 mm • wymienny wkład UMR-87

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

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.

12 szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

CENA

17,49 PLN

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
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Średnia niszczarka 
biurowa OPUS CS 2212 CD
• Niszczarka do użytku w 1-3 
  osobowym biurze
• Niszczy jednorazowo: 12 kartek (80 g/m²)
• Wielkość ścinka: 4x35 mm
• Poziom tajności: P-4 / Tx-1 / Ex-2
• Wielkość kosza: 25 l
• Niszczy papier, płyty CD, karty kredytowe, 
  zszywki i spinacze biurowe
• Automatyczny START/STOP

Oczyszczacz powietrza OPUS AEROPRIME X AUTO
Ekonomiczny oczyszczacz powietrza ze sterowaniem automatycznym do użyt-
ku domowego oraz małych i średnich biur • Sugerowana wielk. pomieszczenia: 
od 20 do 35 m² ( h=2,5 m) • Moc [W]: max. 50 • prędkość wentylatora: 3 poziomy 
(niski, średni oraz wysoki) • wydajność oczyszczacza : max. do 244 m³/h • filtry: 
wstępny, HEPA, z węglem aktywnym • Lampa UV-C (z możliwością wyłączenia) 
• Jonizacja powietrza (z możliwością wyłączenia) • Tryb automatyczny • Sygna-
lizacja wymiany filtra

Laminator biurowy OPUS UNILam A3 BASIC
•  Posiada dwa standardowe tryby pracy służące do laminacji najbardziej 
popularnymi foliami • maks. szerokość laminacji: A3 (320 mm) • maks. gru-
bość dokumentu z folią: 0,5 mm • maks. grubość folii: 80 - 125 µm • czas 
nagrzewania: 3 - 5 min • prędkość laminacji: 300 mm/min • 2 wałki • 
System ABS – umożliwia odblokowanie folii (laminatu) przy zacięciu

CENA

529,00 PLN

CENA

537,00 PLN 

CENA

219,00 PLN

Kod kat. jedn. sprzed.
85P091X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85P079X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85P093X szt.

Przy zakupie niszczarki 
– Pakiet bonów Sodexo o wartości 40 PLN 
GRATIS

Przy zakupie niszczarki 
– Pakiet bonów Sodexo o wartości 20 PLN 
GRATIS

Prezent!

Prezent!

Mała niszczarka biurowa 
OPUS CS 2205
• Niszczarka biurowa do użytku 
  osobistego
• Niszczy jednorazowo:
   5 kartek (80 g/m²)
• Wielkość ścinka: 4x40 mm
• Poziom tajności: P-4
• Wielkość kosza: 11,8 l
• Automatyczny START/STOP
• Zabezpieczenie silnika 
  przed przegrzaniem

Obcinarka nożycowa
OPUS BASICut A4
• Obcinarka nożycowa do formatu A4 z metalową podstawą i bardzo czytelnym  
szablonem formatów i podziałką milimetrową. Posiada plastikową osłonę linii cięcia  
i listwę docisku. • Długość linii cięcia: 320 mm • Maksymalna 
ilość obcinanych kartek: 10 (80 g/m²) • Tnie – papier, 
zdjęcia i laminowane dokumenty • Wymiar stołu 
roboczego (S x G): 320 x 155 mm • Skala 
pomiarowa: mm

Duża niszczarka 
biurowa OPUS CS 2418 CD
• Wydajna, biznesowa niszczarka 
  przeznaczona do średniego biura
• Niszczy jednorazowo: 18 kartek (80 g/m²)
• Wielkość ścinka: 4x40 mm
• Poziom tajności: P-4 / T-1 / Ex-2
• Wielkość kosza: 27 l
• Niszczy papier, karty kredytowe, 
  płyty CD, dyskietki, zszywki 
  i spinacze biurowe 
• Automatyczny START/STOP
• Posiada duży i łatwy do opróżnienia, 
  wysuwany z obudowy pojemnik na ścinki

CENA

219,00 PLN

CENA

119,00 PLN 

CENA

1 390,00 PLN

Kod kat. jedn. sprzed.
85P090X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85P094X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
85P092X szt.

Przy zakupie niszczarki 
– Pakiet bonów Sodexo o wartości 10 PLN 
GRATIS

Przy zakupie niszczarki 
– Pakiet bonów Sodexo o wartości 10 PLN 
GRATIS

Przy zakupie niszczarki 
– Pakiet bonów Sodexo o wartości 70 PLN 
GRATIS

Prezent!

Prezent!

Prezent!

NOWA NIŻSZA CENA!

NAJLEPSZY NA SMOG !

CENA

45,90 PLN
CENA

45,90 PLN

Kod kat. jedn. sprzed.
272100 opak.

Kod kat. jedn. sprzed.
272101 opak.



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.10.2018 do 31.12.2018r. 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. Przędzalniana 6h 
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

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

190 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

Cashback - teraz zwrot części zakupu szczegóły www.fellowes.pl/cashback

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
37K021X  P-4 / T-4 / O-3 szt.

Niszczarka Fellowes 73Ci
• nowoczesna niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osób  
• elektroniczny start/stop (fotokomórka) • dotykowy panel sterowania  
- diody informują o przepełnieniu i wyjętym koszu • wyciągany 23 litrowy 
kosz z dużym okienkiem pokazujący poziom zapełnienia • tnie na ścinki  
4 x 38 mm • szerokość wejścia 230 mm

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
37K111Y P-4 szt.

Niszczarka Fellowes 
AutoMax™ 200C
 • przeznaczona dla grupy 1-3 użytkowników w średnim biurze • niszczy automa-
tycznie do 200 kartek w zaledwie 5 minut oraz do 10 kartek w trybie podajnika 
ręcznego • czas pracy ciągłej 12 minut • ścinki 4x38 mm • szerokość szczeliny wej-
ściowej 219 mm • kosz 32 litry • panel z diodami informującymi o przepełnieniu 
i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego oraz blokadzie doku-
mentów • System Accufeed zapewnia bezproblemowe niszczenie w trybie auto-
matycznym dokumentów spiętych w rogu zszywkami lub spinaczami (o grubości 
do 20 kartek) • obudowa na kółkach ułatwia przesuwanie urządzenia

urządzenie

noże tnące

gwarancja 
7 lat

gwarancja 
2 lata

200 ark.CENA

999,99 
PLN

noże tnące

12 ark.

urządzenie

gwarancja 
2 lata

gwarancja 
5 lat

TOP
100

TOP100

TOP100

CENA

1789,99 
PLN

Cashback 120 zł Cashback 120 zł


