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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

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

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach: 01.10.2020-31.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

Pióro wieczne - F - D10057495
stalowe/srebrne

Kod kat. jedn. sprzed.
14K554X szt.

CENA NETTO
134,00 PLN

CENA NETTO
699,00 PLN

CENA NETTO
699,00 PLN

CENA NETTO
226,00 PLN

Pióro kulkowe D20000818
czarny mat

Kod kat. jedn. sprzed.
14K555A szt.

Pióro wieczne F - D40207023
chromowany

Kod kat. jedn. sprzed.
14K546X szt.

Pióro wieczne F - D40202023
czarne/srebrne

Kod kat. jedn. sprzed.
14K546A szt.

HIT CENOWY
8,99 PLN

(netto)

Kod kat. format jedn. sprzed.
405060 A4 ryza 500 arkuszy

Papier do drukarek i kserokopiarek PPLITE   
• uniwersalny, biały papier biurowy przeznaczony do codziennego użytku w drukar-
kach i kopiarkach biurowych • połączenie dużej niezawodności z rozsądną ceną powo-
duje, iż papier ten jest zalecany do każdego biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy.

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K009C A4 80 g/m2 ryza 500 ark.

Papier HP Office
• niezawodny papier wysokiej jakości • opty-
malny poziom bieli (CIE 153) • niezastąpiony 
do wysokonakładowego drukowania i kopio-
wania codziennych dokumentów bizneso-
wych • druk wolny od zacięć • do codziennego 
użytku do czarno-białych wydruków • opako-
wanie z polipropylenu w 100% nadające się 
do recyklingu • pasek do łatwiejszego otwie-
rania opakowania • certyfikat FSC, ColorLok 
oraz Ecolabel

5 ryz

HIT CENOWY
9.99 PLN

(netto)
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Datownik automatyczny Trodat 4810
• obudowa wyprodukowana z materiałów odzyska nych oraz przy 
zmniejszonej emisji CO2 •  do stemplowania korespondencji firmowej,  
potwierdzeń odbioru gotówki, dostaw towary, itp. • wysokość cyfr/liter 4 mm 
• w dwóch wersjach: ISO oraz polskiej

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BESTS
E

L
L

E
R

wersja ISO

wersja PL

Kod kat. wersja jedn. sprzed.
48K007I ISO szt.
48K007P polska szt.

Kup produkty UNI, Trodat oraz Noris z gazetki 
promocyjnej za kwotę min. 80 zł netto 
a Bransoletkę USB otrzymasz w prezencie!

PREZENT!

CENA NETTO
20,90 PLN

CENA NETTO
7,29 PLN

CENA NETTO
12,90 PLN

CENA NETTO
17,98 PLN

Tusz do pieczątek gumowych Noris 110S
• uniwersalny tusz wodny • przeznaczony do pieczątek ręcznych i samotuszu-
jących z gumową i polimerową płytką stemplującą • buteleczka o pojemności 
25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze 
tuszu

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
48K001A czarny szt.
48K001B czerwony szt.
48K001N fioletowy szt.
48K001C niebieski szt.
48K001D zielony szt.

Długopis żelowy Uni UMN-207 SIGNO 
Najlepszy długopis żelowy na rynku! • niepowtarzalny nowoczesny wygląd • 
elegancki klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej • szybkoschnący tusz nowej 
generacji: pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie • 5 lat gwaran-
cji na tusz • gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania • średnica kulki piszą-
cej 0,7 mm • grubość linii pisma ok. 0,4 mm • wymienny wkład UMR-87

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K029A czarny szt.
48K029B czerwony szt.
48K029C niebieski szt.
48K029D zielony szt.

12 szt. 

Pióro kulkowe SX-217/ SXN-217 Jetstream 
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcznych i szybko 
piszących! • tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie 
blaknie, nie przesiąka przez papier • można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze 
• gumowa obudowa zapewnia komfort pisania • kulka z węglika wolframu • grubość 
linii pisania ok. 0,35 mm
SX-217 ze skuwką • wymienny wkład SXR-C7 
SXN-217 z automatycznie chowanym wkładem • wymienny wkład SXR-7

Kod kat. kolor wkładu typ pióra jedn. sprzed.
48K027A czarny SX-217 szt.
48K027B czerwony SX-217 szt.
48K027C niebieski SX-217 szt.
48K015A czarny SXN-217 szt.
48K015B czerwony SXN-217 szt.
48K015C niebieski SXN-217 szt.

12 szt. 



3www.kompaniabiurowa.pl

Kod kat. opis pojemność jedn. sprzed. cena netto cena brutto
200931A Sok z cytryn 200ml szt. 5,24  5,50
200931C Sok z limonki 200ml szt. 5,70  5,99

Koncentrat napoju Sunquick
• koncentrat napoju na bazie naturalnego 
soku, zawiera min 50% soku owocowego 
• barwiony naturalnym beta karotenem 
oraz wzbogacony ważną witaminą C (1 
szklanka gotowego napoju zaspokaja 
30% dziennego zapotrzebowania doro-
słego człowieka w tę witaminę) • stano-
wi doskonałą alternatywę dla nektarów 
i soków gotowych do picia, oferując po 
rozcieńczeniu porównywalną jakość za 
nieporównywalnie niższą cenę

SZKLANA BUTELKA

Naturalny sok z cytrusów Limmi
buteleczka wyposażona jest w kapsułkę 
wypełnioną olejkiem eterycznym pocho-
dzącym ze skórki cytrusów, który uwal-
nia się podczas nalewania soku gwaran-
tując aromat i smak świeżo wyciśniętych 
cytryn

100%
sok

CENA
16,66 netto 
17,99 brutto Kod kat. opis pojemność jedn. sprzed.

210690A Pomarańcza 580ml szt.
210690C Mango 580ml szt.
210690D Owoce tropikalne 580ml szt.
210690E Czarna porzeczka 580ml szt.

 bez sztucznych aromatów
 bez sztucznych słodzików
 bez sztucznych barwników

Nowość W Ofercie 
WSPOMNIENIE  LATA 

WSPOMNIENIE  LATA 
 naturalny
 100% sok wyciśnięty  
    z cytryn sycylijskich
 1 buteleczka 200ml = sok z 1kg cytryn
 nie zawiera cukru ani wody



4 www.kompaniabiurowa.pl

Przy zakupie produktów promocyjnych (Oval, Amos 
oraz Corretto) za kwotę min. 189 zł netto  
- kołobrulion NOTObook Grand A4/100k w linie GRATIS!

PREZENT!

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarwny i bezwonny • zmywalny i niebrudzący • za-
wiera PVP • nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników • 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 netto
21K015A 8 g szt. 2,49
21K015C 15 g szt. 4,89
21K015E 22 g szt. 6,89
21K015H 35 g szt. 8,99

Korektor w taśmie Oval DNL-412
• do wszystkich typów tuszu • ruchoma końcówka ze stabilizatorem pozwala na 
uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• łatwo koryguje pod każdym kątem • transparentna obudowa pozwala na kon-
trolę stopnia zużycia taśmy • perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię • 
niewidoczny na fotokopiach

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
21K110X 4,2 mm x 12 m szt.

12 szt. 

CENA NETTO
6,99 PLN

24 szt. 

Długopis wymazywalny CORRETTO GR-1609
• wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu lub zatyczce (tusz znika 
także po podgrzaniu kartki) • długość pisania: 250 m • grubość linii 0,5 mm • 
tusz wodoodporny

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
21K265A czarny szt. 6,99
21K265C niebieski szt. 6,99
21K265X niebieski + wymienny wkład kpl. 9,99

Przy zakupie Lampki Unilux 
- worek na buty CHIP* PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K222U srebrna szt.

Lampka biurkowa Unilux Terra LED
• lampka o smukłym i niezwykle eleganckim designie • złożona z elementów o grubości 
ok. 1 cm •  światło LED o niskim zużyciu •  4 poziomy intensywności oświetlenia regulo-
wane dotykowym przyciskiem umiejscowionym na podstawie lampy zapewniają kom-
fort użytkowania •  moc strumienia świetlnego: 500 lumenów • barwa światła: 3500 K 
•  średnia żywotność LED: 40 000 godzin •  podstawa: 18x12 cm •  wysokość: 38 cm

CENA NETTO
223,58 PLN

* ściągany worek szkolny na buty z regulacją sznurków 
• możliwość noszenia na plecach • wzmacniane szycie 
od wewnątrz – większawytrzymałość produktu 
• wymiary: 39 x 0,5 x 46cm 

Nożyczki Donau Soft Grip
• ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości • wytrzymała rączka odporna na pęk-
nięcia i odpryski wzbogacona o gumowany uchwyt • uniwersalne – do cięcia papieru, 
kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. • ergonomiczny kształt oraz mięk-
ka rękojeść • antyalergiczne wykończenie rączek 

Kod kat. długość jedn. sprzed. cena netto
14K182A 16,5 cm szt. 10,59
14K182B 20 cm szt. 13,59

HIT 
CENOWY 
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Przy zakupie Kołonotatnika serii My Colours 
brulion A6 Oxford Boho*PREZENT!

Kołonotatnik Oxford My Colours
• okładka z polipropylenu • specjalna liniatu-
ra z tagami umożliwia skanowanie notatek 
za pomocą aplikacji Scribzee • śnieżnobiały i 
idealnie gładki Optik Paper o gramaturze 90g 
• podwójna, biała spirala pokryta plastikiem • 
wyposażony w ruchomą zakładkę, która może 
również służyć jako linijka • 90 kartek • liniatu-
ra: w kratkę

Kod kat. format jedn. sprzed. cena netto
15K095X A5 szt. 22,90
15K095Y A4 szt. 33,90

5 szt.

CENA NETTO
14,90 PLN

CENA NETTO
28,90 PLN

CENA NETTO
28,90 PLN

* twarda oprawa pokryta aksamitnie miękką  
   w dotyku folią soft touch

Teczka zawieszana A4 Donau
• z kartonu o gramaturze 230 g/m2 • dwie metalowe listwy gwarantują 
dłuższe użytkowanie produktu • plastikowy szyldzik wraz z kartoni-
kiem opisowym

Skoroszyt zawieszany A4 Donau
• z kartonu o gramaturze 230 g/m2 • metalowa listwa gwarantuje dłuż-
sze użytkowanie produktu • elastyczny, plastikowy i przesuwny szyl-
dzik wraz z kartonikiem opisowym • metalowe zapięcie skoroszytowe 
ułatwiające archiwizację

Teczka zawieszana A4 Donau z bokami
• z kartonu o gramaturze 230 g/m2 • dwie metalowe listwy gwarantu-
ją dłuższe użytkowanie • plastikowy szyldzik z kartonikiem opisowym  
• boczne ograniczniki z płótna zabezpieczają dokumenty przed niepo-
żądanym wysunięciem

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K142X brązowy opak. 5 szt.
14K142B czerwony opak. 5 szt.
14K142C niebieski opak. 5 szt.
14K142D zielony opak. 5 szt.
14K142M żółty opak. 5 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K143X brązowy opak. 5 szt.
14K143B czerwony opak. 5 szt.
14K143C niebieski opak. 5 szt.
14K143D zielony opak. 5 szt.
14K143M żółty opak. 5 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K144X brązowy opak. 5 szt.
14K144B czerwony opak. 5 szt.
14K144C niebieski opak. 5 szt.
14K144D zielony opak. 5 szt.
14K144M żółty opak. 5 szt.

5 opak. 5 opak. 

5 opak. 
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taśma dla bezpieczeństwa
Twoich przesyłek

NAJMOCNIEJSZA

 TAŚMY HEAVY  TAŚMY 
DO MAGAZYNOWANIA  TAŚMY DO WYSYŁEK

Do ciężkich paczek Cichoodwijalne Uniwersalna
Kup 18 rolek taśmy… Kup 18 rolek taśmy… Kup 36 rolek taśmy…

Zestaw Podajnik Scotch® 
HE180 + 2 rolki taśmy

GRATIS
 Mini-Podajnik Scotch®

+ 1 rolka taśmy
GRATIS

 1 rolka Scotch® HEAVY

GRATIS

NOWOŚĆ!
taśma dla bezpieczeństwa  
Twoich przesyłek

NAJMOCNIEJSZA

13K038H

13K038S

14K563S

14K563H

14K500X

14K500Y

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K557T różowy szt.
14K557L pomarańczowy szt.
14K557M żółty szt.
14K557C niebieski szt.
14K557D zielony szt.

Notatnik A4 Donau Life
• notatnik z organizerem • na lewej stronie 
miejsce na notatki prawa strona podzielo-
na na tabelki z miejscem na: datę, dzień 
tygodnia, harmonogramem dnia, ważny 
telefon/e-mail, priorytety, plan menu, dla 
zdrowia i uwagi • gramatura okładki: 330g/
m2 • gramatura kartek: 70g/m2 • ilość kar-
tek: 80 • wymiary: 165x230x12mm

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.

Przy jednorazowym zakupie teczek i/lub notatników z serii 
Donau Life za kwotę 89 zł netto – krem pod prysznic Bingo Spa, 
300ml w PREZENCIE!

PREZENT!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K538T różowa szt.
14K538L pomarańczowa szt.
14K538M żółta szt.
14K538C niebieska szt.
14K538D zielona szt.

Teczka z gumką A4 Donau Life
• 3-skrzydłowa teczka wykonana z kar-
tonu o grubości 0,9mm • okrągła, pio-
nowa gumka w kolorze czarnym chroni 
zawartość przed wysunięciem • zaokrą-
glone rogi • gramatura: 500g/m2 • for-
mat: A4 • wymiary: 250x350mm

CENA NETTO
4,99 PLN

CENA NETTO
9,99 PLN

Koniec roku z najlepszymi markami

Kup najpopularniejsze produkty promocyjne Post-it® i Scotch® 
za 250zł i otrzymaj zestaw LEGO* Gratis

13K201D

13K017B

13K014C

13K012X

13K039A

13K002B

13K030A

13K005A

13K010A
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KOLOROWY PORZĄDEK W TWOIM BIURZE

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80 PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100 PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/120

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K229A  brązowy
300 g/m2

4,69

14K229C  niebieski 4,69

Wymiary (mm): 155 x 340 x 297, pojemność 1550 kartek

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

ULTRA

XXL

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200 KLAPA ZDEJMOWANA
PUDŁA ZBIORCZE

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K230A  brązowy
300 g/m2

5,69

14K230C  niebieski 5,89

Wymiary (mm): 200 x 340 x 297, pojemność 2000 kartek

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K231A  brązowy
490 g/m2

10,79

14K231C  niebieski 11,29

Wymiary (mm): 545 x 363 x 317

✓

✓



    

ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA
PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 

ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA
PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K135A  brązowy 450 g/m2 15,49

14K135C  niebieski 490 g/m2 15,79

Wymiary (mm): 558 x 370 x 315

Kod kat. Kolor Gramatura Cena netto

14K135B  brązowy 450 g/m2 14,99

14K135E  niebieski 490 g/m2 17,59

Wymiary (mm): 555 x 360 x 315

Kod kat. Kolor Gramatura Cena 
netto

14K136A  brązowy

300 g/m2

2,29

14K136B  czerwony

2,49

14K136C  niebieski

14K136K  szary

14K136D  zielony

14K136M  żółty

Wymiary (mm):  80 x 340 x 297, 
pojemność 800 kartek

Kod kat. Kolor Gramatura Cena 
netto

14K227A  brązowy

300 g/m2

2,59

14K227B  czerwony

2,79

14K227C  niebieski

14K227K  szary

14K227D  zielony

14K227M  żółty

Wymiary (mm):  100 x 340 x 297, 
pojemność 1000 kartek 

Kod kat. Kolor Gramatura Cena 
netto

14K228A  brązowy

300 g/m2

3,19

14K228B  czerwony

3,59

14K228C  niebieski

14K228K  szary

14K228D  zielony

14K228M  żółty

Wymiary (mm):  120 x 340 x 297, 
pojemność 1200 kartek

PUDEŁKA A4/80/100 DONAU 
KARTONOWY/ŚCIĘTE

Kod kat. Grzbiet Gramatura cena 
netto

14K138C 80 mm
390g/m2

3,99

14K137C 100 mm 4,39

Wymiary: 80 x 320 x 257 / 100 x 340 x 257 mm

Przy jednorazowym zakupie pudeł do archiwizacji marki 
DONAU z gazetki za kwotę minimum 189 zł netto  
- PREZENT Kawa Jacobs Kronung 500g mielona

PREZENT!
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Marker do tablic suchościeralnych Pentel MWL5S
• okrągła końcówka • tłoczek dozujący tusz: 3-4-krotnie dłuższa linia 
pisania niż  w tradycyjnym markerze • bardzo wytrzymała i odporna 
na wysychanie końcówka • nie zawiera substancji trujących • grubość 
linii pisania 1,1 do 2,2 mm • długość linii pisania 1200 m • komplet 4 
kolorów z magnetyczną gąbką 

Marker do tablic suchościeralnych Pentel MW85
• okrągła końcówka • tusz na bazie alkoholu • nie pozostawia trwa-
łych śladów na tablicy • łatwo się ściera nawet po kilku dniach • gru-
bość linii pisania 1,9 mm • długość linii pisania 250 m

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto cena brutto
42K076A czarny szt. 8,90 10,95
42K076B czerwony szt. 8,90 10,95
42K076C niebieski szt. 8,90 10,95
42K076D zielony szt. 8,90 10,95
42K076X 4 kolory + gąbka kpl. 46,90 57,69

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto cena brutto
42K019A czarny szt. 4,39 5,40
42K019B czerwony szt. 4,39 5,40
42K019C niebieski szt. 4,39 5,40
42K019D zielony szt. 4,39 5,40
42K019X komplet 4 kolory kpl. 19,50 23,99

12 szt. 12 szt. 

Do zakupu wybranych 
proDuktów 

marki Stabilo 
za kwotę 50 zł netto 

ŻEL 
ANTYBAKTERYJNY 

DO RĄK NUTKA 
30ML 

GRATIS!

Kod kat. pojemność jedn. sprzed. cena netto
29K010X 200 ml szt. 26,90
29K010Y 500 ml szt. 53,90  

Płyn do czyszczenia tablic 2x3
• doskonale usuwa zabrudzenia oraz konserwuje i zabezpiecza 
powierzchnie tablic



9www.kompaniabiurowa.pl

Płyn 
do dezynfekcji 
0,5 litra GRATIS !!

PREZENT!

CENA NETTO
239,84 PLN

Kod kat. opis wymiary tablicy jedn. sprzed. cena netto cena brutto
29K094A TF01 ECO 70 x 100 cm szt. 199,19 245,00
29K094B TF03 ECO mobilny 70 x 100 cm szt. 375,61 462,00

Stojak informacyjny z półką na środki 
bezpieczeństwa
• stabilny i funkcjonalny • metalowa konstrukcja • ram-
ka zatrzaskowa na infografikę (format A4) • posiada 
haczyki do zawieszenia jednorazowych rękawiczek 
ochronnych

Tablica obrotowo-jezdna lakierowana
• dwustronna biała tablica suchościeralna, obrotowa o powierzchni lakierowanej, posiadająca właściwości 
magnetyczne • rama wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami • solidna konstrukcja zapewnia 
stabilność produktu • obraca się wokół poziomej osi o 360°, możliwość zablokowania jej w dowolnej pozy-
cji • kółka z systemem blokującym, ułatwiające przemieszczanie • w zestawie 2 uniwersalne uchwyty AS139 
do zawieszenia bloku, półka na markery, elementy mocujące • gwarancja 10 lat na powierzchnię i 2 lata 
na produkt

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena netto cena brutto
29K116A 120 x 90 cm szt. 691,06 850,00
29K116B 150 x 100 cm szt. 894,31 1100,00
29K116C 180 x 120 cm szt. 1000,00 1230,00

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena netto cena brutto
100004A 60 x 40 cm szt. 36,58 44,99
100004B 90 x 60 cm szt. 77,23 94,99
100004C 120 x 90 cm szt. 100,00 123,00
100004D 150 x 100 cm szt. 154,47 190,00
100004E 120 x 180 cm szt. 219,51 270,00
100004F 100 x 200 cm szt. 232,52 286,00

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
SIS1500 podstawa: 280×280, wysokość: 1 465 szt.

Tablica such.-magnetyczna 2x3 rama ECO
• tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych • rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi na-
rożnikami w kolorze szarym • istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, 
jak i w poziomie • gwarancja: 10 lat na powierzchnię i 2 lata na produkt

gwarancja 

2 lata

HIT 
CENOWY

HIT 
CENOWY

Flipcharty ecoBoards
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych • konstrukcja 
aluminiowa w kolorze popielatym • eleganckie szare wykończenia • specjalna 
półka na akcesoria (na całej szerokości) • unoszony uchwyt na arkusze papie-
ru • stabilny trójnożny  stojak o regulowanej wysokości – max. 186 cm (TF01) lub  
podstawa jezdna (TF03 - kółka z systemem blokowania) • w zesta- 
wie: elementy montażowe • możliwość zawieszenia bloku A1 oraz EURO • gwarancja: 
10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt
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A Swiss Company since 1893

Plecak na laptopa
Gigabyte 15”
·  Oddzielna usztywniona przegroda  

z wyściółką na laptopa
· Wym.: 340 x 450 x 210 mm 
· Waga: 1,04 kg · Pojemność: 20 l 
· Kolor: czarny 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

WE600627

Plecak na laptopa
Legacy 16” 
·  Oddzielna przegroda na laptopa  

z potrójną osłoną ochronną
· Wym.: 350 x 450 x 250 mm 
· Waga: 1,49 kg 
· Pojemność: 21 l
· Kolor: czarny/szary 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

WE600631

Przy zakupie plecaka marki Wenger z oferty gazetkowej, 
SZARA NERKA 

GRATIS

Przy zakupie plecaka marki Wenger z oferty gazetkowej, 
SZARA NERKA 

GRATIS

16"
41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

10"
25 cm

15"
38 cm

Kod kat. Nazwa kolor Cena netto
14K463A Plecak na laptopa Gigabyte 15” czarny 324,39 
14K378A Plecak na laptopa Legacy 16” czarny/szary 278,05

Kup produkty Stick’n z gazetki promocyjnej za kwotę 
minimum 89 zł, a flamastry Maped Ocean 
12 kolorów otrzymasz w PREZENCIE!

PREZENT!

CENA NETTO
6,39 PLN

Kostki samoprzylepne Stick’n 
• duże o wymiarach 76x76 mm (400 szt.) lub małe o wymiarach 51x51 mm 
(250 szt.) • karteczki w różnych wersjach kolorystycznych: pastelowych, 
neonowych i mieszanych • do robienia krótkich notatek, zostawiania 
ważnych wiadomości • można przyklejać i odklejać bez pozostawiania śladów

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed. cena netto
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
54K033Y mix 5 kolorów neonowych 76 x 76 mm bloczek 14,99

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K036A neon 8 x 25 kpl.
54K036B neon paski + strzałki 8 x 25 kpl.

Zakładki indeksujące Stick’n z linijką
• wymiary 45 x 12 mm • w 8 kolorach neonowych 
(różne wersje kolorystyczne) • dodatkowo linijka 12 
cm • umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie odnaj-
dywanie ważnych informacji • można wielokrotnie 
odrywać i przyklejać w innych miejscach

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K076A 5 kol. neon 45 x 12 mm 125 kpl.
54K076B 8 kol. neon 45 x 8 mm 160 kpl.

Zakładki indeksujące Stick’n
• umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych informacji 
umożliwiają • można wielokrotnie odrywać i przyklejać w 
innych miejscach nie niszcząc dokumentów

CENA NETTO
9,29 PLN
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Przy jednorazowym zakupie markerów marki PENTEL 
z gazetki promocyjnej na kwotę 70 zł netto 
- herbata Lipton 25 torebek GRATIS !

PREZENT!

Marker permanentny Pentel N850/N860 
• do pisania po niemal każdej powierzchni: szkle, metalu, pla-
stiku, gumie, drewnie, itp • nie zawierają ksylenu i toluenu • 
tusz wodoodporny i nieblaknący • grubość linii pisania 1 mm  
(okrągła końcówka) i 1,2 do 4,5 mm (ścięta końcówka) • dłu-
gość linii pisania 800 m (okrągła końcówa) i 500 m (ścięta koń-
cówka)

końcówka 
okrągła

końcówka 
ścięta kolor jedn. sprzed. cena netto cena brutto

42K053A 42K054A czarny szt. 3,49 4,29
42K053B 42K054B czerwony szt. 3,49 4,29
42K053C 42K054C niebieski szt. 3,49 4,29
42K053D 42K054D zielony szt. 3,49 4,29

12 szt. 



12www.kompaniabiurowa.pl

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

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K049A czarny szt.
43K049C niebieski szt.
43K049B czerwony szt.

10 szt. 

10 szt. 

10 szt. 

10 szt. 

10 szt. 

Długopis żelowy Rystor GZ-031
• igłowa końcówka piszącą umożliwia rysowanie i kreślenie przy linijce 
i szablonie • idealnie sprawdza się przy opisywaniu faktur • nasadka  
i nakrętka obudowy w kolorze tuszu • przezroczysta obudowa z kar-
bowanym uchwytem poprawia komfort pisania • długość linii pisania 
800m • grubość linii pisania 0,27mm • na wkład wymienny R-140

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K014A czarny szt.
43K014B czerwony szt.
43K014C niebieski szt.
43K014D zielony szt.

Foliopis Rystor
• idealny do pisania na prawie wszystkich powierzchniach gładkich takich jak szkło plastik,me-
tal, porcelana, folia, płyta CD/DVD itp. • szybkoschnący, nierozmazujący się tusz, wodoodporny 
oraz odporny na działanie promieni słonecznych • charakteryzuje się dużą intensywnością barw  
wyrazistością konturów • może być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż pro-
dukty z systemem dry safe ink i cap off) • zestaw w etui zawiera 4 podstawowe kolory + 1 dodat-
kowo w kolorze czarnym

S 0,4 mm F 0,6 mm M 1,0 mm B 2,5 mm kolor jedn. sprzed. cena netto
43K004A 43K005A 43K006A 43K019A czarny szt. 3,89
43K004B 43K005B 43K006B 43K019B czerwony szt. 3,89
43K004C 43K005C 43K006C 43K019C niebieski szt. 3,89
43K004D 43K005D 43K006D 43K019D zielony szt. 3,89
43K004X 43K005X 43K006X 43K019X etui 5 szt. kpl. 20,90

Cienkopis Rystor RC 04
• idealny do pisania i pracy z linijką • tusz na bazie wody • może być pozostawiony 
bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink i cap 
off) • fibrowa końcówka oprawiona w metal • wentylowana skuwka • szerokość linii 
0,4 mm • dostępny w 30 kolorach • długość linii pisania 1200 m

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena netto
43K021A czarny szt. 2,19
43K021B czerwony szt. 2,19
43K021C niebieski szt. 2,19
43K021D zielony szt. 2,19
43K021H brązowy szt. 2,19
43K021L pomarańczowy szt. 2,19
43K021M żółty szt. 2,19
43K021N fioletowy szt. 2,19
43K021I bordowy szt. 2,19
43K021O turkusowy szt. 2,19
43K021W różowy szt. 2,19
43K021K szary szt. 2,19
43K021X etui 4 kolory kpl. 9,90
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 13,90
43K021V etui 12 kolorów kpl. 28,90
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 53,90

Marker kredowy Rystor RMG
• marker z płynną kredą • przeznaczony do pisania po wszystkich gładkich po-
wierzchniach • tusz świecący po lampą UV • dostępny również w 8 pojedynczych 
intensywnych kolorach

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
43K080X etui 4 kolory szt. 20,90
43K080Y etui 8 kolorów szt. 39,90

Marker permanentny Rystor RMP
• fibrowa końcówka • doskonały do pisania po każdej powierzchni: papierze, szkle, 
metalu i plastiku,itp. • szybkoschnący i nietoksyczny tusz - nie rozmazuje się i nie blak-
nie pod wpływem promieni słonecznych • długość linii pisania 1200 m • marker może 
być pozostawiony bez skuwki przez dwa tygodnie (nie krócej niż produkty z systemem 
"cap-off" i "dry safe ink")

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.

Przy jednorazowym zakupie produktów Rystor 
z gazetki promocyjnej za kwotę min. 79 zł netto 
– Delicje Szampańskie GRATIS!

PREZENT!

CENA NETTO
3,99 PLN

CENA NETTO
1,89 PLN

CENA NETTO
2,99 PLN
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Niszczarka Wallner C8A0
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 4 x 50 • ilość niszczonych kartek 
(A4/80g): 10 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2 • niszczy: zszywki, spi-
nacze, karty plastikowe, płyty CD • pojemność kosza 25 l • automatyczny start/stop • 
funkcja cofania • cichy silnik

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed. cena netto cena brutto
36K471X P-3/T-2/E-2 szt. 592,68 729,00

ŁADOWARKA 
SAMOCHODOWAPREZENT!

10 ark.gwarancja 

2 lata

Kup produkty higieniczne za kwotę minimum 
130 zł netto a żel antybakteryjny 
do rąk Nutka 30ml dostaniesz gratis

 PODARUJ SOBIE 
CHWILĘ PRZYJEMNOŚCI

PREZENT!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K600X Ręczniki składane ZZ Nexxt zielony, 100% makulatury, 1 warstwowy opak. 4000 listków
35K600Y Ręczniki składane ZZ Nexxt biały, 100% makulatury, 1 warstwowy opak. 4000 listków
14K307A Papier toaletowy Office biały, 100% celuloza, 2 warstwowy, dł.rolki 15 mb (150 listków) op. 8 rolek
14K302X Ręcznik kuchenny Office 100% celuloza, dł.rolki 9,25 mb, 2 warstwowy op.2 rolki

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

ROZKOSZUJ SIĘ ZAPACHEM 
KAWY, HERBATY
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Niszczarka Kobra +1 CC4
• szerokość wejścia 230 mm • wielkość ścinka 3,5×40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/ 70g): 14 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1 • niszczenie kart 
plastikowych, zszywek i spinaczy • pojemność kosza: 38,5 l • system Energy Smart
cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę • Eco-Friendly – 
pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków 

Niszczarka Wallner JP 826C
• szerokość wejścia: 240 mm • wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 18 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1 • niszczy: 
zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki • pojemność kosza: 35 l • za-
bezpieczenie przed przegrzaniem • w standardzie butelka oleju o pojemności 30 ml
obudowa na kółkach

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed. cena netto cena brutto
36K078C P-4/T-4/E-3/F1 szt. 1161,79 1429,00

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed. cena netto cena brutto
36K166X  P-4/0-1/T-2/E-2/F-1 szt. 1161,79 1429,00

KUBEK TERMICZNY 
CONTIGO

SŁUCHAWKI 
PANASONIC 

TORBA 4F

KLOCKI
LEGO

WALIZKA 
KABINOWA 
WITTCHEN 

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

PREZENT!

18 ark.gwarancja 

2 lata

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

14 ark.

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed. cena netto cena brutto
36K002C  P-4/0-1/T4/E-3 szt. 1869,11 2299,00

Niszczarka Kobra +3 CC4 ES
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,5×40 mm • ilość niszczonych 
kartek (A4/70g): 14 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1 
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD • pojemność kosza: 38,5 l 
• system Throw and Shred – możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru • 
cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę

Niszczarka Kobra Hybrid
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 3,5 x 40 mm • ilość niszczonych kartek 
(A4/70g): 9 • poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1 • niszczy: karty 
plastikowe, zszywki, spinacze • pojemność kosza: 30 l • cichy silnik przystosowany do 
pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę • diody wskazujące poziom zmagazynowanej 
energii elektrycznej

Kod kat. opis moc silnika norma DIN jedn. sprzed. cena netto cena brutto
36K472X Hybrid 170 W P-4/ T-4/ E-3/ F-1 szt. 974,80 1199,00

9 ark.

Niszczarka  Wallner  JP 6215CD
• szerokość wejścia: 230 mm • wielkość ścinka: 4x50 mm • poziom bezpieczeństwa 
(DIN 32757): 3 • niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD • pojemność 
kosza 21 l • wymiary 555 x 265 x 365 mm • automatyczny start/stop • funkcja cofania 
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych • obudowa na kółkach 

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed. cena netto cena brutto
36K191X P-3/ O-2/ T-3/ E-2/ szt. 877,23 1079,00

15 ark.

14 ark.



Promocja ważna od 1.10.2020r. do 31.12.2020r. 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.
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Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

26 oddziałów
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

220 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

2020

POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Jeszcze wiecej promocji?
Zeskanuj i sprawdz!

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
Rzeszów
Siedlce
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Toruń
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

ul. Gen. Wł. Andersa 40B    
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. Rogozińska 11c
ul. Truskawiecka 1
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Konopnickiej 8
ul. Warcisława IV 17
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Grudziądzka 46-48
ul. Karczunkowska 19
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

85 675 26 06
33 810 06 81
52 346 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
52 346 66 66
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
87 565 13 70
537 518 004
52 346 66 66
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 359 82 21 do 48
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 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

gwarancja 
2 lata

fotel

EF019

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K034C tkanina granatowa EF-010 szt.
93K034K tkanina szara EF-031 szt.
93K034A tkanina czarna EEF-019 szt.

Krzesło obrotowe Metron
• wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko zapewniające komfort siedzenia • płynnie 
regulowana wysokość siedziska • oparcie regulowane na wysokość• mechanizm Er-
gon2L zapewnia blokadę oparcia w dowolnej pozycji • tapicerowane pianką oraz 
tkaniną z atestem trudnopalności • regulowane podłokietniki • nowoczesna 
nylonowa podstawa •  samohamowne kółka do powierzchni dywanowych

EF010

EF031

HIT CENOWY
351,90 PLN

(netto)

Krzesło WILLIAM R STEEL
• szerokie, wyprofilowane siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną  
z atestem trudnopalności • oparcie tapicerowane z obydwu stron • mecha-
nizm zapewniający mozliwość swobodnego kołysania się, blokady oparcia w pozy-
cji do pracy i regulacje siły oporu oparcia • płynnie regulowana wysokość siedziska 
• regulowane podłokietniki • chromowana podstawa krzesła • kółka do po-
wierzchni dywanowych w standardzie

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K105A tkanina czarna/ EF-019 szt.
93K105K tkanina szara /EF-031 szt.
93K105P tkanina granatowa /EF-010 szt.

EF010

EF019

EF031

HIT CENOWY
379,90 PLN

(netto)

Koszulka krystaliczna Donau
• wykonana z miękkiej i gładkiej folii polipropylenowej 
• antyelektrostatyczna • europerforacja 

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
14K221D A4 45 mic w kartoniku opak. 100 szt.

PREMIUM
PREMIUM

CENA NETTO
16,90 PLN
11,90 PLN

HIT 
CENOWY


