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Marker do tablic 
suchościeralnych 
Schneider Maxx 290
• użyty na tablicy ściera się z wyjątkową łatwo-
ścią, na flipcharcie nie przebija • innowacyjna 
końcówka umożliwia przyjemne, ciche pisanie 
bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia 
• zwiększone dawkowanie tuszu polepsza wy-
razistość i intensywność barw • szybkoschną-
cy, 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 na-
pełnienia • okrągła końcówka 

5szt.
+GRATIS

Bądź 
akty wny!
z

1szt.
+GRATIS

ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

1.07.2016 – 30.09.2016
lub do wyczerpania zapasów

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

Niszczarka osobista 
SHREDCAT by IDEAL 8260 CC
•  niszczarka do użytku w 1-3 osobowym biurze 
•  wyjątkowo cichy indukcyjny silnik •  elektroniczny 
czujnik przepełnienia kosza •  AutoEcoMode 
- zerowy pobór prądu w stanie czuwania

Niszczarka biurowa z automatycznym 
podajnikiem papieru SHREDCAT by IDEAL 
8283 CC
•  niszczarka dla 3-7 osobowego biura •  cichy, indukcyjny silnik •  automatyczny po-
dajnik papieru na 300 kartek • klapa komory podajnika zamykana poprzez 4-cyfrowy 
pin! •  automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności

Kod kat. jedn. sprzed.

85K003X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

85K016X szt.

Cena promocyjna

513,99 PLN

Cena

2689,00 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed. cena

14K245A czarny szt. 9,98

14K245B czerwony szt. 9,98

14K245C niebieski szt. 9,98

14K245D zielony szt. 9,98

Cienkopis kulkowy Schneider One Hybrid
• igłowa, hybrydowa końcówka ze stali szlachetnej • tusz wodoodporny gwarantuje trwa-
łość znakowania dokumentów • Super-Flow-System kontrolujący precyzyjne dozowanie 
tuszu • tusz nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni • duży zbiornik ze wskaźni-
kiem poziomu atramentu • gumowana obudowa • skuwka wentylowana • metalowy klip 
• grubość linii pisania: 0,3 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

14K247A czarny szt. 4,99

14K247B czerwony szt. 4,99

14K247C niebieski szt. 4,99

14K247D zielony szt. 4,99

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

14K249A czarny szt. 3,59

14K249B czerwony szt. 3,59

14K249C niebieski szt. 3,59

14K249D zielony szt. 3,59

14K249M żółty szt. 3,59

14K249L pomarańczowy szt. 3,59

14K249H brązowy szt. 3,59

Marker permanentny 
Schneider Maxx 130
• obudowa plastikowa • światło- i wodo-
odporny tusz w intensywnych kolorach • 
do pisania po każdej gładkiej powierzch-
ni - drewnie, plastiku, szkle, metalu itd. • 
szybkoschnący, bezzapachowy, nietok-
syczny - bez dodatku ksylenu i toluenu 
• nie zasycha pozostawiony bez skuwki 
nawet przez 2-3 dni • możliwość ponow-
nego napełnienia • grubość linii pisania: 
1-3 mm • końcówka okrągła

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed. cena

14K240A czarny szt. 17,90

14K240B czerwony szt. 17,90

14K240C niebieski szt. 17,90

14K240D zielony szt. 17,90

Długopis automatyczny 
Schneider Slider Rave
• ergonomiczny kształt • całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania • 
wkład wielkopojemny Slider 755 XB • technologia Viscoglide® - zastosowanie specjalnej 
końcówki piszącej “Direct2Point” oraz tuszu o zmniejszonej lepkości pozwala na wyjąt-
kowo łatwe, gładkie i płynne pisanie • końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, 
odporna na ścieranie 
• tusz wodoodporny, 
szybkoschnący, nie rozmazuje się 
pod wpływem zakreślacza 
• wytrzymały, chromowany klip

1szt.
+GRATIS

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 30 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 100 zł

Prezent! Prezent!
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Kalkulator Casio WM-320MT-S
•  wyświetlacz: 12 cyfr
•  podwójne zasilanie
•  wymiary: 33 x 109 x 169 mm
•  zalecenie: bazary, chłodnie, fabryki  
   – wyjmowana i zmywalna klawiatura
•  marżowy sposób liczenia %
•  klawisz cofania
•  podwójne zero
•  znacznik części tysięcznej
•  zmiana znaku +/-
•  Obliczenia handlowe:  
   koszt/marża/sprzedaż
•  TAX +/-
•  wyjmowana zmywalna 
klawiatura

Kalkulator Casio GX-12B
•  zalecenie: biura, banki, firmy handlowe 
•  wyświetlacz: 12 cyfr
•  podwójne zasilanie
•  wymiary: 34.3 x 159 x 207.5 mm
•  podwójna pamięć
•  klawisz cofania
•  znak +/-
•  obliczanie marży MU
•  podwójne zero
•  zapis walutowy (ADD2)
•  klasyczny sposób liczenia %

Bindownica do grzbietów PCV 
z funkcją 4-otworowego dziurkacza 
OPUS MAXI BINGO ER
•  bindownica do grzbietów plastikowych z ergonomiczną dźwignią 
o dwóch ramionach, która zapewnia lekkie i precyzyjne dziurkowanie kartek 
•  urządzenie może służyć także jako dziurkacz wykonujący cztery otwory do 
oprawy dokumentów za pomocą plastikowych kółek „easyRING” lub do wpiecia 
dokumentów do segregatora • polecana dla małych i średnich biur •  maksymalny 
format oprawianego papieru: A4 •  ilość kartek dziurkowanych jednorazowo: 
12 •  maksymalna ilość oprawianych kartek: 450

Kod kat. jedn. sprzed.

WM-320MT szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

GX-12B szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

85K024X szt.

Cena promocyjna

53,64 PLN

Cena promocyjna

418,99 PLN

Cena promocyjna

78,00 PLN

Odświeżacz powietrza 
samochodowy Odświeżacz powietrza 

samochodowy

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 40 zł

Prezent! Prezent!

Prezent!

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 

Cena promocyjna

8,58 PLN

Kod prod. opis

31K030A ryza 500 ark.

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed. cena

BT100-B matowa szt. 3,99

BT100-C krystaliczna szt. 3,99

BT100-D dwustronna szt. 4,59

Kod kat. gramatura opakowanie cena

BG112-E 8g szt. 1,99

BG112-G 21g szt. 4,59

Taśma klejąca z podajnikiem Tetis
matowa - do klejenia na większości powierzchni • niewidoczna na kserokopiach  
• można po niej pisać; odrywa się bez użycia nożyczek • szerokość 19 mm  
• długość 8,5 m
krystaliczna  - do klejenia papieru zwykłego i prezentowego • można po niej pisać 
• odrywa się bez użycia nożyczek; niewidoczna na kserokopiach • szerokość 
19 mm • długość 8,5 m
dwustronna – krystaliczna; do klejenia zdjęć, klisz, plakatów • do łączenia po-
wierzchni podczas prac dekoratorskich, naprawczych • odrywa się nie uszkadzając 
klejonych powierzchni • szerokość 19 mm • długość 8,5 m

Klej w sztyfcie Tetis BG112
• bezbarwny; typu PVP • supermocny • nietok-
syczny • nie marszczy papieru • idealny do papieru 
zwykłego i dekoracyjnego, kartonu, tkanin i fotografii  
• 2 lata gwarancji

CENA

PROMOCYJNA

CENA

PROMOCYJNA

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW TETIS Z GAZETKI ZA KWOTĘ 50ZŁ  PREZENT 
– HERBATA LIPTON 20 TOREBEK RÓŻNE SMAKI
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Cena

PROMOCYJNA

Cena promocyjna

78,00 PLN

Cena  promocyjna

39,99 PLN

Cena promocyjna

11,99 PLN

Cena promocyjna 

12,50 PLN

Cena promocyjna

21,99 PLN

Cena promocyjna 

7,39 PLN

Cena

PROMOCYJNA

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

GV085-NV niebiesko-czarny szt.

GV085-RV różowo-czarny szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

GC001-K kpl.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

GV090-V czarny szt.

GV090-N niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

BL010-NK niebieski szt.

BL010-ZK zielony szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

GN290-YB żółty szt.

GN290-NB niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

KV900-NB niebieski szt. 39,99

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

KV500-B czerwony szt. 26,99

KV500-N niebieski szt. 26,99

Zszywacz One-Touch Tetis GV085 
• obudowa z tworzywa sztucznego (części mechaniczne metalowe) • system zszy-
wania płaskiego pozwala zaoszczędzić 30% wolnego miejsca podczas archiwizacji 
dokumentów • specjalnie skonstruowana dźwignia redukuje siłę nacisku do 50% • 
na zszywki 24/6 - 24/8 - 26/6 mm • zszywa jednorazowo do 40 kartek • pojem-
ność magazynka: 100 zszywek

Zestaw geometryczny Tetis GC001 
• zestaw geometryczny 7-elementowy w plastikowym etui • komplet zawiera: 
cyrkiel, 2 ekierki 10 i 7 cm, linijkę 15 cm, kątomierz 8,5 cm, gumkę ołówkową oraz 
zapasowe grafity (2 szt.)

Nożyczki Tetis Non-Stick GN290 
• wykonane ze stali nierdzewnej • ostrze pokryte fluorem, dzięki czemu są odporne 
na przywieranie kleju oraz taśmy klejącej • idealnie wyprofilowany, miękki uchwyt 
sprawia, że nożyczki mogą być używane zarówno przez osoby praworęczne, jak i 
leworęczne • rozmiar 17 cm

Temperówka Tetis KV900 
• automatyczna temperówka na baterie typu AA (4 sztuki, nie dołączone do opa-
kowania) •  wyposażona w dwa wymienne mechanizmy ostrzenia z otworami różnej 
średnicy (11mm, 8mm) • posiada wyjmowany pojemnik na ścinki oraz antypośli-
zgowy spód • możliwość użycia również bez baterii • dostępna również w kolorze 
różowym i zielonym

Temperówka Tetis KV500 
• na korbkę •  mocowana do blatu za pomocą metalowego uchwytu • bardzo do-
brze ostrzy ołówki i kredki o średnicy 8 mm • wyposażona w wymienne, cylindrycz-
ne ostrze • pojemny, wysuwany pojemnik na ścinki • antypoślizgowy spód

Mini Zszywacz Tetis GV090 Orka 
• obudowa z tworzywa sztucznego (części mechaniczne metalowe) • specjalnie 
skonstruowana dźwignia redukuje siłę nacisku do 50% • na zszywki 24/6-26/6 
mm • zszywa jednorazowo do 20 kartek • głębokość wsuwania kartek: 40 mm • 
pojemność magazynka: 50 zszywek

Zestaw geometryczny Tetis BL010 
• elastyczny, odporny na złamanie zestaw geometryczny • komplet zawiera: ekierkę 
14,5 cm, linijkę 20 cm, kątomierz 10 cm • dostępny również w kolorze pomarań-
czowym i różowym

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW TETIS Z GAZETKI ZA KWOTĘ 50ZŁ  PREZENT 
– HERBATA LIPTON 20 TOREBEK RÓŻNE SMAKI

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb NOWOŚĆ W OFERCIE Kb
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Cena 

3,24 PLN

Cena 

4,98 PLN

Cena 

1,69 PLN
Cena 

3,49 PLN

Cena 

3,39 PLN

Cena 

2,49 PLN

Cena 

2,49 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

43K020A czarny szt.

43K020B czerwony szt.

43K020C niebieski szt.

43K020D zielony szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

P461-000 czarny szt.

P461-001 czerwony szt.

P461-002 niebieski szt.

P461-003 zielony szt.

Marker do tablic suchościeralnych Rystor RMS
• wyposażony w okrągłą fibrową końcówkę piszącą • łatwo wymazywalny z tablicy 
• grubość linii pisania 2 do 4mm w zależności od siły nacisku • długość linii pisania 
1200 m • system cap-off zapobiega wysychaniu

Marker Rystor  
do flipchartów RMF
• idealny do pisania po blokach typu flipchart • nie 
przebija przez papier • okrągła końcówka o grubości 
4 mm • długość linii pisania 800 m • pozostawiony 
bez skuwki nawet na 4 tygodnie - nie wysycha

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
• doskonałe do pisania po każdej powierzchni: papierze, szkle, metalu i plastiku • 
szybkoschnący i nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się i nie blaknie pod wpływem 
promieni słonecznych • długość linii pisania 1200 m • system cap-off zapobiega 
wysychaniu

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

43K029A czarny szt.

43K029B czerwony szt.

43K029C niebieski szt.

43K029D zielony szt.

Długopis Rystor Kropka
• komfortowy uchwyt i wentylowana nasadka w kolorze tuszu • intensywne kolory 
tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słonecznych • bardzo precy-
zyjna i wytrzymała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu 
o średnicy 0,5 mm • długość linii pisania 1800 m

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

43K030A czarny szt.

43K030C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

43K049A czarny szt.

43K049C niebieski szt.

43K049B czerwony szt.

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

S 0,4 mm F 0,6 mm M 1,0 mm B 2,5 mm kolor jedn. sprzed.

43K004A 43K005A 43K006A 43K019A czarny szt.

43K004B 43K005B 43K006B 43K019B czerwony szt.

43K004C 43K005C 43K006C 43K019C niebieski szt.

43K004D 43K005D 43K006D 43K019D zielony szt.

Foliopis Rystor
• idealny do pisania naprawie wszystkich powierzchniach gładkich takich jak szkło plastik,metal, porcelana, folia, płyta 
CD/DVD itp. • szybkoschnący, nie rozmazujący się tusz, wodoodporny oraz odporny na działanie promieni słonecz-
nych • charakteryzuje się dużą intensywnością barw wyrazistością konturów • może być pozostawiony bez zatyczki 
przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap off) • zestaw w etui zawiera 4 podstawowe 
kolory + czarny gratis

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

43K011A czarny szt.

43K011B czerwony szt.

43K011C niebieski szt.

43K011D zielony szt.

Długopis żelowy Rystor Boy Gel Eko
• końcówka wyposażona w podwójny system kulkowy ze sprężynką,  
zapewnia gładkość i płynność pisania • przezroczysta obudowa  
z elementami w kolorze tuszu • gumowy uchwyt • długość linii pisania 
900 m • grubość linii pisania 0,27 mm • na wkład wymienny R-120

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

KUP 10 SZTUK A JEDENASTĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!!!

Prezent!

Prezent!

Prezent!
Prezent!

Prezent!

Prezent!Prezent!

Prezent!

Długopis Rystor Kropka Sprinter
• wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów • nadruk w kropki  
oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu • intensywne kolory tuszu są trwałe, od-
porne na wodę i działanie promieni słońca • super cienko piszący - bardzo precyzyjna 
i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu o średnicy 
0,5 mm (grubość linii pisania ok.0,27mm) • długość linii pisania ok. 1 800m

Cena 

1,49 PLN
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Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

P160-2053 niebieski szt.

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

Cena promocyjna

14,99 PLN

Cena promocyjna

3,99 PLN

Cena promocyjna

6,99 PLN

W opakowaniu wkład gratis!!!
Prezent!

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

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

Kod 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

P130-1811 22g  x 2 szt. + 8 g Magic kpl. 8,99

Cena 

PROMOCYJNA

Linijka Fiorello plastikowa elastyczna
• wykonane z trwałego tworzywa • elastyczne i giętkie • zaokrąglone brzegi 
• dobrze przylegają do powierzchni • neonowe kolory: zielony, niebieski

Nożyczki GRAND SOFT 
• z miękkim gumowanym uchwytem • rączki 
nożyczek wykonane z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

P130-1812 15 cm szt. 2,20

P130-1813 20 cm szt. 2,60

Kod kat. opis jedn. sprzed.

P130-1806 14,5 cm szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

P110-1434 biało-niebieski kpl.

P110-1433 niebiesko-czarny kpl.

P110-1435 czarno-szary szt.

Dziurkacz EAGLE OMAX P5134 B
•  metalowa konstrukcja •  obudowa z trwałego tworzywa •  ramię 
antypoślizgowe •  pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego 
podłoża •  listwa formatowa, wskaźnik środka strony •  dziurkuje do 10 kartek 
•  średnica dziurki 5,5 mm •  rozstaw dziurek 80 mm •  gwarancja 3 lata

Korektor OVAL w taśmie
Korektor w taśmie CT-GN510/B
• posiada indywidualny kod kreskowy • transparentna obudowa pozwala na 
kontrolę stopnia zużycia taśmy • posiada regulację napięcia taśmy 
Korektor w taśmie DNL-412
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką • stabilizator pozwala na uzyskanie 
prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • łatwe 
korygowanie pod każdym kątem • transparentna obudowa pozwala na kontrolę 
stopnia zużycia taśmy

CT-GN510/B

Kod kat. model opis jedn. sprzed. cena

P160-1876 CT-GN510/B 5mm x 10m szt. 4,99

21K110X DNL-412 4,2mm x 12m szt. 5,29

GWARANCJA 
5 LAT

DNL-412
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Ołówek Noris S 120/122
• Wysokiej jakości ołówek biurowo-szkolny z drewna 
cedrowego • Wyjątkowo odporny na złamania dzięki 
klejonemu po całej długości grafitowi • Łatwy do  
temperowania. Średnica grafitu 2 mm.

Klej w sztyfcie Stic
• 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 H400
• Zszywa 20 kartek • Metalowy maga-
zynek na zszywki 24/6 lub 26/6 (100 
szt.) • 2 sposoby zszywania • Gł. wsu-
wania kartki 64 mm.

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW STAEDTLER Z GAZETKI ZA 40 ZŁ GUMA DO ŻUCIA ORBIT GRATIS

PRZY  ZAKUPIE  PRODUKTÓW  LACO  Z GAZETKI ZA  50  ZŁ  KREM  DO  RĄK  GRATIS

PRZY  ZAKUPIE  PRODUKTÓW  UHU  Z GAZETKI ZA  15  ZŁ  TORBA  NA  ZAKUPY  GRATIS

Gumki Rasoplast S 526
• Pozostawia małe ilości zanieczyszczeń – ściera pre-
cyzyjnie i czysto • Do wycierania grafitu z papieru,  
niebieska część służy do wycierania atramentu  
z papieru.

Klej Super Glue
• Klej rozpuszczalnikowy • Do twar-
dych, gładkich materiałów • Tward-
nieje do 120 sek, w zależności od 
materiału, użytej ilości kleju i wilgot-
ności • Twarda, bardzo silna spoina.

Nożyczki  biurowe
• Nożyczki z ostrzem ze stali nierdzew-
nej • Ergonomicznie wyprofilowana 
rękojeść z gumowym wykończeniem.

Zszywki
• Wykonane ze stali nierdzewnej, gal-
wanizowane • HK 24/6 są miedziowane 
• 1000 zszywek w pudełku.

Zakreślacz Textsurfer classic S364
• Do papieru, kserokopii, faksu. Atrament INKJET SAFE  
– nie rozmazuje zarówno wydruków atramento-
wych, jak i odręcznego pisma.

Masa Patafix
• Masa do klejenia, samo-
przylepna, biała • Zastępuje  
pinezki, gwoździki lub taśmę  
• Opakowanie zawiera 80 porcji.

Dziurkacz L300
• Posiada wysuwany ogranicznik for-
matu oraz blokadę rączki • Dziurkuje 
do 25 kartek.

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

44K103X 3 g szt. 3,96

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

44K102X 53 g szt. 7,51

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

20K001A czarny szt. 18,99

20K001B czerwony szt. 18,99

20K001V niebieski szt. 18,99

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

44K006M żółty szt. 3,99

46K006W różowy szt. 3,99

47K006C niebieski szt. 3,99

48K006L pomarańczowy szt. 3,99

49K006D zielony szt. 3,99

50K006X 4 kolory w etui kpl. 17,50

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

44K010X 43x19x13mm, dwustronna szt. 1,99

44K009Y 33x16x13mm, do ołówka szt. 1,25

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

44K002H HB z gumką szt. 2,29

44K001H HB bez gumki szt. 1,89

44K001E 2B bez gumki szt. 1,89

44K001F B bez gumki szt. 1,89

44K001I H bez gumki szt. 1,89

44K001J 2H bez gumki szt. 1,89

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena

20K004A czarny szt. 23,99

20K004B czerwony szt. 23,99

20K004C niebieski szt. 23,99

Kod kat. długość jedn. sprzed. cena

20K006A 15,5 cm szt. 6,89

20K006B 21,5 cm szt. 9,39

20K006C 25,5 cm szt. 12,89
Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

20K003D 24/6 opak. 1000 szt. 1,69

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

44K100A 8,2 g szt. 3,36

44K100B 21 g szt. 6,49

44K100C 40 g szt. 8,85

Cena 

PROMOCYJNA Cena 

PROMOCYJNA
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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)!!!

Prezent!

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

Pojemnik z szufladami Durable Varicolor
• z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • kolorowe linie na brzegach frontów szu-
flad są pomocne przy porządkowaniu dokumentów • cicho i lekko wysuwające się 
szuflady posiadają blokady • na frontach szuflad przezroczyste okienka z etykietami, 
które można opisać • można je ustawiać jeden na drugim dzięki antypoślizgowym 
stopkom z tworzywa 

Kod kat. ilość szuflad wymiary jedn. sprzed.

22K067A 5 292 x 280 x 356 mm szt.

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

OBNIŻONA CENA 

- OSZCZĘDZASZ 

30%

Cena 

272,90 PLN

Do zakupu dowolnych kostek za 40 zł 
wyjątkowy notes dla miłośników podróży 
gratis!

Prezent!

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed. cena

54K033M pastelowy żółty 76 x 76 mm bloczek 8,99

54K033Z żółty neonowy 76 x 76 mm bloczek 14,10

54K033X mix 4 kolorów pastelowych 76 x 76 mm bloczek 8,99

54K033Y mix 5 kolorów neonowych 76 x 76 mm bloczek 14,19

Kostki samoprzylepne Stick’n duże
• „kostka” o wymiarach 76x76 mm • 400 karteczek • w różnych wersjach 
kolorystycznych: pastelowych, neonowych i mieszanych

Przy zakupie pojemnika  
z szufladami - przybornik  
na biurko dostaniesz w prezencie!

Prezent!

Krzesło Stillo

• Wysokie, dekoracyjne oparcie
• Siedzisko oraz oparcie tapicerowane wytrzymałą 

tkaniną z atestem trudnopalności
• Mechanizm synchroniczny – niezależny ruch siedziska 

i oparcia
• Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia 

w plecy użytkownika
• Stałe podłokietniki
• Stabilna podstawa z tworzywa sztucznego

EF010

EF019

EF031

EF808

55

2:12:1

Krzesło Stillo

• Wysokie, dekoracyjne oparcie
• Siedzisko oraz oparcie tapicerowane wytrzymałą 

tkaniną z atestem trudnopalności
• Mechanizm synchroniczny – niezależny ruch siedziska 

i oparcia
• Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia 

w plecy użytkownika
• Stałe podłokietniki
• Stabilna podstawa z tworzywa sztucznego

EF010

EF019

EF031

EF808

55

2:12:1

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K090P tkanina EF010 granatowy szt.

93K090A tkanina EF019 czarny szt.

93K090K tkanina EF031 szary szt.

93K090L tkanina EF808 pomarańczowy szt.

Cena 

 289,00 PLN
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Do zakupu długopisów STABILO 
pointball o wartości 20 zł 
gratis cukierki Tic Tac  

Do zakupu cienkopisów 
STABILO point 88 
o wartości 25 zł napój 
Lemon Ice Tea 330 ml

Prezent!

Prezent!

O SZCZEGÓŁY OFERTY PYTAJ W ODDZIAŁACH KOMPANII BIUROWEJ

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 

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

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

54K101B czarny szt. 3,40

54K101C czerwony szt. 3,40

54K101A niebieski szt. 3,40

54K101X etui 4 kolory kpl. 13,62

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

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena
54K002A 46 - czarny szt. 1,34
54K002B 40 - czerwony szt. 1,34
54K002C 41 - niebieski szt. 1,34
54K002D 36 - zielony szt. 1,34
54K002H 45 - brązowy szt. 1,34
54K002L 54 - pomarańczowy szt. 1,34
54K002M 44 - żółty szt. 1,34
54K002N 55 - fioletowy szt. 1,34
54K002W 56 - różowy szt. 1,34
54K002O 51 - turkusowy szt. 1,34
54K002K 94 - szary szt. 1,34
54K002E 63 - oliwkowy szt. 1,34
54K002X etui - 6 kolorów kpl. 13,40
54K002Y etui - 10 kolorów kpl. 20,10
54K002Z etui - 10 kolorów + 5 neonowych kpl. 41,39

Cienkopis STABILO point 88
• do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania • mocna, oprawiona  
w metal końcówka odporna na złamania i rozwarstwienia • wysoki komfort 
pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu • grubość linii – 0,4 mm  
• wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia  
• jedyny cienkopisy dostępny w 30 kolorach w tym 5 neonowych 
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Cena promocyjna

3,99 PLN

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

BAKAL MEETING LONDON
EKSKLUZYWNA MIESZANKA ORZECHÓW
Kompozycja Bakal Meeting London to typ mieszanki,która z pewnoscia 
pobudzi nas do aktywnosci i uatrakcyjni kazde spotkanie. W zestawie 
znajduja sie: migdały, nerkowce, orzechy laskowe, a takze orzechy 
arachidowe w dwóch smakach: smazone i solone oraz z dodatkiem papryki.
SKŁAD: Arachid smazony, solony; Arachid w papryce; Nerkowiec smazony, 
solony; Migdał smazony, solony; Orzech laskowy

BAKAL MEETING NEW YORK
EKSKLUZYWNA MIESZANKA BAKALII
Kompozycja Bakal Meeting New York to słodka kombinacja 
najsmaczniejszych suszonych owoców, w której znajduja sie morele, rodzynki, 
zurawina i suszone jabłko. Zestaw urozmaicaja chrupiace chipsy z banana. 
Bakal New York to słodka przekaska, która sprawi, ze kazde spotkanie stanie 
sie wartosciowe i przyjemne.
SKŁAD: Morela, Zurawina, Chips bananowy, Jabłko suszone, Rodzynki Gold

Kod prod. opis cena
14K317C Meeting New York, 310g 14,90
14K317A Meeting London, 325g 22,90

PRZEKĄSKI DLA BIZNESU

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

PRODUKTY DO KOLOROWANIA I RYSOWANIA MAPED COLOR’PEPS

Do zakupu każdej sztuki zestaw 3 sztuk 
cienkopisów Graph’Peps GRATIS

Prezent!

Kredki plastikowe 
Maped Color’Peps 
• trójkątny przekrój • z jednej strony 
zaostrzone do precyzyjnego rysowania, 
z z drugiej płaskie do zamalowywania 
większych powierzchni • nie brudzą rąk • 
zużywają się 3 razy wolniej niż standardowe 
kredki

Kredki pastele olejne 
Maped Color'Peps
• klasyczny sztyft o trójkątnym przekroju 
w papierowej otulinie • do rysowania na 
papierze, kartonie, tekturze, płótnie i in-
nych powierzchniach • intensywne kolory

Kredki świecowe 
Maped Color’Peps
• trójkątny przekrój • wysokiej jakości 
wosk zapewnia miękkie rysowanie • 
papierowa otulina zabezpiecza przed 
brudzeniem rąk

Kredki trójkątne 
Maped Color’Peps
• trójkątny przekrój • intensywne kolory • 
wykonane z drewna lipowego • średnica 
grafitu 2,9 mm • grafit, który trudno 
złamać

Kod kat. jedn. sprzed. cena
P183218 opak. / 18 kolorów 19,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
P861012 opak. / 18 kolorów 8,50

Kod kat. jedn. sprzed. cena
54K089B opak. / 18 kolorów 25,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
54K090B opak. / 18 kolorów 23,89
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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.

47K021A 47K022A czarny szt.

47K021B 47K022B czerwony szt.

47K021C 47K022C niebieski szt.

47K021D 47K022D zielony szt.

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

47K012X 4,2mm x 10m szt.

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.

47K057A czarny szt.

47K057C niebieski szt.

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.

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 

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 0,7 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

Cena 

5,29 PLN

Cena 

2,98 PLN

Cena 

12,38 PLN

Cena

5,69 PLN

Cena 

29,90 PLN

Cena 

3,99 PLN

Cena 

1,59 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 0,4 mm

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 0,4 mm • ring łączący obudowę jest równocześnie 
prowadnicą dla 4 wkładów

ZAKUP PRODUKTÓW BIC I TIPP-EX Z GAZETKI 
ZA KWOTĘ 70 ZŁ PREZENT - 6 PUSZEK ORANŻADY HELLENA 0,25 ML
ZA KWOTĘ 130 ZŁ PREZENT - KAMIZELKA ODBLASKOWA DZIECIĘCA
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Cena 

3,99 PLN

Kod kat. jedn. sprzed.

PLH210A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

83K002A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

PH950BXL szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

PLH212Y szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

PLH211C szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

83K008A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

83K009A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

PLH213M szt.

Cena promocyjna 114,90 PLN

Cena promocyjna 114,90 PLN

Cena promocyjna 114,90 PLN

Cena promocyjna 114,90 PLN

Cena promocyjna 
64,90 PLN

Cena promocyjna 
37,90 PLN

Cena promocyjna 
36,90 PLN

Cena promocyjna  28,90 PLN



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 01.07.2016 do 30.09.2016. 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
Kędzierzyn-Koźle
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. 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. 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
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 
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


