
MAPED & STICK’N 
Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:  

22.05-31.08.2017  
lub do wyczerpania zapasów 

Nożyczki Maped Essentials Green 

kod rodzaj cena netto 

54K080X 17 cm 5,19 

54K080Y 21 cm 6,99 

do 3 szt. nożyczek -  linijka 
Geonotes z mega atrakcyjnymi 
szablonami 15 cm GRATIS! 

Prezent! 

• ekologiczne 
• uchwyty w 70% wykonane          

z surowców pochodzących              
z recyklingu 

• ostrza i nit ze stali nierdzewnej 
gwarantują długotrwałe 
użytkowanie 

Nożyczki Maped Advanced Gel  

kod rodzaj cena netto 

54K081X 17 cm 14,99 

54K081Y 21 cm 16,99 

• ostrza i nit wykonane ze stali        
nierdzewnej 

• uchwyt pokryty wewnątrz miękkim,    
żelowym tworzywem maksymalnie                 
poprawia komfort pracy 

• idealnie dopasowują się do każdej           
dłoni 

• dostosowane dla osób prawo- i leworęcznych 

do 3 szt. nożyczek - linijka 
Tatoo 30 cm GRATIS! 

Prezent! 

*wzór linijki wybierany losowo 

*kolor  linijki wybierany losowo 

Dziurkacz Maped Easy 

kod rodzaj cena netto 

54K059A 40 kartek 117,90 

54K060A 70 kartek 173,90 

• w porównaniu do zwykłych dziurkaczy redukuje niezbędny wysiłek o 50% 
• czytelny ogranicznik papieru z czerwonym punktem orientacyjnym 
• formaty wygrawerowane na blacie dziurkacza 
• metalowy mechanizm; ergonomiczna, obrotowa rączka 
• łatwy do otwierania pojemnik na konfetti 

do dziurkacza – nożyczki Tatoo 21 cm GRATIS! 

Prezent! 

*wzór nożyczek wybierany losowo 



Dziurkacz + zszywacz Maped Advanced Metal 

Dziurkacz: 
• metalowa obudowa i mechanizm 
• precyzyjny ogranicznik formatu 
• 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 
• otwiera się o 180°, co ułatwia wkładanie 

zszywek 

Do każdego zestawu -  3 gumki 
Pyramid ze wzorami Tatoo GRATIS! 

Prezent! 

*wzór gratisu wybierany losowo 

kod cena netto 

54K078X 55,9 

Dziurkacze + zszywacz Maped Essentials Metal 

Dziurkacze: 
• metalowy mechanizm 
• precyzyjny, regulowany ogranicznik 

formatu, wskaźnik środka strony 
• opatentowany sposób dziurkowania         

bez użycia listwy formatowej dzięki 
wgłębieniom w tylnej części podstawy 
zgodnym z rozstawem ringów  

• w modelach od 35 kartek ergonomiczna 
dźwignia z blokadą ułatwiającą 
przechowywanie 

• łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti 
Zszywacz:  
• z krótkim magazynkiem 
• solidna metalowa konstrukcja i mechanizm 
• zszywanie zamknięte i tapicerskie 
• ładowany od góry 
• otwiera się o 180 stopni 
• wskaźnik ilości zszywek 
• głębokość zszywania 61 mm 
• pojemność magazynka 100 zszywek      

24/6 lub 130 zszywek 26/6 

Do dowolnego zestawu 2 sztuk 
produktów - magnesy ze wzorami 
Tatoo GRATIS! 

Prezent! 

kod rodzaj il. kartek cena netto 

54K021A dziurkacz 12 14,90 

54K022A dziurkacz 25 24,90 

54K023A dziurkacz 35 40,90 

54K024A dziurkacz 45 63,90 

54K025A dziurkacz 70 131,90 

54K020A zszywacz 25 21,90 

*wzór gratisu wybierany losowo 



Zakreślacze Maped Fluo’Peps Max 

Do 20 szt. zakreślaczy - 
dwustronny czterokolorowy 
długopis Tatoo GRATIS! 

Prezent! 

*wzór długopisu wybierany losowo 

kod kolor opak. cena netto 

54K082M żółty pudełko 10 szt. 4,29 

54K082L pomarańcz pudełko 10 szt. 4,29 

54K082D zielony pudełko 10 szt. 4,29 

54K082T różowy pudełko 10 szt. 4,29 

54K082X mix etui 4 kolory 16,99 

• trójkątna obudowa, perforowane, 
miękkie boki 

• pozostawiony bez skuwki nie traci 
swoich właściwości nawet po 4 godz. 

• tusz o wysokiej trwałości, odporny   
na działanie światła 

• ścięta końcówka umożliwia zakreślanie 
cienką i grubą linią (od 1 do 5 mm) 

Ołówki Maped Black’Peps z gumką 

Do 3 opakowań ołówków – GRATIS 
temperówka Igloo Eject,             
która po naciśnięciu żółtego guzika 
"wyrzuca" złamane grafity! 

Prezent! 

*kolor temperówki  wybierany losowo 

kod rodzaj opak. cena netto 

54K086A HB pudełko 12 szt. 1,29 

54K086B 2B pudełko 12 szt. 1,29 

54K086C 2H pudełko 12 szt. 1,29 

54K086D B pudełko 12 szt. 1,29 

54K086E H pudełko 12 szt. 1,29 

• wykonany z drewna lipowego 
• ergonomiczny, trójkątny kształt 
• odporny na złamania grafit 
• czytelne oznaczenie twardości na korpusie 

• wykonany z tworzywa odpornego 
na pęknięcia 

• antypoślizgowa podstawa 
• przegródki na drobne         

akcesoria biurowe 
• dyspenser na taśmę klejącą i 

plastikowy kubek 
• sprzedawany bez wyposażenia 

Przybornik na biurko Maped Essentials 

kod cena netto 

54K069A 56,90 

Do 2 szt. przyborników – 
nożyczki Zenoa 13 cm 
GRATIS! 

Prezent! 

*kolor nożyczek  wybierany losowo 



kod opis cena netto 

54K031M karteczki samoprzylepne Stick'n extra mocne 4,59 

54K031T karteczki samoprzylepne Stick'n extra mocne 4,59 

54K031D karteczki samoprzylepne Stick'n extra mocne 4,59 

54K034A kostka samoprzylepna Stick'n mała 5,59 

54K034B kostka samoprzylepna Stick'n mała 5,59 

54K034C kostka samoprzylepna Stick'n mała 5,59 

54K034D kostka samoprzylepna Stick'n mała 6,29 

54K039A zakładki indeksujące papierowe Stick'n 5,99 

54K039B zakładki indeksujące papierowe Stick'n 5,59 

54K039C zakładki indeksujące papierowe Stick'n 5,99 

54K076A zakładki indeksujące  foliowe Stick'n 6,39 

54K076B zakładki indeksujące  foliowe Stick'n 6,39 

54K076C zakładki indeksujące  foliowe Stick'n 6,39 

54K076D zakładki indeksujące  foliowe Stick'n 6,39 

Karteczki, kostki samoprzylepne i zakładki Stick’n 

Karteczki samoprzylepne extra mocne: 
• z extra mocnym klejem 
• można wielokrotnie przyklejać i odklejać   

bez pozostawiania śladów 
• format  76 x 76 mm 
• możne je przyklejać do powierzchni takich 

jak: monitory, deski rozdzielcze 
samochodów, ściany itp. 
 

Kostki samoprzylepne małe:  
• 250 karteczek w atrakcyjnych        

zestawach kolorystycznych 
• format 51 x 51 mm 
• do robienia krótkich notatek,        

zostawiania ważnych wiadomości 
• można przyklejać i odklejać bez 

pozostawiania śladów 
 

Zakładki indeksujące papierowe:  
• wymiary: 50 x 12 mm 
• każde opakowanie zawiera 4 bloczki          

po 100 zakładek 
• umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie 

odnajdywanie ważnych informacji 
• można je wielokrotnie odrywać i przyklejać 

w innych miejscach 
• mocne - klej umieszczony jest do połowy 

długości zakładki 
 

Zakładki indeksujące foliowe:  
• umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych 

informacji umożliwiają 
• można wielokrotnie odrywać i przyklejać     

w innych miejscach nie niszcząc 
dokumentów 
 

Do dowolnych 10 szt. 
produktów baton BA 
GRATIS! 

Prezent! 

54K031M 

54K031T 
54K031D 

54K034A 
54K034B 

54K034C 54K034D 

54K039A 54K039B 54K039C 

54K076A 54K076B 54K076C 54K076D 



kod opis cena netto 

54K033M kostka samoprzylepna Stick'n duża 9,99 

54K033Z kostka samoprzylepna Stick'n duża 14,99 

54K033X kostka samoprzylepna Stick'n duża 9,99 

54K033Y kostka samoprzylepna Stick'n duża 14,99 

54K033A kostka samoprzylepna Stick'n duża 12,29 

54K033B kostka samoprzylepna Stick'n duża 12,29 

54K033C kostka samoprzylepna Stick'n duża 12,29 

54K037X podajniki z karteczkami i zakładkami Stick'n 19,9 

54K037Y podajniki z karteczkami i zakładkami Stick'n 22,9 

54K036A zakładki indeksujące Stick'n z linijką 9,29 

54K036B zakładki indeksujące Stick'n z linijką 9,29 

54K036C zakładki indeksujące Stick'n z linijką 9,29 

54K036D zakładki indeksujące Stick'n z linijką 9,29 

Kostki samoprzylepne, zakładki indeksujące, 
podajniki z karteczki i zakładki  Stick’n 

Do dowolnych 4 szt. 
produktów baton BA 
GRATIS! 

Prezent! 

Kostki samoprzylepne duże: 
• 400 karteczek w atrakcyjnych zestawach 

kolorystycznych 
• format 76 x 76 mm 
• do robienia krótkich notatek, zostawiania 

ważnych wiadomości 
• można przyklejać i odklejać bez 

pozostawiania śladów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podajniki z karteczkami i zakładkami: 
• zawierają notes oraz zakładki indeksujące 
• dodatkowo podajnik posiada miejsce         

na długopis 
• ułatwiają zachowanie porządku na biurku 

 
 
 

Zakładki indeksujące  foliowe z linijką  
• wymiary 45 x 12 mm 
• w 8 kolorach neonowych (różne wersje 

kolorystyczne) 
• dodatkowo linijka 12 cm 
• umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie 

odnajdywanie ważnych informacji 
• można wielokrotnie odrywać i przyklejać     

w innych miejscach 
 

54K033M 54K033Z 54K033X 54K033Y 

54K033A 
54K033B 

54K033C 

54K037X 
54K037Y 

54K036A 54K036B 54K036C 54K036D 


