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NOWOŚĆ

   wymazuje pod wpływem ciepła, nie pozostawia drobin 
   gumka nigdy się nie kończy!
   niezwykle płynne pisanie: nie wymaga rozpisywania, 
   nie plami, nie przerywa
   żebrowany uchwyt dla pewniejszego chwytu
   końcówka 0,7 mm

Żelowy długopis wymazywalny

  kolorów

Napisz
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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

1.04.2016 – 30.06.2016
lub do wyczerpania zapasów

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

40K110A czarny szt.

40K110B czerwony szt.

40K110C niebieski szt.

40K110D zielony szt.

a otrzymasz

romocja!
Kup 

3 szt. 
produktów 

2 SZTUKI

GRATIS!
CLASSIC 75 g

Produkty objęte promocją:

GRATIS!
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Kod prod. opis

94K204D gazowana 0,5 L, 12 szt.

94K204E niegazowana 0,5 L, 12 szt.

Kod kat.

94K050B

Kod kat.

94K050C

Kod kat.

94K050E

Cena promocyjna

5,99 PLN

NOWOŚĆ

NOWY KATALOG JUŻ DOSTĘPNY!!!  NOWY KATALOG JUŻ DOSTĘPNY!!!  NOWY KATALOG JUŻ DOSTĘPNY!!!
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Kalkulator biurowy Toor 
TR-2239T 
•  wyświetlacz 16-pozycyjny
•  marża/obniżka
•  klawisz ustalenia stopy podatkowej
•  wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
•  klawisz cofania ostatniej cyfry
•  kasowanie ostatniej pozycji
•  całkowite kasowanie rejestrów 
   i pamięci
•  obliczanie procentu
•  obliczanie pierwiastka
•  pamięć
•  klawisz zmiany znaku
•  klawisz podwójnego zera
•  klawisz potrójnego zera
•  suma ogólna
•  obliczanie podatku
•  zasilanie bateryjne i słoneczne
•  wymiary: 204x154x35 mm
•  zgodny z wymaganiami UE
•  5 lat gwarancji

Kalkulator biurowy Toor 
TR-1216
•  ruchomy wyświetlacz 12-pozycyjny
•  marża/obniżka 
•  pamięć 
•  suma ogólna 
•  obliczanie procentu 
•  obliczanie pierwiastka 
•  klawisz podwójnego zera 
•  klawisz cofania ostatniej cyfry 
•  kasowanie ostatniej pozycji 
•  wybór trybu przecinka 
   i ilości miejsc po przecinku 
•  całkowite kasowanie rejestrów i pamięci 
•  wymiary: 186x112x29 mm 
•  zgodny w wymaganiami UE 
•  5 lat gwarancji

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

P160-2077 HB 3 szt./blister 2,99
Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed. cena

P160-2053 niebieski szt. 6,99

Kod kat. jedn. sprzed.

21K089X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

P120-1835 szt.

Ołówki z gumką Grand GR-Q3 
•  wykonane z wysokogatunkowego drewna 
•  ciemnoczarne, wysokiej jakości grafit 
•  łatwe do temperowania 
•  odporne na złamania 
•  nie zawierają drewna pochodzącego z lasów deszczowych
•  komplet 3 sztuk o twardości HB

Długopis Corretto wymazywalny 
GR -1204 niebieski +  wkład
• długopis wymazywalny z wymiennym wkładem 
• wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu 
• tusz znika także po podgrzaniu kartki 
• długość pisania: 210 m
• grubość linii 0,5 mm 
• tusz wodoodporny 

Cena promocyjna

31,90 PLN Cena promocyjna

39,90 PLN

Cena promocyjna

1,79 PLN

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

Klej w sztyfcie Amos Magic 
• duża siła klejenia po wyschnięciu •  łatwy w użyciu • niebrudzący, 
zmywalny • nie zawiera kwasów • zawiera PVP • kolor niebieski zanika 
w miarę wysychania kleju i staje się przezroczystyKod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

21K015A 8 g szt. 1,59

21K015C 15 g szt. 3,09

21K015E 22 g szt. 4,39

21K015H 35 g szt. 5,79

Kod kat. gramatura jedn. sprzed.

P130-1810 8 g szt.

Kup 4 szt. piór kulkowych nowej 
generacji UBA-188, a wafelek 
Princessa otrzymasz gratis!!!

Do zakupu za 30 zł netto, 
cukierki Mentos gratis!!!

W opakowaniu wkład gratis!!!

Kup 6 długopisów ścieralnych UF-220 
TSI, a 3 wkłady w kolorze niebieskim 
otrzymasz gratis!!!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed. cena

48K104A czarny szt. 6,99

48K104B czerwony szt. 6,99

48K104C niebieski szt. 6,99

48K104D zielony szt. 6,99

Napisz Zetrzyj Popraw

Termiczny długopis 
ścieralny UF-220 TSI
• dwie gumki do usuwania tekstu: 
na skuwce i obudowie • można pisać 
i ścierać tekst dowolną liczbę razy 
• cienka linia pisania, ok. 0,5 mm 
• wkład w kolorze obudowy • wymienny 
wkład UFR-22 

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed. cena

48K105A czarny szt. 10,98

48K105B czerwony szt. 10,98

48K105C niebieski szt. 10,98

Pióro kulkowe UNI 188-L AIR
• pióro nowej generacji - pisze jak pióro wieczne • jedna końcówka - wiele grubości 
pisania • końcówka AIR jest wyprodukowana z elastycznego materiału • nie drapie 
i nie ślizga się po papierze • można nim pisać pod każdym kątem • grubość linii i jej 
intensywność zależy od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim kątem piszemy • tusz 
pigmentowy - odporny na działanie wody i światła

Napisz Zetrzyj Popraw

Gumka na skuwce  
i obudowie

Termiczny długopis ścieralny UF-220 TSI
• dwie gumki do usuwania tekstu: na skuwce i obudowie
• można pisać i ścierać tekst dowolną liczbę razy
• cienka linia pisania, ok. 0,5 mm
• wkład w kolorze obudowy
• wymienny wkład UFR-220

Nowy długopis ścieralny

OBNIŻONA CENA 

- OSZCZĘDZASZ 

10 i 20 PLN

Zestaw półek A4 Combiboxx
• zawiera w zależności od zestawu: komplet półek, jedną ściankę  
zamykającą pierwszą półkę (tzw.front), dwie nóżki (trójkąty umożliwiające 
powieszenie zestawu na ścianie lub postawieni na blacie), instrukcję montażu oraz 
śruby mocujące do ściany • półki formatu A4 mogą pomieścić informacje formatu 
nieco większego niż standardowe A4, tj. 311 x  240 mm • maksymalne wypełnienie 
pojedynczej półki wynosi 24 mm

Kod kat. format opis kod prod. jedn. sprzed. cena

22K009A A4 1 półka 8578 kpl. 34,90

22K009B A4 3 półki 8580 kpl. 66,90

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed. cena

93K102A regulowane podłokietniki, podstawa chromowana szt. 249,90

93K102B    stałe podłokietniki, podstawa chromowana szt. 199,90

93K102C    regulowane podłokietniki, podstawa plastikowa szt. 219,90

93K102D    stałe podłokietniki, podstawa plastikowa szt. 179,90

Kod kat. kolor wkładu/opis jedn. sprzed. cena

54K101B czarny szt. 7,29

54K101C czerwony szt. 7,29

54K101A niebieski szt. 7,29

54K101X etui 4 kolory kpl. 29,19

Długopis automatyczny STABILO pointball
• z wymiennym wkładem XXL o grubości 0,5mm • pomarańczowa obudowa 
z charakterystycznymi białymi paskami wykonana jest w 79% z plastiku 
pochodzącego z recyklingu • gumowany uchwyt w kolorze wkładu gwarantuje 
wysoki komfort pisania

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb NOWOŚĆ W OFERCIE KbNOWOŚĆ W OFERCIE Kb

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

S 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor jedn. sprzed.

54K083A 54K084A 54K085A czarny szt.

54K083B 54K084B 54K085B czerwony szt.

54K083C 54K084C 54K085C niebieski szt.

54K083D 54K084D 54K085D zielony szt.

Foliopis STABILO OHPen universal
• do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni • idealny do pisania po folii 
oraz płytach CD/DVD • odporny na wysychanie tusz - pozostawiony bez skuwki nie 
zasycha nawet przez 3 dni

Cena promocyjna

3,99 PLN

Cena 

PROMOCYJNA

Cena 

PROMOCYJNA

Cena 

PROMOCYJNA

Krzesło dostępne w różnych konfiguracjach.
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Kod kat. rozmiar kolor jedn. sprzed. cena

PGN280YB 18 cm żółty szt. 10,98

Nożyczki biurowe GN280
• wykonane ze stali nierdzewnej • posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie 
dopasowany do kształtu dłoni - dodatkowo pokryty wysokiej jakości miękkim 
tworzywem

Profesjonalne środki czystości Nexxt

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

35K081A mydło do rąk 500 ml szt. 4,29

35K081B mydło do rąk 5 litrów szt. 28,90

35K082A aktywna pianka do kuchni 500 ml szt. 5,89

35K083A aktywny płyn do szyb i luster 1 litr szt. 7,39

35K084X aerozol do mebli 250 ml szt. 8,59

35K085A aktywna pianka do łazienki 500 ml szt. 5,59

35K086X mleczko do kuchni i łazienki 750 ml szt. 8,89

35K088A aktywny żel do WC 750 ml szt. 6,49

35K089A aktywny płyn do podłóg 1 litr szt. 6,79

35K089B aktywny płyn do podłóg 5 litrów szt. 25,90

35K090A płyn do naczyń 500 ml szt. 4,29

35K090B płyn do naczyń 5 litrów szt. 29,90

 Do zakupu produktów Nexxt za kwotę 75 zł 
netto, gratis 3x opakowanie po 200ml (mleczko, 
płyn do szyb, płyn do podłóg)!!!

Kup 5 sztuk kleju a opakowanie proszku 
Persil 280g otrzymasz gratis!!! Do każdej sztuki,  otrzymasz gratis 

ciasteczka BeBe Jutrzenka!!!

Prezent!

Prezent! Prezent!

Klej w sztyfcie Pritt
• idealny do klejenia papieru, tektury i fotografii • wysoka przyczepność początkowa 
• gwarantuje równomierne i dokładne nanoszenie kleju • nie marszczy papieru 
i nie wysycha • masa kleju stworzona w 90% z odnawialnych składników • zmywalny 
w temperaturze 20°C • nie zawiera rozpuszczalników • bezpieczny dla dzieci i 
przyjazny dla środowiska • opakowanie kleju wykonane z 70% recyklingowanego 
tworzywa sztucznego

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

54K008C 40 g szt. 10,99

Marker do tablic suchościeralnych  
Bic Velleda Ecolutions
• ekologiczny • atrament na bazie alkoholu, praktycznie bezwonny • obudowa 
(wykonana w 51% z materiałów przetworzonych) o średnicy 20 mm i długości 13,8 
cm zawiera 4.9 g atramentu • zblokowana końcówka pisząca nie ugina się i nie cofa 
się pod naciskiem • skuwka i zakończenie w kolorze tuszu • tusz łatwy do usunięcia 
nawet po kilku dniach • Velleda 1701 - Okrągła akrylowa końcówka: średnica 6 mm;  
szerokość linii 1,5 mm. Velleda 1751 – ścięta akrylowa końcówka: szerokość linii 
pisania 3,7 mm – 5,5 mm
końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed. cena

47K021A 47K022A czarny szt. 5,29

47K021B 47K022B czerwony szt. 5,29

47K021C 47K022C niebieski szt. 5,29

47K021D 47K022D zielony szt. 5,29

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed. cena

47K012X 4,2mm x 10m szt. 12,38

Korektor w taśmie Tipp-Ex Pocket Mouse
• umożliwiająca kontrolę zużycia przezroczysta obudowa taśmy o wymiarach: 
długość 90,1mm; szerokość 16,4mm; wysokość 45 mm zakończona nakładką POM 
na zawiasie, która chroni taśmę • poliestrowa taśma odporna na rozerwania 
o szerokości 4.2 mm i długości 10 m • karbowana górna część obudowy ułatwiającą 
odpowiednie trzymanie korektora • szacowany okres przydatności 3 lata • nie zawiera 
PVC

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed. cena

47K057A czarny szt. 2,98

47K057C niebieski szt. 2,98

Pióro żelowe BIC Cristal Gel + Fine
• jednorazowe • transparentny korpus z metalicznym odcieniem • kulka pisząca 
wykonana z węglika chromu • wentylowana skuwka oraz obudowa w kolorze 
tuszu • średnica kulki piszącej 0,5 mm, szerokość linii pisania 0,4 mm • długość 
linii pisania 800 m końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed. cena

47K019A 47K020A czarny szt. 3,99

47K019B 47K020B czerwony szt. 3,99

47K019C 47K020C niebieski szt. 3,99

47K019D 47K020D zielony szt. 3,99

Marker permanentny Bic 
• tusz na bazie alkoholu, bezzapachowy • bez skuwki nie wysycha przez 3 tygodnie 
• zablokowana końcówka nie ugina się i nie cofa pod naciskiem • długość linii 
pisania dla końcówki okrągłej 1400 m, dla ściętej 1100 m • okrągła końcówka – 
średnica 5,5 mm, grubość linii pisania 1,7 mm • ścięta końcówka – grubość linii 
pisania 3,1 – 5,3 mm 

Klej w sztyfcie Bic ECOlutions
• klej typu PVP• obudowa wykonana w 100% z materiałów przetworzonych • idealny 
do papieru, kartonu, tkanin oraz zdjęć • nie zawiera rozpuszczalników oraz kwasów 
• spieralny oraz biodegradowalny • nie podlega bioakumulacji

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

47K029A 8 g szt. 1,98

47K029B 21 g szt. 4,59

47K029C 36 g szt. 6,29

Kup 4 markery, 
a piąty otrzymasz gratis!!! 

Kup 4 markery, 
a piąty otrzymasz gratis!!! 

Kup 3 kleje tej samej gramatury 
a czwarty otrzymasz gratis!!!

Kup 5 opak. karteczek 
a szóste otrzymasz gratis!!!

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed. cena

47K001A czarny szt. 1,59

47K001B czerwony szt. 1,59

47K001C niebieski szt. 1,59

47K001D zielony szt. 1,59

Długopis Bic Orange
• zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu • atrament na bazie oleju: 
trwały, wodoodporny, szybkoschnący (<2s), gwarantujący płynność pisania 
• końcówka pisząca 0,7 mm z węglika wolframu, grubość linii pisania 0,3 mm 
• bardzo wydajny (ilość atramentu 0.4 g), długość linii pisania 3500 m • grubość 
linii pisania 0,36 mm

Do każdych 20 sztuk, opakowanie 
(mix 4 kolorów) gratis!!!

Kup 10 korektorów 
a tablicę suchościeralną BIC 
otrzymasz gratis!!! 

Kup 4 sztuki pióra a klej FIX STRONG 
otrzymasz gratis!!!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

54K078X grafitowy kpl. 53,90

Zszywacz i dziurkacz Maped Advanced Metal
dziurkacz: metalowa obudowa i mechanizm • precyzyjny ogranicznik formatu: A4/
US/A5/F3x8/A6/3x8 • wskaźnik środka strony • wgłębienie w tylnej części podstawy 
zgodne z rozstawem ringów w segregatorze umożliwia szybkie dziurkowanie  bez 
użycia listwy formatowej 
zszywacz: metalowa obudowa i mechanizm • zszywanie zamknięte, otwarte oraz 
tapicerskie • głębokość zszywania 52 mm • pojemność magazynka: 100 zszywek 
(24/6) lub 140 zszywek (26/6) • dodatkowa komora na zapasowe zszywki pod 
magazynkiem • otwiera się o 180° dzięki czemu ładowanie zszywek jest łatwiejsze

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed. cena

54K032M ciemny żółty 76 x 76 mm bloczek 2,19

54K032D zielony 76 x 76 mm bloczek 2,19

54K032C niebieski 76 x 76 mm bloczek 2,19

54K032T różowy 76 x 76 mm bloczek 2,19

Karteczki samoprzylepne kolorowe Stick’n 360o

• innowacyjne rozwiązanie - klej umieszczony jest wzdłuż każdej krawędzi karteczki - 
dzięki temu można ją przyklejać na wielu powierzchniach w każdej pozycji • bloczek 
zawiera 100 karteczek w jednym kolorze • idealne do krótkich notatek, zostawiania 
ważnych wiadomości • można wielokrotnie przyklejać i odklejać bez pozostawiania 
śladów • każdy bloczek osobno foliowany

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

Kup 1 komplet 
a przybornik na biurko 
otrzymasz gratis!!! 

Prezent!
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PRODUKTY Z SERII TAKE A BREAK 
Za jednorazowy zakup dowolnych produktów

z serii Take a Break za kwotę 499 zł netto
EKSKLUZYWNY ZESTAW: 

KOSMETYCZKA, KREDKA I TUSZ GRATIS

MIESZANKI BAKAL MEETING
Za jednorazowy zakup 6 szt. dowolnych mieszanek BAKAL MEETING

BAMBUSOWY KUBEK Z SILIKONOWĄ PRZYKRYWKĄ GRATIS

GRA
TIS

GRA
TIS

Kod prod. opis cena
BAK-011 Mieszanka bakalii BAKAL Meeting New York, 310g 19,90
BAK-012 Mieszanka bakalii BAKAL Meeting Tokyo, 340g 28,90
BAK-013 Mieszanka bakalii BAKAL Meeting London, 325g 29,90

Marker do białych tablic i gładkich powierzchni, takich 
jak szkło i porcelana, suchościeralny. Nie pozostawia 
smug. Okrągła końcówka ok. 2 mm. Atrament z formułą 
DRY SAFE – może pozostać bez skuwki przez kilka dni  
i nie wysycha. 

Wysokiej jakości bloki techniczne: kolorowe i białe.  
W bloku kolorowym papier barwiony w masie  
-10 kolorowych arkuszy o gramaturze 170g. W bloku 
białym śnieżnobiały papier o gładzonej powierzchni, 
odporny na wielokrotne wymazywanie gumką  
- 10 arkuszy o gramaturze 170g. Format A4.

Przy zakupie produktów Staedtler, UHU, Happy color, Laco  
za łączną kwotę 100 zł – herbata owocowa Lipton piramidka gratis.

Nowa formuła kleju - jeszcze lepsze, mocniejsze, 
szybsze i bardziej trwałe klejenie. Jedyny na rynku  
z odkręcaną nakrętką. Skleja papier, zdjęcia, karton,  
tekturę, tekstylia, styropian. 

Zszywacz biurowy z uchwytem z niełamliwego plastiku. 
Metalowy magazynek na zszywki 24/6 lub 26/6. System 
ładowania zszywek od góry. 2 sposoby zszywania: 
zaginanie zszywek do wewnątrz i na zewnątrz. Zszywa 
20 kartek. Głębokość wsuwania kartki 64 mm. 

Wodoodporny marker w trójkątnej ergonomicznej 
obudowie. Szybkoschnący, nie rozmazuje się. Skuwka  
z klipsem i zawieszką. Okrągła końcówka ok. 2mm, 
ścięta końcówka ok. 3-5 mm.

Zakreślacz w trójkątnej ergonomicznej obudowie.  
Do papieru, faksu, kserokopii. Nieblaknący atrament, 
szybkoschnący. Skuwka z klipsem i zawieszką. 
Końcówka ścięta 2-5 mm. Kolory fluorescencyjne:  
żółty, pomarańczowy, zielony, różowy.

Marker do białych tablic 

Blok techniczny Klej UHU stic Zszywacz Laco H400

Marker triplus Zakreślacz triplus

J
O
Y

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

44K100A 8,2 g szt. 3,90

44K100B 21 g szt. 7,49

44K100C 40 g szt. 10,19

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

P203000 biały szt. 1,98

P203009 kolorowy szt. 2,78

Kod kat. kolor jedn. sprzed. c. netto

20K001A czarny szt. 21,90

20K001B czerwony szt. 21,90

20K001V niebieski szt. 21,90

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena
P3511 żółty szt. 5,68

P3512 czerwony szt. 5,68

P3513 niebieski szt. 5,68

P3514 pomarańczowy szt. 5,68

P3515 zielony szt. 5,68

P3516 fioletowy szt. 5,68

P3517 brązowy szt. 5,68

P3519 czarny szt. 5,68

P351WP4 Etui 4 kolory szt. 27,90

P351WP6 Etui, 6 kolorów szt. 37,90

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena
P36541 żółty szt. 3,59

P36544 pomarańczowy szt. 3,59

P36545 zielony szt. 3,59

P365423 różowy szt. 3,59

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena
P35529 czarny szt. 2,99

P35522 czerwony szt. 2,99

P35523 niebieski szt. 2,99

P35525 zielony szt. 2,99

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

14K300Y zielony, 1 warstw. opak. 4000 listków 31,90

14K300Z biały, 1 warstw. opak. 4000 listków 41,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

14K307A 2-warstwowy biały, śr. rolki 114 mm opak. 8 rolek 5,19

14K307B 3-warstwowy biały, śr. rolki 120 mm opak. 8 rolek 7,19

Papier toaletowy biały
• premium (3-warstwowy) lub ekonomiczny (2-warstwowy)  
• 100% celuloza, papier (17 g/m2) • ilość listków 150

CENA

PROMOCYJNA

CENA

PROMOCYJNA

CENA

PROMOCYJNA

CENA

PROMOCYJNA

Ręczniki składane ZZ  
makulaturowe 
• papier 1-warstwowy (1x36 g/m2) wykonane 
z masy makulaturowej • opakowanie 20 x 200 listków

Kod. kat. opis jedn. sprzed. cena

14K162D A4 40 mic. opak. 200 szt. 9,99

Koszulka groszkowa Office Products
• wykonana z miękkiej i gładkiej folii groszkowej • 
antyelektrostatyczna • europerforacja • pakowana w folię

Opakowanie 200 szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed. cena

14K304A 35 litrów opak. 15 szt. 3,39

14K304B 60 litrów opak. 10 szt. 3,39

14K304C 120 litrów opak. 10 szt. 5,89

Worki na śmieci LDPE mocne
• mocne worki na śmieci biurowe • wykonane z folii w kolorze czarnym

Kod kat. opis / kolor jedn. sprzed. cena
14K226A kosz 15l, czarny szt. 28,90
14K226D kosz 15l, zielony szt. 28,90
14K226C kosz 15l, niebieski szt. 28,90
14K223A pojemnik z szufladami, czarny szt. 159,90
14K223D pojemnik z szufladami, zielony szt. 159,90
14K223C pojemnik z szufladami, niebieski szt. 159,90
14K224A szuflada na dokumenty, czarny szt. 14,39
14K224D szuflada na dokumenty, zielony szt. 14,39
14K224C szuflada na dokumenty, niebieski szt. 14,39
14K225A pojemnik na dokumenty, czarny szt. 25,39
14K225D pojemnik na dokumenty, zielony szt. 25,39
14K225C pojemnik na dokumenty, niebieski szt. 25,39

Kolekcja biurowa Cep Origins
• wykonane z odpornego na pęknięcia 
i odkształcenia polistyrenu w 100% recyklowanego 

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb
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Teczka lakierowana A4  
z gumką VauPe Economy
• wykonana z tektury o gramaturze 380g • barwiona i lakierowana z zewnętrznej 
strony • gumka w kolorze teczki • szerokość grzbietu do 20mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

16K020A czarny szt. 1,25

16K020B czerwony szt. 1,25

16K020C niebieski szt. 1,25

16K020E jasny niebieski szt. 1,25

16K020D zielony szt. 1,25

16K020M żółty szt. 1,25

16K020L pomarańczowy szt. 1,25

16K020T różowy szt. 1,25

Kod kat. format jedn. sprzed. cena

P725100 A4 szt. 332,90

P725300 A3 szt. 447,90

Kod kat. format/opis jedn. sprzed. cena

P73680023 A4, różowy szt. 223,90

P73680036 A4, niebieski szt. 223,90

P73680064 A4, zielony szt. 223,90

P73680089 A4, szary szt. 223,90

P74400089 A3, szary szt. 327,90

OBNIŻONA CENA 

- OSZCZĘDZASZ 

30%

Laminator Leitz iLam Office
• niewielkie rozmiary, krótki czas nagrzewania, idealny do małego biura • wyświetlacz LED 
i alert dźwiękowy • niski poziom zużycia energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. od 
ostatniego użycia • zaleca się stosowanie folii UDT • 2 lata gwarancji, certyfikaty GS/TUV/CE

Czas nagrzewania:

1min. 

Do zakupu 1 szt. laminatora 
– półroczny zapas folii otrzymasz gratis 
(2 opak. po 100 szt. folii o grubości 80 mic i 125 mic). 

Do zakupu 1 szt laminatora 
- opakowanie 100 szt. folii o grubości 80 mic 
otrzymasz gratis.

Prezent!

Prezent!

Laminator Leitz iLam Home Office
• w stylowych kolorach kolekcji WOW. Idealny do używania w domowym 
biurze • wyświetlacz LED i alert dźwiękowy • niski poziom zużycia energii, 
wyłącza się automatycznie po 30 min. od ostatniego użycia • zaleca się 
stosowanie folii UDT •   2 lata gwarancji, certyfikaty GS/TUV/CE

Czas nagrzewania:

3min. 

Kod kat. opis format cena

Kołonotatniki Executive

P446100
Ze zintegrowaną koszulką oraz linijką

A4 27,90

P445600 A5 19,90

Kołonotatniki Executive Get Organised

P446500 Z 3 wyjmowanymi przekładkami i przezroczystą koszulką [1]. A4 33,90

Kołonotatniki Executive Be Mobile

P446300 Z elastycznym zamknięciem, 3 wyjmowanymi przekładkami i zintegrowaną koszulką [2]. A4 42,90

Kołonotatniki Executive Project

P446700 Z innowacyjną kartą na projekty i przezroczystymi koszulkami [3]. A4 37,90

Kołonotatniki Leitz Executive 
• bardzo mocna okładka z PP tworzy idealną podkładkę do pisania • 80 kartek papieru o gramaturze 90 
gsm, z certyfikatem FSC® • dziurkowane, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie notatek • otwierane 
pod kątem 360°, dzięki oprawie w spiralę • jedna strona z perforowanymi karteczkami

2 21

DOSTĘPNE OD MAJA 2016 R.

O SZCZEGÓŁY OFERTY PYTAJ W ODDZIAŁACH KOMPANII BIUROWEJ

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

Wybierz konfigurację przekładek, koszulek, 
folderów i zamknięć, których potrzebujesz, 
aby Twoja praca była dobrze wykonana.

Papier Xerox Economy
• uniwersalny biały papier biurowy o gramaturze 80g/m² przeznaczony do 
codziennego 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 

Kod prod. opis

31K030A ryza 500 ark.

Cena promocyjna

8,98 PLN

Cena promocyjna

3,99 PLN

Cena promocyjna

19,90  PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed.

120P002A 210x297mm opak.100 szt.

120P002B 70x35mm opak.100 szt.

120P002D 38,5x21,2mm opak.100 szt.

120P002E 105x74mm opak.100 szt.

120P002F 210x148mm opak.100 szt.

Etykiety samoprzylepne Extra
• do stosowania w drukarkach atramentowych, laserowych oraz 
kserokopiarkach • zastosowana technologia QCT (krawędzie bezpieczeństwa, 
które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki) sprawiają, 
że produkt działa bezawaryjnie we wszystkich urządzeniach 

A4/50 mm A4/75 mm kolor

19K002A 19K001A czarny

19K002B 19K001B czerwony

19K002C 19K001C niebieski

19K002D 19K001D zielony

19K002M 19K001M żółty

19K002L 19K001L pomarańczowy

19K002I 19K001I bordowy

Segregatory EXTRA A4 
• z grubej tektury jednostronnie pokrytej ekologiczną folią PP o strukturze płótna 
• mechanizm dźwigniowy • metalowe okucia na dolnych krawędziach
• dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie

gwarancja stałych cen przez okres trwania umowy
sprawdzony i wiarygodny dostawca, który dba o komfort Twoich 
pracowników i klientów

doskonała w smaku woda źródlana z wyselekcjonowanych polskich źródeł
łatwe w obsłudze i wielofunkcyjne dystrybutory
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MARKA EKONOMICZNA

•  Najlepsza cena
•  Wysoka jakość
•  Wsparcie w przetargach
•  3 lata gwarancji
•  Certyfikacja TUV

MARKOWE TUSZE TONERY

NAJTAŃSZE DRUKOWANIE

LIDER JAKOŚCI I ROZPOZNAWALNOŚCI
BADANIE RYNKU W KATEGORII MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE - 

ZREALIZOWANE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
KATEGORIA: Materiały eksploatacyjne do drukarek

Opinie klientów w badaniu:
• Najbardziej rozpoznawalne, dostępne dla każdej kieszeni
• Bardzo dobre materiały - wysoka jakość
• Produkt jest łatwo dostępny, korzystna cena.

Firma ma w ofercie zamienniki do większości drukarek
• Świetne produkty, dobre i sprawdzone

TONERY

FOLIE TAŚMY

TUSZE

Sponsor grupy kolarskiej
verva-activejet team

activejet.pl

najtanszedrukowanie.pl

TONERYTUSZE

MARKA EKSPERCKA
•  Lider rynku zamiennych materiałów
     eksploatacyjnych
•  Gwarancja 5 lat na tusze i tonery -
     pewność użytkowania
•  Większa wydajność i pojemność
•  Zwycięzca testów branżowych
•  Najlepsza jakość - ograniczona ilość reklamacji
Zastosowanie: wydruki profesjonalne 

Przy zakupie 

2 tonerów
otrzymasz

Warunki promocji:
Zakup podanych powyżej ilości tonerów marki ActiveJet premiowany jest wybraną przez klienta nagrodą. Z promocji można skorzystać wielokrotnie. 
Czas trwania promocji: od 01.04 do 30.06.2016.

Kupuj produkty Activejet 
i odbieraj nagrody!

Przy zakupie 

4 tonerów
otrzymasz

Przy zakupie 

1 tonera
otrzymasz

BATERIA PHILIPS LR6P4B/10 AA  
POWER ALAKLINE 4 SZT.

KREM DO RĄK I PAZNOKCI EVELINE 
COSMETICS EXTRA SOFT 25 ML

FLASHDRIVE KINGSTON FLASH 
DTSE9H/8GB



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.04.2016 do 30.06.2016. 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.

miasto adres telefon e-mail

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Olsztyn
Ostrów Wielkopolski
Piła
Poznań
Siedlce
Sosnowiec
Suwałki
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. Rolna 2c
ul. Przemysłowa 8b
ul. Golikówka 7
ul. Kilińskiego 17
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogoźińska 11c
ul. Truskawiecka 1
ul. Magazynowa 8c
ul. Gen. Władysława Andersa
ul. Konopnickiej 8
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
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
89 539 05 55
62 592 04 47
67 210 49 20
61 886 48 90
25 644 65 67
32 705 02 50
87 565 13 70
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 356 56 16 do 19
71 303 21 51

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

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

24 oddziały
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

174 mln zł netto
rocznego obrotu

nowoczesny katalog z ofertą
5 200 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

ZAMAWIANIE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE

PLATFORMA ZAKUPOWA - INTELIGENTNE NARZĘDZIE DLA WYMAGAJĄCYCH

Korzyści ze stosowania Internetowej Platformy Zakupowej

- stały dostęp do pełnej oferty produktowej,
- bezpieczeństwo danych,
- stały koszyk dedykowanych produktów,
- kontrola wydatków ze strony Klienta,

- monitorowanie stanu realizacji zamówienia,
- wielozakresowa analiza historii zamówień,
- generowanie szczegółowych zamówień,
- przydzielanie uprawnień użytkownikom,

- dostęp do cyklicznych ofert promocyjnych,
- informacje o nowościach w ofercie.

Zamawianie Logowanie Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów


