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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

01.04.2017-30.06.2017
lub do wyczerpania zapasów

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

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K017X P-4/F-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K003X P-4/F-1 szt.

Niszczarka osobista 
SHREDCAT by IDEAL 8220 CC
• jej unikalne cechy to cichy i mocny silnik oraz zerowe 
zużycie prądu w trybie AutoEcoMode • szerokość wejścia: 
220 mm • wielkość ścinka: 4 x 40 mm (cross-cut) • maks. ilość niszczonych kartek: 
6 • poziom bezpieczeństwa: P-4 | F-1 • automatyczny „start/stop” • zabezpieczenie 
silnika przed przegrzaniem • odporna na zszywki biurowe • rewers • tryb AutoEco 
(zerowy pobór prądu w trybie bezczynności) • pojemność kosza: 16 l

Niszczarka 
SHREDCAT by IDEAL 8260 CC
• prawie bezgłośna, tnąca w systemie paskowo-odcinkowym 
• świetnie sprawdzi się w małym biurze lub w domu • szerokośc wejścia: 220 mm 
• wielkość ścinka: 4 x 40 mm • automatyczny start/stop • zabezpieczenie silnika 
przed przegrzaniem • rewers • kółka • zerowy pobór prądu w trybie AutoEcoMode 
(stan czuwania) • pojemność kosza: 18 l • jednorazowo niszczy 8 arkuszy papieru 
o gramaturze 70 g/m2

HIT CENOWY

Cena 

promocyjna

5,99 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

40K310A czarny szt.

40K310B czerwony szt.

40K310C niebieski szt.

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 20 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 30 zł

Prezent! Prezent!

Cena 

590,00 PLNCena 

369,00 PLN

TOP
100

TOP100

TOP100

TOP
100

TOP100

TOP100
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PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW Z TEJ STRONY 
ZA 199 ZŁ NETTO
 - GRATIS  KAWA 250 G 

Cena 

91,90 PLN

Cena 

13,90 PLN

Prezent!

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 • 3 lata 
gwarancji

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

Cena 

PROMOCYJNA
Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

21K265A czarny szt. 5,99

21K265C niebieski szt. 5,99

21K265X niebieski +  wymienny wkład kpl. 8,89

Długopis wymazywalny CORRETTO GR -1204
• wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu • tusz znika także  
po podgrzaniu kartki • długość pisania: 210 m • grubość linii 0,5 mm • tusz 
wodoodporny

Zszywacz Eagle Alpha S5023B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • antypoślizgowe 
ramię • dwa rodzaje zszywania: otwarte i zamknięte • wskaźnik ilości zszywek 
pozostałych w magazynku • pojemnik na zapasowe zszywki  
• głębokość zszywania 48 mm • na zszywki 24/6, 26/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K039A czarny szt.
21K039B czerwony szt.
21K039C niebieski szt.

Dziurkacz Eagle Alpha P5024B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • ramię antypoślizgowe • 
podwójny wskaźnik środka strony • listwa formatowa • rozstaw otworów: 80 mm, 
średnica: 5,5 mm Kod kat. kolor jedn. sprzed.

21K144A czarny szt.
21K144B czerwony szt.
21K144C niebieski szt.

gwarancja 

3 lata

TOP
100

TOP100

TOP100

TOP
100

TOP100

TOP100

Pojemnik naścienny na dokumenty Grand
• wykonany z lakierowanego metalu • 5 kieszeni na dokumenty 
(szerokość kieszeni 78 mm) • wymiary: 435 x 308 mm (wys. x szer.)

Kod kat. jedn. sprzed.

21K174X szt.

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

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena
21K085A czarny szt. 25,49
21K085B czerwony szt. 25,49
21K085C niebieski szt. 25,49

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena
21K086A czarny szt. 29,89
21K086B czerwony szt. 29,89
21K086C niebieski szt. 29,89

TOP
100

TOP100

TOP100

20 

zamykana na klamręzamykana na gumkę

Cena 

16,90 PLN

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW
Z TEJ STRONY 
ZA 199 ZŁ NETTO
 - GRATIS  KAWA 250 G 

Prezent!
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Kupuj tonery
Activejet i odbieraj 
nagrody!

Kup 2 dowolne tonery Activejet a krem  
do rąk Eveline Cosmetics otrzymasz gratis.

ORIGINAL PRINTING QUALITY

Promocja
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PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW BIC I TIPPEX Z GAZETKI PROMOCYJNEJ 
ZA KWOTĘ 69 ZŁ NETTO – GRATIS CZEKOLADA WEDEL !!!!! 
ZA KWOTĘ 149 ZŁ NETTO – GRATIS KAWA ROZPUSZCZALNA NESCAFE 200G!!!!

Prezent!

lub

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K001A czarny szt.
47K001B czerwony szt.
47K001C niebieski szt.
47K001D zielony szt.

Długopis Bic Orange
• zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu • atrament na bazie oleju: 
trwały, wodoodporny, szybkoschnący (<2s), gwarantujący płynność pisania 
• końcówka pisząca 0,8 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

Cena 

1,59 PLN

Cena 

29,90 PLN

Cena 

3,99 PLN

Cena 

5,69 PLN

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

Długopis automatyczny Bic Atlantis Soft
• z metalowym klipem • gumowy uchwyt oraz obudowa  w kolorze tuszu • wymienny 
wkład • trwały atrament na bazie oleju, wodoodporny oraz szybkoschnący (<2 s) 
• długość linii pisania 2400m • formuła tuszu Easy Glide gwarantuje do 35% gładsze 
i lżejsze pisanie • kulka pisząca z węglika wolframu umieszczona w niklowo-srebrnej 
końcówce: średnica 1 mm, grubość linii pisania 0,32 mm

końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed.
47K019A 47K020A czarny szt.
47K019B 47K020B czerwony szt.
47K019C 47K020C niebieski szt.
47K019D 47K020D zielony szt.

Marker permanentny Bic Eco 
• 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

Ołówek Evolution Ecolutions 
650/655
• sześciokątny ołówek grafitowy wyprodukowany 
w: 57% (650); 50% (655) z materiału pochodzącego 
z recyklingu • wykonany z żywicy syntetycznej, 
charakteryzujące się wysoką elastycznością • 
trwały grafit  HB o średnicy 2,3 mm, nie łamie 
się, gdy upuścisz ołówek na podłogę • bezpieczny 
dla dzieci • doskonale się ostrzy • w przypadku 
złamania – brak drzazg • nie zawiera PVC oraz 
lateksu 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
47K006A HB z gumką szt. 1,39
47K006B HB bez gumki szt. 0,99

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

47K056A niebieski szt.

Długopis Bic na łańcuszku
• metalowy łańcuszek o długości 580 mm • długopis wyposażony w 4 niebieskie 
wkłady • długość linii pisania 8 000 m • zawartość tuszu w każdym z wymiennych 
wkładów: 0,28 g • atrament na bazie oleju: trwały i wodoodporny szybkoschnący 
(<2 s), gwarantujący płynność pisania • kulka pisząca z węglika wolframu • średnica 
kulki 1,0 mm • szerokości linii pisania 0,32 mm • ring łączący obudowę jest 
równocześnie prowadnicą dla 4 wkładów

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

47K012X Tipp-Ex Pocket Mouse 4,2mm x 10m szt. 12,69

47K013X Tipp-Ex Mini Pocket Mouse 5 mm x 6 m szt. 9,99

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 • karbowana górna część obudowy ułatwiającą 
odpowiednie trzymanie korektora • szacowany okres przydatności 3 lata
Tipp-Ex Mini Pocket Mouse • taśma poliestrowa • umożliwiająca kontrolę zużycia 
taśmy przezroczysta obudowa • koryguje precyzyjnie i gładko • materiał korygujący 
umieszczony na taśmie papierowej • karbowana górna część obudowy ułatwia 
odpowiednie trzymanie korektora • nie zawiera PVC, lateksu oraz  niebezpiecznych 
ftalanów

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW BIC I TIPPEX 
Z GAZETKI PROMOCYJNEJ 
ZA KWOTĘ 69 ZŁ NETTO 
– GRATIS CZEKOLADA WEDEL !!!!! 
ZA KWOTĘ 149 ZŁ NETTO 
– GRATIS KAWA ROZPUSZCZALNA
 NESCAFE 200G!!!!

Prezent!

lub

TOP
100

TOP100

TOP100

TOP
100

TOP100

TOP100
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Cienkopis STABILO point 88
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, co gwarantuje wysoki 
komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu. Grubość linii – 0,4 mm. 
Wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku nagłego połknięcia. 
Jedyny cienkopis dostępny aż w 30 kolorach oraz w kompletach.

Foliopis STABILO OHPen
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

Kod kat. opis jedn. 
sprzed. cena

54K002D   Cienkopis STABILO point 88, zielony szt. 2,89
54K002B   Cienkopis STABILO point 88, czerwony szt. 2,89
54K002C   Cienkopis STABILO point 88, ciemny niebieski szt. 2,89
54K002M   Cienkopis STABILO point 88, żółty szt. 2,89
54K002H   Cienkopis STABILO point 88, brązowy szt. 2,89
54K002A   Cienkopis STABILO point 88, czarny szt. 2,89
54K002O   Cienkopis STABILO point 88, turkusowy szt. 2,89
54K002L   Cienkopis STABILO point 88, pomarańczowy szt. 2,89
54K002N   Cienkopis STABILO point 88, fioletowy szt. 2,89
54K002W   Cienkopis STABILO point 88, różowy szt. 2,89
54K002E   Cienkopis STABILO point 88, oliwkowy szt. 2,89
54K002K   Cienkopis STABILO point 88, szary szt. 2,89
54K002X  Cienkopis STABILO point 88, komplet 6 kolorów etui 17,49
54K002U  Cienkopis STABILO point 88, kpl. 6 kol. neonowych etui  17,49
54K002Y  Cienkopis STABILO point 88, komplet 10 kolorów etui 29,19
54K002Z  Cienkopis STABILO point 88, kpl. 15 kol. , w tym 5 neon. etui 43,79

Kod kat. opis j. sprzed. cena
54K083B   Foliopis STABILO OHPen, czerwony, (S) szt. 3,99
54K083C   Foliopis STABILO OHPen, niebieski, (S) szt. 3,99
54K083A   Foliopis STABILO OHPen, czarny, (S) szt. 3,99
54K083D   Foliopis STABILO OHPen, zielony, (S) szt. 3,99
54K084B   Foliopis STABILO OHPen czerwony, (F) szt. 3,99
54K084C   Foliopis STABILO OHPen, niebieski, (F) szt. 3,99
54K084A   Foliopis STABILO OHPen, czarny, (F) szt. 3,99
54K084D   Foliopis STABILO OHPen, zielony, (F) szt. 3,99
54K085B   Foliopis STABILO OHPen, czerwony, (M) szt. 3,99
54K085C   Foliopis STABILO OHPen, niebieski, (M) szt. 3,99
54K085A   Foliopis STABILO OHPen, czarny, (M) szt. 3,99
54K085D   Foliopis STABILO OHPen, zielony, (M) szt. 3,99
54K083X  Foliopis STABILO OHPen, 4 kolory (S) etui etui 15,99
54K084X  Foliopis STABILO OHPen, 4 kolory (F) etui etui 15,99
54K085X  Foliopis STABILO OHPen, 4 kolory (M) etui etui 15,99

SUPER CENA

niższa o 20%

Prezent! 
Do zakupu dowolnego 
miksu cienkopisów point 88 
z gazetki za kwotę 25 zł 
– Gratis Coca Cola!

Prezent! 
Do zakupu dowolnego foiliopisu 
z gazetki za kwotę 30 zł  
– Gratis dropsy Mentos!

Kod kat. format jedn. sprzed.
85K023X A4 szt.

Cena 

249,00 PLN

Bindownice z funkcją 4-otworowego  
dziurkacza OPUS BINGO ER 
• nowocześnie zaprojektowane bindownice do oprawy grzbietem plastikowym 
• polecane do małych i średnich biur oraz do użytku domowego • zastosowanie 
dźwigni o dwóch ramionach zapewnia łatwe i precyzyjne dziurkowanie kartek  
• urządzenie może służyć także jako dziurkacz wykonujący cztery otwory  
do segregatorów • format: A4 • dziurkuje do (80 g/m2): 8

Kod kat. format jedn. sprzed.
85K025A A4 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
97P419U kpl.

Cena 

190,00 PLN

Laminatory OPUS UNILam A4 
• laminatory biurowe w formatach A4 • dedykowane do użytku w małym 
biurze jak również w domu • cechuje je unikatowy design oraz szybkie 
osiąganie temperatury roboczej • wykorzystują do laminacji nowoczesną 
technologię ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia CARRIERA  
• format laminacji: A4 (230 mm) • max. grubość dokumentu z folią:  
0,6 mm • max. grubośc folii: 80-125 mic. • czas nagrzewania: 3-5 min.  
• ilość wałków: 2 wałki • prędkość laminacji: 300 mm / min

Drukarka P2500 
• szybkość druku 22 str./min A4 • czas 
wydruku pierwszej strony do 7,8 sek 
• miesięczne obciążenie 15000 stron • 
rozdzielczość druku do 1200x1200 dpi 
• kartridż startowy na 700 stron.

Toner PA-210S - wydajność 1000 stron

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 20 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 20 zł

Prezent! Prezent!
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Prezent!
ZA ZAKUP PRODUKTÓW UNI Z OFERTY PROMOCYJNEJ W KWOCIE 120 ZŁ NETTO 
– GRATIS PRAKTYCZNE I WIELOFUNKCYJNE METALOWE ETUI, 
KTÓRE POZWALA NA BEZPIECZNE PRZENOSZENIE KART KREDYTOWYCH DZIĘKI 
FUNKCJI BLOKADY SYGNAŁU RFID LUB WYGODNE PRZETRZYMYWANIE WIZYTÓWEK

Długopis automatyczny 
SXN 101 / 101C Jetstream 
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcznych i 
szybko piszących! • tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje 
się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • można pisać 
nieprzerwanie po śliskim papierze: np. faktury, papier kredowy • gumowy 
uchwyt zapewnia komfort pisania • kulka z węglika wolframu • automatycznie 
chowany wkład • grubość linii pisania ok. 0,35 mm • wymienne wkłady SXR-71 
SXN-101 • kolor obudowy i tuszu: 
czarny, niebieski, czerwony
SXN-101C • kolor obudowy: 
pomarańczowy, zielony, 
fioletowy, różowy 
• kolor tuszu niebieski

Cena

4,96 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K105A czarny szt.
48K105B czerwony szt.
48K105C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K160A czarny szt.
48K160B czerwony szt.
48K160C niebieski szt.

Pióro kulkowe 
UNI 188-L AIR
• pisze jak pióro wieczne - płynnie 
i gładko • grubość linii i jej 
intensywność zależy od tego z jaką 
siłą naciskamy i pod jakim kątem 
piszemy (UBA-188L od 0,35 do 
0,55 mm i UBA-188M od 0,28 do 
0,45 mm) • można nim pisać pod 
każdym kątem • końcówka AIR jest 
wyprodukowana z elastycznego 
materiału - nie drapie i nie ślizga 
się po papierze • tusz pigmentowy - 
odporny dy i światła

Pióro kulkowe 
UNI 188-M AIR

UBA-188 AIR

UBA-188M AIR Micro

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K048A czarny/czarny szt.
48K048B czerwony/czerwony szt.
48K048C niebieski/niebieski szt.
48K048X niebieski/mix szt.

Cena

10,98 PLN

HIT CENOWY

8,99 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 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 kat. wymiary jedn. sprzed.
53K042X 19 cm x 150 m rolka

Kod kat. jedn. sprzed.
53K002B opak. 3000 listków

Cena 

17,99 PLN

Cena 

76,99 PLN

KUP 3 OPAKOWANIA ZBIORCZE RĘCZNIKÓW 
MAXI 6140 LUB RĘCZNIKÓW ZZ LINEA I ODBIERZ 
GRATIS – ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LINEAPrezent!

Ręczniki w roli 
Linea celulozowe
• kolor biały • 100% celulozy 
• papier dwuwarstwowy 
• wysokość: 21,5 cm

Ręczniki składane 
ZZ Linea
biały, 2 warstw. 100% celuloza

Cena

4,69 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K041A czarny szt.
48K041B czerwony szt.
48K041C niebieski szt.
48K041D zielony szt.

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, nie 
przesiąka przez papier • pisze nieprzerwanie po śliskim papierze (np. faktury, 
papier kredowy) • gumowa obudowa zapewnia komfort pisania • kulka z 
węglika wolframu • średnica kulki piszącej ok. 0,7 mm • grubość linii pisania ok. 
0,35 mm • wymienne wkłady SXR -72

Kod kat. kolor / opis jedn. sprzed.
48K082G biały / PWE5M szt.
48K082M żółty / PWE5M szt.
48K082L pomarańczowy / PWE5M szt.
48K082B czerwony / PWE5M szt.
48K109G biały / PWE8K szt.
48K109M żółty / PWE8K szt.
48K109L pomarańczowy / PWE8K szt.
48K109B czerwony / PWE8K szt.

TOP
100

TOP100

TOP100

TOP
100

TOP100

TOP100
Cena

12,29 PLN

DO PISANIA PO TABLICACH 
I BLOKACH DO FLIPCHARTÓW
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DO KAŻDEJ ZAKUPIONEJ SZTUKI DOWOLNEGO 
KOŁONOTATNIKA OXFORD ACTIVEBOOK LUB MEETINGBOOK 
GRATIS – ZESZYT A5 60K OXFORD TOUCH! 

Prezent!

Prezent!

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
15K086Y A5+ 80 kartek szt. 28,90
15K086X A4+ 80 kartek szt. 44,90
15K086Z B5 80 kartek szt. 36,90

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed. cena
15K166X A5+ 80 kartek kratka szt. 23,90
15K166Y A4+ 80 kartek kratka szt. 35,90
15K166Z B5 80 kartek kratka szt. 30,90 Kołonotatnik A4+ Oxford Meetingbook

• kołonotatnik i teczka w jednym • Optik Paper 80 g/m2  • oprawiony w wygodną 
polipropylenową okładkę - całość spina podwójna spirala oraz dla dodatkowego 
zabezpieczenia 2 narożne gumki • wszystkie kartki posiadają praktyczną 
mikroperforację oraz otwory umożliwiające ich wpięcie do segregatora • wewnętrzna 
strona tylnej okładki stanowi teczkę z trzema klapami zabezpieczającymi dokumenty 
przed ich niekontrolowanym wysunięciem

Kołonotatnik Oxford Activebook
• idealny kołonotatnik na spotkania biznesowe • dodatkowa strona z kieszenią 
na luźne dokumenty • ruchoma, polipropylenowa przekładka • perforowane 
strony z otworami do segregatora • okładki polipropylenowe odporne na 
zniszczenie

Dla formatów B5 w serii Activebokk i Meetingbook, łatwe zapisywanie odręcznych notatek w formie cyfrowej 
      w 3 prostych krokach za pomocą aplikacji inConnect: 1. SKANUJ notatki smartfonem lub tabletem, 
            2. ZAPISZ jako plik PDF, 3. WYŚLIJ przez email, Dropbox lub Onedrive

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.

30K001C A4 80 g/m2 ryza 500 ark.

DO ZAKUPU 5 KARTONÓW PAPIERU W SUPER CENIE, 
SŁODKI UPOMINEK - OPAKOWANIE ALPEJSKIEGO 
MLECZKA

Cena 

9,99 PLN

FSC® - oznacza, że produkt został wytworzony z drewna 
pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowie-
dzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez między-
narodową organizację Forest Stewardship Council®
EU Ecolabel - oficjalne wyróżnienie dla produktów wyso-
kiej jakości, mniej uciążliwych dla środowiska
PEFC® - oznacza, że surowiec pochodzi z lasów, w któ-
rych prowadzona jest trwała i zrównoważona gospodarka
Rainbow Quality - znak jakości zapewniający żywe, 
intensywne kolory oraz satynowaną, gładką powierzchnię
ColorLok Technology® - innowacyjna technologia 
pozwalająca na uzyskanie lepszych rezultatów podczas 
drukowania

Kod kat. długość jedn. sprzed. cena
54K080X 17 cm szt. 5,19
54K080Y 21 cm szt. 6,99

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed. cena
54K033M pastelowy żółty 76 x 76 mm bloczek 9,99
54K033Z żółty neonowy 76 x 76 mm bloczek 14,99
54K033X mix 4 kolorów pastelowych 76 x 76 mm bloczek 9,99
54K033Y mix 5 kolorów neonowych 76 x 76 mm bloczek 14,99
54K033A mix: różowy, żółty 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033B mix: zielony, żółty, różowy 76 x 76 mm bloczek 12,29
54K033C mix: niebieski, żółty, zielony 76 x 76 mm bloczek 12,29

Nożyczki Maped Essentials Green
• uchwyty w 70% wykonane są z surowców wtórnych  
• ostrza i nity ze stali nierdzewnej • 5 lat gwarancji

Prezent!
Do 3 szt. dowolnych  
nożyczek  – linijka Geonotes  
z mega atrakcyjnymi 
szablonami 15 cm GRATIS! 54K080X

54K080Y

54K033Y54K033M

Kostki samoprzylepne
• kostki w kolorach mieszanych: neonowe  
i pastelowe • 76 x 76 mm • 400 karteczek

Prezent!
Do dowolnych  
4 szt. produktów  
baton BA! Bakalland  
GRATIS!

54K033X 54K033Z

54K033A

54K033C

54K033B

HIT CENOWY
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Krzesło Metron R
• wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko  
 zapewniające komfort siedzenia
• siedzisko i oparcie tapicerowane pianką  
 oraz tkaniną z atestem trudnopalności
• płynnie regulowana wysokość siedziska  
 i oparcia
•  możliwość odblokowania oparcia  
 i swobodnego ruchu oparcia
• blokada oparcia w dowolnej pozycji
• regulowane podłokietniki
• nowoczesna nylonowa podstawa
• kółka do powierzchni dywanowych  
 w standardzie
• gwarancja: 2 lata na krzesło,  
 4 lata na podnośnik pneumatyczny

Kod kat. kolor tkaniny jedn. sprzed.
93K034A czarna EF-019 szt.
93K034K szara EF-031 szt.
93K034C granatowa EF-010 szt.
93K034L pomarańczowy EF-808 szt.

EF010EF019EF031EF808

HIT CENOWY 

339,99 PLN

Cena 

5,49 PLN

Aktówka A4 ST009 
 • teczka wykonana ze skóry ekologicznej • popularna teczka 
aktowa zapinana na suwak • wewnątrz miejsce na długopis, 
wizytówki • dwie kieszenie na dokumenty - jedna zapinana 
na suwak • klips na notes • wnętrze wyłożone materiałem 
flokowanym • wyposażona w zamek dwustronny

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

38K221A czarna szt.

Taśma pakowa Tetis 
• taśma pakowa krystaliczna lub brązowa 
• taśma o doskonałej przyczepności i dużej 
wytrzymałości na rozciąganie • grubość 62 mic.
Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
38K191X krystaliczna 48 mm x 25 m szt.
38K191Y brązowa 48 mm x 25 m szt.

DO ZAKUPU PRODUKTÓW TETIS I MICHALCZYK I PROKOP Z GAZETKI ZA KWOTĘ 70ZŁ NETTO  
– NESTEA NAPÓJ HERBACIANY 500ML – GRATISPrezent!

Kod kat. rozmiar kolor jedn. sprzed.

PGN280YB 18 cm żółty szt.

Nożyczki biurowe GN280
• wykonane ze stali nierdzewnej • posiadają 
wygodny w użyciu uchwyt, idealnie 
dopasowany do kształtu dłoni - dodatkowo 
pokryty wysokiej jakości miękkim 
tworzywem • rozmiar 7”

Marker do tablic suchościeralnych 
Schneider Maxx 290
• użyty na tablicy ściera się z wyjątkową łatwością, na flipcharcie nie 
przebija • innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, ciche pisanie bez 
charakterystycznego odgłosu skrzypienia • zwiększone dawkowanie tuszu polepsza 
wyrazistość i intensywność barw • szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - 
bez dodatku ksylenu i toluenu 
• nie zasycha pozostawiony bez skuwki 
nawet przez 2-3 dni • grubość linii 
pisania: 2-3 mm • możliwość ponownego
 napełnienia • okrągła końcówka

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

DO ZAKUPU OPAKOWANIA 10 SZTUK 
MARKERÓW W JEDNYM KOLORZE
– GRATIS KSIĄŻKA 150 SZYBKICH 
POTRAW NA PIKNIK

Prezent!

TOP
100

TOP100

TOP100

Cena 

11,19 PLN

Cena 

6,69 PLN

Cena 

7,29 PLN

Cena 

71,90 PLN
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Profesjonalna
chemia czyszcząca

DO ZAKUPU PRODUKTÓW CLINEX Z GAZETKI 
ZA KWOTĘ 99 ZŁ - KUPON NA ŚREDNIĄ PIZZĘ 
Z TELEPIZZA Z 3 SKŁADNIKAMI

Prezent!

Płyn do mycia szyb, luster  
i innych powierzchni gładkich 
Clinex
• z wygodnym atomizerem • do mycia szyb, luster, 
kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, 
elementów ze stali nierdzewnej • do okien - skuteczny 
bez mycia wstępnego przy dwukrotnym zastosowaniu 
• z wygodnym atomizerem • wzbogacony o środki 
antystatyczne • nie pozostawia smug i zacieków • posiada 
działanie odtłuszczające• zawiera amoniak, nie stosować 
na rozgrzane powierzchnie 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K395X 1000 ml szt. 10,99
14K395Y 5 litrów szt. 44,99

Płyn do mycia drewnianych 
podłóg i paneli, skoncentrowany 
Clinex Wood&Panel
• skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg 
wodoodpornych, drewnianych jak i laminowanych • nie 
pozostawia smug i zacieków • pogłębia naturalny kolor, 
nadaje delikatny połysk • zawiera polimer, który skraca czas 
wysychania i zwiększa zdolność pochłaniania brudu • chroni 
przed ponownym zabrudzeniem  
- zapobiega przyklejaniu się kurzu i brudu • nie nawarstwia 
się, podłoga nie klei się po wielokrotnym zastosowaniu   

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K393X 500 ml szt. 3,99
14K393Y 5 litrów szt. 19,99

Mydło w płynie Clinex 
• w formie mieszaniny łagodnych substancji myjących 
oraz składników chroniących skórę • nie powoduje 
podrażnień • nawilża i zabezpiecza skórę przed 
wysuszeniem i pękaniem • wydajne w użyciu • 
bardzo gęsta konsystencja zapobiega samoistnemu 
wyciekaniu z dozownika

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K264X 650 ml szt. 7,99

Pianka do mycia szyb, luster  
i innych powierzchni gładkich 
Clinex
• do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni 
emaliowanych i laminowanych, a także elementów 
ze stali nierdzewnej • na bazie alkoholu i eteru - 
odtłuszcza • prawie bezzapachowa, szybko odparowuje 
• 2-3 krotnie wydajniejsza dzięki atomizerowi,  
który pod ciśnieniem spienia roztwór zmniejszając 
ilość rozpylanego płynu • pianowa formuła pozwala na 
punktową aplikację, preparat nie spływa po szybie • nie 
wymaga mycia wstępnego, nadaje połysk • nie zostawia 
smug 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K257X 1000 ml szt. 9,99
14K257Y 5 litrów szt. 29,99

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K374A 17” szt.

Torba na laptopa  
Wenger Legacy 17” 
• W pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje 
przedmioty i zapewnia do nich łatwy dostęp • W 
przegrodach na dokumenty można przechowywać 
papiery, foldery, czasopisma itd. • Miękkie 
wyściełane uchwyty do wygodnego transportu 
• Pasek na ramię odporny na rozdarcia • Pasek 
Pass-Thru wsuwa się na rączki bagażu na kółkach, 
ułatwiając podróżowanie

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

17"
43 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

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

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K378A 16” szt.

Plecak Wenger Legacy 16” 
• Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji 
pionowej • Paski naramienne 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

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

16"
41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K377A 17” szt.

Torba pilotka 2w1 
Wenger Patriot 17’’ 
• Dwuczęściowy zestaw biznesowy obejmujący walizkę 
na kółkach z wieloma przegrodami oraz dopasowaną do 
niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa - łatwo wsuwa 
się na ergonomiczną, teleskopową rączkę walizki • Kółka 
z łatwym poślizgiem • Przegroda na podróże z noclegiem 
może pomieścić ubrania na następny dzień • Rozszerzane 
przegrody na dokumenty umożliwiają ich łatwe sortowanie • 
Kieszeń „Quik Pocket” zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych 
akcesoriów • Zamki błyskawiczne z blokadą umożliwiają 
zabezpieczenie przegrody laptopa przy użyciu blokady

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

15.4"
39 cm

17"
43 cm

2

DO ZAKUPU 2 SZT. 
– GRATIS PERFUMY POLICE 
TO BE WOMAN 40 ML

DO ZAKUPU – GRATIS 
PERFUMY POLICE 
TO BE WOMAN 40 ML

Prezent! Prezent!
Nowa niższa cena  

265,90 PLN
Nowa niższa cena  243,90 PLN

Nowa niższa cena  526,90 PLN

Cena 

7,29 PLN



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.04.2017 do 30.06.2017r. 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
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
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. 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. 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
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
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 
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
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!

Prezent!

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

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

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 raportów,
- przydzielanie uprawnień użytkownikom,

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

Zamawianie Logowanie Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów

DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA 
Z FUNKCJĄ JONIZACJI GRATIS – PAKIET BONÓW SODEXO O WARTOŚCI:
IDEAL AP15 - 50 PLN / AP30 - 100 PLN / AP45 - 150 PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
85K015A AP15 szt. 1169,00
85K015B AP30 szt. 1379,00
85K015C AP45 szt. 1699,00

Oczyszczacze powietrza z funkcją jonizacji  
IDEAL AP15/ AP30 / AP45 
TAM GDZIE POWIETRZE JEST CZYSTE CZUJEMY SIĘ DOBRZE ! 
W biurze, w domu czy w gabinecie lekarskim czyste powietrze jest często towarem 
deficytowym mimo że jest ono czynnikiem decydującym dla Twojego samopoczucia. 
Jak temu zaradzić ? Idealnym rozwiązaniem jest OCZYSZCZACZ POWIETRZA IDEAL 
z funkcją JONIZACJI POWIETRZA – polepsza stan zdrowia, wpływa na podwyższenie 
koncentracji i wydajności pracy. Polecamy również nawilżacze IDEAL.

NASZA ODPOWIEDŹ NA SMOG I ALERGIE !

Skutecznie 
usuwają: Wirusy i 

bakterie
KurzSierść 

zwierzęca
Dym 

papierosowy
Spaliny PleśńPyłki ZapachyOpary 

chemiczne
Chemia 

budowlana
Aerozole Drobny pył


