
ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

1.10.2016 – 31.12.2016
lub do wyczerpania zapasów

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

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

P1978325 czarny mat szt.

Zestaw Parker IM Brushed Metal GT
Edycja specjalna zestawu prezentowego z dwoma klasycznymi produktami marki 
Parker. Zestaw zawiera długopis i pióro wieczne w eleganckim opakowaniu 
prezentowym, zaprojektowanym we współpracy z Sally Magnum, uznaną, 
brytyjską artystką niezależną. Zestaw daje możliwość wyboru między dwoma 
stylami pisania, dzięki czemu jest odpowiedni na każdą okazję. 
Doskonały pomysł na wyszukany prezent.

Długopis Parker Urban - kolekcja Medium
Miej swój długopis zawsze w zasięgu ręki -  dzięki wyjątkowemu zestawowi 
prezentowemu będzie Ci towarzyszyć w każdej sytuacji. Zestaw zawiera długopis 
Parker i eleganckie, szare, miękkie w dotyku etui z bordowym wnętrzem, idealne 
do przechowywania przyborów do pisania.  Całość w pięknym opakowaniu 
prezentowym, stworzonym we we współpracy z Sally Magnum, uznaną, brytyjską 
artystką niezależną. Doskonały pomysł na wyszukany prezent.

Sally Magnum to uznana, 
niezależna artystka o ponad 
dwudziestoletnim doświadczeniu. 
Wykorzystuje tradycyjne techniki 
zdobnicze i graficzne, takie jak 
iluminacja, tworzy ilustracje, 
a w swoich pracach wykorzystuje 
także elementy heraldyczne. 
Mieszka w Londynie. Została 
uhonorowana prestiżowym 
stypendium QEST (The Queen 
Elizabeth Scholarship Trust). 

Filarem marki Parker jest 127 
lat doświadczenia w dziedzinie 
kaligrafii, nadzwyczajny kunszt 
i długie, brytyjskie dziedzictwo 
posiadacza Królewskich Gwarancji 
dla oficjalnego dostawcy dóbr dla 
rodziny królewskiej od 1962 roku. 
Współpraca z Sally doskonale 
wpisuje się w te tradycje.Cena promocyjna

149,90 PLN

Cena promocyjna

162,90 PLN

PRODUKTY MARKI EXTRA TO SPECJALNIE WYSELEKCJONOWANA GRUPA ARTYKUŁÓW 
POSIADAJĄCA DOSKONAŁĄ RELACJĘ CENY DO JAKOŚCI

A4/50 mm A4/75 mm Kolor

19K002A 19K001A czarny

19K002B 19K001B czerwony

19K002C 19K001C niebieski

19K002D 19K001D zielony

19K002M 19K001M żółty

19K002I 19K001I bordowy

19K002L 19K001L pomarańczowy

Segregatory EXTRA A4
• z grubej tektury jednostronnie pokrytej ekologiczną folią 
PP o strukturze płótna, mechanizm dźwigniowy, metalo-
we okucia na dolnych krawędziach, dwustronna wymien-
na etykieta na grzbiecie

Pudełka archiwizacyjne EXTRA
• z bezkwasowej tektury falistej (fala B) 
• wszystkie pola opisowe

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

Super cena!

19,90 netto

Kod kat. szer. grzbietu cena

19K003A 326x264x80mm 1,29

19K003B 326x264x100mm 1,39

19K003C 326x264x150mm 2,19

19K004A zbiorcze 410x338x265mm 5,19

Super cena!

3,99 netto

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.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

P1978327 czarny mat szt.
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Niszczarka biurowa 
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 osobista 
OPUS CS 2205 4x40 mm
•  mała niszczarka do użytku osobistego 
w biurze jak również w domu 
•  automatyczny START/STOP

Niszczarka biurowa z automatycznym 
podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF
•  niszczarka wyposażona w automatyczny podajnik 
papieru ( na 60 kartek ) oraz podajnik ręczny 
na max. 8 kartek  •  dedykowana dla grupy 2-3 
użytkowników  •  cichy indukcyjny silnik 
•  osobna szczelina do niszczenia płyt 
CD/DVD

Bindownica do grzbietów plastikowych
OPUS BONO PLUS
• bindownica do grzbietów plastikowych polecana do intensywnego użytkowania 
biurowego • format: A4 • dziurkuje do 15 kartek (80 g/m2) • oprawia do 510 kartek 
(80 g/m2) grzbietem plastikowym • regulacja marginesu i ogranicznik formatu • 21 
wyłączanych noży • miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek • wskaźnik do 
pomiaru grubości grzbietu • wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej 
średnicy grzbietu i szerokości marginesu • metalowy korpus i podstawa 
• do oprawy polecamy grzbiety i okładki produkcji OPUS

SEJFY z zamkiem szyfrowym
OPUS PS 5 DIGI / PS 4 DIGI / PS 6 DIGI
• metalowy sejf w kolorze ciemnoszarym wyposażony w zamek ryglowy otwierany 
szyfrem • możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz •w zestawie cztery solidne kołki 
rozporowe typu kotwa • grubość blachy na obudowie: 2 mm • grubość blachy 
na drzwiach: 4 mm 
OPUS PS 5 DIGI - wymiary (WxSxG): 200x310x220 mm
OPUS PS 4 DIGI - wymiary (WxSxG): 200x430x350 mm 
OPUS PS 6 DIGI - wymiary (Wx SxG): 500x350x370 mm

Niszczarka biurowa OPUS CS 2418 CD
•  wydajna niszczarka dla 1-4 osobowego biura •  cichy, indukcyjny silnik 
•  osobne szczeliny do niszczenia papieru, płyt CD, dyskietek 
•  duży i czytelny panel sterowania 
• odporna na zszywki i spinacze biurowe

Kod kat. jedn. sprzed.

85K003X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

CS2205 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

CS2208AF szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

85K022X szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

PS5DIGI PS 5 DIGI mały szt. 214,89

PS4DIGI PS 4 DIGI średni szt. 278,89

PS6DIGI PS 6 DIGI duży szt. 498,89

Kod kat. jedn. sprzed.

CS2418CD szt.

Cena

569,00 PLN
Cena

195,00 PLN

Cena

975,00 PLN

Cena

579,90 PLN

Cena

1253,00 PLN

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 30 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 10 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 50 zł

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 50 zł

Gratis – bony Sodexo o wartości 
OPUS PS 5 DIGI – 10 PLN
OPUS PS 4 DIGI – 20 PLN
OPUS PS 6 DIGI – 30 PLN

Gratis – bony Sodexo 
o wartości 70 zł

Prezent!Prezent!

Prezent!

Prezent! Prezent!

Prezent!
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Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

15K150C A5 linia różowy szt. 18,99

15K150D A5 kratka różowy szt. 18,99

15K150H A5 kratka brąz szt. 18,99

15K150C A5 kratka niebieski szt. 18,99

15K151A B5 kratka man mix szt. 26,99

15K151B B5 kratka woman mix szt. 26,99

Kolekcja notatników Oxford Signature
• elegancki notatnik zaprojektowany z myślą o tych, którzy pragną podkreślić 
swój styl • twarda, lekka oprawa z poliuretanową okleiną • szyty grzbiet umożliwia 
otwarcie okładek na płasko • papier Optik Paper o gramaturze 90g/m2 • elastyczna 
gumka chroni notatki a zakładka pomoże odnaleźć ważną stronę • wewnętrzna 
kieszeń na luźne notatki oraz uchwyt na długopis • możliwość personalizacji 
okładek: nadruk lub laser

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

15K086Y A5+ 80 kartek szt. 18,99

15K086X A4+ 80 kartek szt. 29,99

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

Cena 

PROMOCYJNA

Cena 

PROMOCYJNA

Kalendarz książkowy Max Lux
• zaokrąglone narożniki • dzień na stronie • 352 strony w tym część informacyjna 
9 stron, mapy (A5, 8 stron, mapy)• wkładka 8 stron i wyklejka • papier kremowy 
70g • perforacja narożników • oprawa szyta, twarda (zmiękczana pianką) • druk 
dwukolorowy • dwie tasiemki w kolorze bordo i granatowym (A5, jedna tasiemka) 
• A4 wymiary 205x285 mm / A5 wymiary 140x200mm

Kod kat. format opis cena

100TL1C17 A4 czarny skóra 198,98
100TL1H17 A4 brązowy skóra 198,98
100TL3C17 A5 czarny skóra 117,98
100TL3H17 A5 brązowy skóra 117,98

brąz skóra czarny skóra

IDEALNE
NA PREZENT 
- każdy egzemplarz 

pakowany 
w ozdobne pudełko

Kalendarze na specjalne zamówienie, 
istnieje możliwość personalizacji

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.
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PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW Z TEJ STRONY  ZA 100 ZŁ 
- GRATIS PISAKI 12 KOLORÓW GRAND GR-290

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

Marker olejowy 
GRAND GR-25
•  wodoodporny, szybkoschnący tusz olejny 
• nieblaknący, odporny na ścieranie 
• zastosowanie: stal, guma, drewno, plastik, 
szkło itp. • okrągła końcówka fibrowa 
• końcówka efektywnie pompująca tusz 
• opak. 12 szt. • obudowa wykonana 
z aluminium • tusz wodoodporny • grubość 
linii 1,8 mm

Papier foto A4 LASER
•  specjalna powłoka o brylantowej bieli 
zapewnia idealne wydruki fotograficzne 
w naturalnych kolorach • wodoodporny 
i szybkoschnący • wysokochłonny, 
dwustronny • błyszczący • do drukarek 
laserowych • zgodny z normą ISO 9001
• maksymalna rozdzielczość druku: 
5760 dpi • format A4

Przybornik biurkowy EAGLE
•  obrotowy z wyposażeniem (KOD 21K080X) i bez wyposażenie (KOD) •  w zestawie: 
zszywacz, rozszywacz, nożyczki, nóż do papieru, temperówka, gumka do ścierania, 
linijka 15 cm, długopisy (3 szt.), pinezki tablicowe (15 szt.), spinacze (20 szt.), zszywki 
#10 (1 opak.), wymiary: 130 x 100 mm

Szafka na dokumenty GRAND
• szafka zamykana na klucz • wymiary: 298x358x306 mm • kolor srebrny 

Kod kat. jedn. sprzed.

P120-1835 szt.

Cena promocyjna

28,99 PLN

Cena promocyjna

3,79 PLN
Oszczędzasz 3 zł na sztuce

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

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

21K091G biały szt.

21K091A czarny szt.

21K091B czerwony szt.

21K091C niebieski szt.

21K091U srebrny szt.

21K091D zielony szt.

21K091X złoty szt.

21K091M żółty szt.

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena

L4G160 160 g/m2 opak. / 20 ark. 22,99

L4G200 200 g/m2 opak. / 20 ark. 25,99

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

P120-1074 bez wyposażenia szt. 27,90

21K080Xl z wyposażeniem kpl. 49,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena

P120-1778 7 szuflad szt. 299,90

P120-1779 10 szuflad szt. 323,90

Cena 

PROMOCYJNA

Cena 

PROMOCYJNA

Prezent!

Cena 

PROMOCYJNA
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HIT CENOWY

29,90 PLN

Cena promocyjna

199,90 PLN

ROZJAŚNIJ MIEJSCE PRACYPRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW Z TEJ STRONY  ZA 100 ZŁ 
- GRATIS PISAKI 12 KOLORÓW GRAND GR-290

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

14K320T różowy szt.

14K320E  jasnoniebieski szt.

14K320L pomarańczowy szt.

14K320D jasnozielony szt.

14K320A czarny szt.

Lampka na biurko MAUL Puck LED składana
• kompaktowa lampka LED, pozwalająca oszczędzić do 80% kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań • charakteryzuje się 
teleskopowym mechanizmem oraz modną kolorystyką • posiada skonsolidowaną, wysoko wydajną i nowoczesną żarówkę LED 
w barwie „światła dziennego” (6500 K) • natężenie światła 1300 Lux z odległości 33 cm, 230 Lumen • cykl życia LED: ponad 15000 
godzin • klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii 5 kW/1000 h) - 80% niższy pobór energii w stosunku do tradycyjnych 
rozwiązań • napięcie 220-240 V • regulacja wysokości w przedziale 18-33 cm • głowica (Ø 10 cm) z możliwością regulacji o 180° 
• wysokość robocza 33 cm • długość przewodów przyłączeniowych: 1,7 m

LED KLASA
A

LUX
13005 W 6500

K

gwarancja 
2 lata

Przy zakupie 1 sztuki lampki  
MAUL Puck - GRATIS nocna, 
korytarzowa lampka

Prezent!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

14K255A czarny szt.

Kod kat. jedn. sprzed. cena
WE600662 szt. 520,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
WE600659 szt. 422,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
WE600627 szt. 262,90

Kod kat. jedn. sprzed. cena
WE600637 szt. 313,90

Lampka na biurko Economy
• wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium i szkła 
• zawiera żarówkę halogenową JC 20W (trzonek G4) 
• klasa energetyczna „C” (ważona konsumpcja energii: 
22 kWh/1000h) • ramię z regulacją wysokości (275-480 mm) 
• napięcie: 220-240V • strumień światła: 300 Lumen 
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,5 m 

ROZJAŚNIJ MIEJSCE PRACY

A Swiss Company since 1893
Styl.  Prestiż. Jakość.

Plecak Carbon Apple 17” 
•   wym.: 320 x 480 x 230 mm •   kolor: czarny

Plecak Gigabyte 15” 
•   wym.: 340 x 460 x 140 mm •   kolor: czarny

Torba pilotka WENGER Granada 17”
•   wym.: 420 x 340 x 200 mm •   kolor: czarna/szara

Przy zakupie
1 szt. plecaka marki WENGER 

SPORTOWA BUTELKA
WENGER GRATIS

Przy zakupie 1 szt. torby
typu pilotka marki WENGER 

KUBEK TERMICZNY
 WENGER

GRATIS

GRATIS
Torba pilotka WENGER Patriot 17”
•   wym.: 430 x 370 x 260 mm •   kolor: czarna/szara

GRATIS

2w1
TORBA

+ ROLLER

HIT CENOWY

OSZCZĘDZASZ 3 ZŁ 

NA OPAKOWANIU

Kod kat. pojemność jedn. sprzed. cena

90K042A 35 litrów opak. 15 szt. 4,59

90K042B 60 litrów opak. 10 szt. 5,29

Worki na śmieci LD Magnum Jan Niezbędny  
• wykonane z dwuwarstwowej folii • zawiązywane taśmą w kolorze zielonym 
• taśma umożliwia pełne wykorzystanie pojemności worka oraz jego szczelne 
zamknięcie • szersze i grubsze niż standardowe worki 
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Taśma do zadań 
specjalnych

Scotch®

Taśma Magic™
NAPRAWIAJ ZABEZPIECZAJ PROJEKTUJ

Scotch®

Taśma Crystal
Scotch® Taśma  
Dwustronnie klejąca

•	Taśma	z	matowym	wykończeniem,	
niewidoczna	na	fotokopiach.

•	 Idealna	do	naprawiania	 
i	sklejania	dokumentów.

•		Można	po	niej	pisać.

•	Krystalicznie	przezroczysta	taśma	
z	błyszczącym	wykończeniem,	
szybko	i	silnie	wiąże.

•	Idealna	do	szczelnego	zamyka-
nia	kopert	i	pakowania	lekkich	
przesyłek.

•	Nie	żółknie	z	upływem	czasu.

•	Przezroczysta	taśma,	doskonała	
alternatywa	dla	kleju	do	prostego	
mocowania.

•	Idealna	do	przyklejania	zdjęć,	
papieru,	etykiet	i	innych	 
przedmiotów.

Kup	dowolne	taśmy	biurowe	
Scotch®	za	kwotę	129	zł	netto	 
i odbierz niezwykłą szczotkę  

Scotch® Brite GRATIS!

Idealne rozwiązanie na jesienne porządki
Doskonałe narzędzie do szorowania  

i czyszczenia tarasów, kostki, 
wjazdów do garażu

PROMOCJA!

Musisz
to mieć!

Dzięki podajnikom 
taśmę masz zawsze 

w zasięgu ręki

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
• elegancka kolekcja wzorująca się na motywach 
przyrody • wykonane z odpornego na pęknięcia 
i odkształcenia polistyrenu w 100% recyklowanego 

Taśma MagicTM Taśma dwustronnie klejącaTaśma Crystal

Prezent!

Prezent!
Prezent!

Za zakup dowolnych produktów 
z serii CEP ORIGINS za kwotę 
59 zł netto - GRATIS 
żurawina w czekoladzie 150g

Do zakupu 10 sztuk teczek 
w dowolnym kolorze 
- GRATIS teczka/kolorowanka

Do zakupu zszywacza 
-  GRATIS 2 opak. zszywek 
stalowych 24/6

Taśma do zadań 
specjalnych

Scotch®

Taśma Magic™
NAPRAWIAJ ZABEZPIECZAJ PROJEKTUJ

Scotch®

Taśma Crystal
Scotch® Taśma  
Dwustronnie klejąca

•	Taśma	z	matowym	wykończeniem,	
niewidoczna	na	fotokopiach.

•	 Idealna	do	naprawiania	 
i	sklejania	dokumentów.

•		Można	po	niej	pisać.

•	Krystalicznie	przezroczysta	taśma	
z	błyszczącym	wykończeniem,	
szybko	i	silnie	wiąże.

•	Idealna	do	szczelnego	zamyka-
nia	kopert	i	pakowania	lekkich	
przesyłek.

•	Nie	żółknie	z	upływem	czasu.

•	Przezroczysta	taśma,	doskonała	
alternatywa	dla	kleju	do	prostego	
mocowania.

•	Idealna	do	przyklejania	zdjęć,	
papieru,	etykiet	i	innych	 
przedmiotów.

Kup	dowolne	taśmy	biurowe	
Scotch®	za	kwotę	129	zł	netto	 
i odbierz niezwykłą szczotkę  

Scotch® Brite GRATIS!

Idealne rozwiązanie na jesienne porządki
Doskonałe narzędzie do szorowania  

i czyszczenia tarasów, kostki, 
wjazdów do garażu

PROMOCJA!

Musisz
to mieć!

Dzięki podajnikom 
taśmę masz zawsze 

w zasięgu ręki

Kod kat. opis j. sprzed. cena

13K005B 19mm x 33m w kartoniku szt. 16,90

13K005A 19mm x 7,6m z podajnikiem szt. 6,99

Kod kat. opis j. sprzed. cena

13K012X 12 mm x 6,3 m z podajnikiem szt. 9,99

Kod kat. opis j. sprzed. cena

13K010B taśma 19 mm x 33 m w kartoniku szt. 13,40

13K010A 19 mm x 7,5 m z podajnikiem szt. 6,19

Cena promocyjna 

 5,98 PLN

Cena 

21,90 PLN

Teczka skrzydłowa 
z rzepem A4 VauPe 
• wykonana z twardej tektury o grubo-
ści 2 mm • jednostronnie barwiona,  
pokryta folia polipropylenową • szerokość 
grzbietu 40 mm • wyklejka papierowa • za-
mykana na dwa rzepy

Zszywacz Laco H400
• zszywacz biurowy z uchwytem z niełamliwego plastiku • zszywa do 30 kartek 
• metalowy magazynek na zszywki 24/6 lub 26/6 • dwa sposoby zszywania: 
zaginanie zszywek do wewnątrz i na zewnątrz • głębokość wsuwania kartek 64 
mm • atrakcyjna obudowa w kolorach neonowych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

16K010A czarny szt. 

16K010B czerwony szt. 

16K010C niebieski szt. 

16K010D zielony szt. 

16K010E pastelowy błękit szt.

16K010F kakaowy szt.

16K010H czekoladowy szt.

16K010J waniliowy szt.

16K010L pomarańczowy szt.

16K010M żółty szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.

20K001E   seledynowy szt. 

20K001H   błękitny szt. 

20K001L   pomarańczowy szt. 

20K001F   fuksja szt. 
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PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4 I ZBIORCZE

WYTRZYMAŁE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 25 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

Kolor Kod dostawcy Cena

 brązowy 14K227A 1,89

 czerwony 14K227B

2,19
 niebieski 14K227C

 szary 14K227K

 zielony 14K227D

 żółty 14K227M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K136A 1,79

 czerwony 14K136B

1,89
 niebieski 14K136C

 szary 14K136K

 zielony 14K136D

 żółty 14K136M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K228A 2,49

 czerwony 14K228B

2,79
 niebieski 14K228C

 szary 14K228K

 zielony 14K228D

 żółty 14K228M

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/120

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K229A 3,59

 niebieski 14K229C 3,69

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

Kolor Kod kat. Cena

 brązowy 14K230A 4,69

 niebieski 14K230C 4,89

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200

Kolor Gramatura Kod kat. Cena

 brązowy 450 g/m2 14K135A 10,99

 niebieski 490 g/m2 14K135C 11,19

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE
ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 
ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA

Kolor Gramatura Kod kat. Cena

 brązowy 450 g/m2 14K135B 10,99

 niebieski 490 g/m2 14K135E 11,19

PUDŁA ZBIORCZE
KLAPA ZDEJMOWANA

Kolor Gramatura Kod kat. Cena

 brązowy
490 g/m2

14K231A 7,99

 niebieski 14K231C 7,99

Za jednorazowy zakup
dowolnych pudeł archiwizacyjnych DONAU

za kwotę 100 zł netto
DVD z filmem CEJROWSKI BOSO PRZEZ ŚWIAT (mix)

GRATIS!

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny  do produkcji wyrobu pochodzi  
z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób. Promuje on trwałą gospodarkę 
leśną opartą o najwyższe światowe standardy w dziedzinie ochrony przyrody  
i gwarantuje  legalność pochodzenia surowca.

BEZKWASOWE

(pH ok. 7,5)
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PISMO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Przy zakupie 10 szt. piór ONE 
jednego koloru - Gratis zestaw 
4 cienkopisów Line-Up

Przy zakupie 5 szt. długopisów 
jednego koloru Slider Rave 
- Gratis zestaw 4 cienkopisów Line-Up

Prezent!

Prezent!

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

14K245A czarny szt.

14K245B czerwony szt.

14K245C niebieski szt.

14K245D zielony szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

 P9579491 szt.

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

Długopis Pelikan 
Jazz Velvet
• bardzo elegancki klasyczny design • skuwka 
w kolorze srebrnym a korpus lakierowany, 
dostępny w kolorach: granatowym, czarnym 
i białym.  • obrotowy mechanizm wysuwania 
wkładu • możliwość wykonania graweru na 
korpusie lub skuwce • do długopisu dołączone 
opakowanie prezentowe

Cena promocyjna

9,98 PLN

Cena promocyjna

17,90 PLN

Przy zakupie 10 szt. długopisów 
jednego koloru Slider Basic/Edge
- Gratis zestaw 4 cienkopisów  Line-Up

Prezent!
nowość

nowość

Długopisy Schneider z serii Slider: Basic / Edge / Rave
• technologia Viscoglide® - zastosowanie specjalnej końcówki piszącej “Direct2Point” oraz tuszu o zmniejszonej lepkości pozwala na wyjątkowo łatwe, gładkie 
i płynne pisanie • końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie • tusz wodoodporny (zgodny z certyfikatem ISO 12757-2, gwarantuje 
trwałość znakowania dokumentów) oraz szybkoschnący (nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza)

Basic 
• jednorazowy, gumowany uchwyt 
ze żłobieniami, transparentna skuwka
• linia pisania: M (średnia)

Edge
• jednorazowy • ergonomiczny, trójkątny 
kształt, pozwala na naturalny chwyt • całkowicie 
gumowana obudowa • linia pisania: F (cienka)

Rave
• automatyczny • wyprofilowana obudowa pokryta gumą 
• chromowane elementy • linia pisania: XB (gruba)

Cena promocyjna

6,98 PLN
Cena promocyjna

6,49 PLN

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

48K105A czarny szt.

48K105B czerwony szt.

48K105C niebieski szt.
końcówka 

okrągła
końcówka 

ścięta kolor jedn. sprzed.

48K120A 48K121A czarny szt.

48K120B 48K121B czerwony szt.

48K120C 48K121C niebieski szt.

48K120D 48K121D zielony szt.

Marker permanentny Uni 320/380
• plastikowa obudowa • umożliwia znakowanie każdej powierzchni • tusz 
ekologiczny - nie zawiera ksylenu • odporny na działanie wody • okrągła 
końcówka - grubość linii pisania 1,0-3,0 mm • ścięta końcówka - grubość linii 
pisania 1,0-4,5 mm

Cena promocyjna

8,99 PLN

Cena promocyjna

2,79 PLN

Cena promocyjna

31,99 PLN

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

PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW UNI ZA KWOTĘ 40 ZŁ NETTO 
- MARKIZY HIT TWIST CRUNCHY 120G GRATISPrezent!

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
14K240A czarny szt.
14K240B czerwony szt.
14K240C niebieski szt.
14K240D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
14K243A czarny szt.
14K243B czerwony szt.
14K243C niebieski szt.
14K243D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
14K242A czarny szt.
14K242B czerwony szt.
14K242C niebieski szt.
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Prezent!

CENA

PROMOCYJNA

NOWOŚĆ W OFERCIE Kb

Przy zakupie dowolnych produktów 
Rystor z naszej oferty za kwotę 
90 zł netto - Gratis komplet 4 sztuk 
nowych zakreślaczy w etui.

Prezent!

Wyp r odukowano w Po l s c e !
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Przy zakupie Niszczarki 
Wallner FXD85B 
- GRATIS zestaw młynków 
do soli i pieprzu

Przy zakupie Bindownicy
Wallner S-100 
- GRATIS Termowentylator

Przy zakupie Niszczarki 
Wallner FXD85B 
- GRATIS parasol Wittchen

Przy zakupie Niszczarki 
Wallner FX510CD 
- GRATIS waga

Przy zakupie Bindownicy
Wallner iBind A12  
- GRATIS Lampka do czytania

Przy zakupie Niszczarki 
Kobra +1 SS4 ES 
- GRATIS Czajnik elektryczny 
z podświetleniem

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Cena 

284,90 PLN

Cena

768,90 PLN

Cena

629,90 PLN

Cena

384,90 PLN

Cena

294,90 PLN

Cena

1249,90 PLN

Niszczarka Wallner FXD85B
• szerokość wejścia: 220 mm • wielkość ścinka: 
4x33 mm • niszczy karty plastikowe, płyty CD • 
pojemność kosza 15 l • wymiary 340 x 170 x 390 
mm • automatyczny start/stop • funkcja cofania
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD

Bindownica Wallner S-100
• profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych ze wzmocnionym 
mechanizmem bindującym • osobna dźwignia do otwierania grzbietów • regulator 
szerokości marginesu 3-6mm • czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości 
dziurkowanych kartek • system wyłączania 21 noży dziurkujących • jednorazowo 
dziurkuje do 26 arkuszy papieru

Niszczarka Wallner C8A0
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 
4x50 mm • ilość niszczonych kartek: 10 • niszczy: 
zszywki, spinacze, karty plastikowe i płyty CD 
pojemność kosza 25 l • okno w obudowie 

Niszczarka Wallner FX510CD
• szerokość wejścia: 225 mm • wielkość ścinka: 
5 x 38 mm • pojemność kosza: 16 litrów 
• wymiary: 370 x 185 x 320 mm 
• automatyczny start/stop/funkcja cofania 
• osobna szczelina do niszczenia 
płyt CD/DVD

Bindownica Wallner iBind A12
• do grzbietów plastikowych • wygodna dźwignia do dziurkowania  
• ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru • regulator  
szerokości marginesu 2-5mm • pojemnik na ścinki • jednorazowo  
dziurkuje do 12 arkuszy papieru • oprawia do 450 kartek formatu A4

Niszczarka Kobra +1 SS4 ES 
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,8 
mm • ilość niszczonych kartek: 19 • niszczy: zszywki, 
spinacze, karty plastikowe, płyty CD • pojemność 
kosza 38,5 l 

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.

36K202X  P-4/ T-4/ E-3/ F-1 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

36K041X szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.

P110053  P-3/T-2/E-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.

36K150X P-3/T-2/E-2/F-1 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.

36K130A szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.

P120012 P-2/O-2/T-2/E-2 szt.

19 ark.
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POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 15.09.2016 do 31.01.2017r. 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!

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

O SZCZEGÓŁY OFERTY PYTAJ 
W ODDZIAŁACH KOMPANII BIUROWEJ

Torebki na wino
• wykonane z kolorowego, 
ekologicznego papieru 
• 5 sztuk w opakowaniu 
(mix 5 kolorów) 
• wymiary: 160x80x390mm

Cena

8,99 PLN

Cena89,99 PLN

Kod kat. jedn. sprzed.

P9001300 opak.

Kod kat. jedn. sprzed.

P13421178 opak.

Kartony ozdobne 
prezentowe
• Komplet 6 pudełek ozdobnych w dwóch rozmiarach: 
190x140x60mm (4 sztuki) oraz 125x85x45mm (2 sztuki)


