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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

15.01.2019-31.03.2019
lub do wyczerpania zapasów

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

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Economy
• uniwersalny, biały papier biurowy o gramaturze 80g/m2 przeznaczony do co-
dziennego użytku w drukarkach i kopiarkach biurowych • połączenie dużej nie-
zawodności z rozsądną ceną powoduje, iż papier ten jest zalecany do każdego 
biura, gdzie koszt kopii jest najważniejszy

HIT CENOWY

10,49 PLN

Niszczarka Wallner JP 6215CD
• niszczy: zszywki, spinacze,  karty plastikowe, płyty CD
• szerokość szczeliny wejściowej 230 mm
• wielkość ścinka: 4x50 mm
• ilość niszczonych kartek: 15
• poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ O-2/ T-3/ E-2
• automatyczny start/stop i funkcja cofania
• autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD
• pojemność kosza 21 l
• okno w obudowie umożliwia kontrolę napełnienia kosza
• wymiary: 555x265x365 mm

Kod kat. jedn. sprzed.
36K191X szt.

Przy zakupie Niszczarki Wallner JP 
6215CD - Klocki LEGO 

GRATIS!

Przy zakupie Niszczarki Wallner ACD-410 
- Prostująca szczotka do włosów

GRATIS!

Prezent! Prezent!

Cena

939,90 PLN

Cena

384,90 PLN

Niszczarka Wallner ACD-410
• szerokość wejścia: 225 mm • wielkość ścinka: 4 x 35 mm • ilość niszczonych ar-
kuszy (A4/80g): 10 • poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3 • poziom bezpieczeń-
stwa DIN 66399: P-4/ T-2/ E-3/ F-1 • niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, 
spinacze • pojemność kosza 18 l • wymiary: 400 x 230 x 350 mm • automatyczny 
start/stop • osobna szczelina do niszczenia płyt CD • okno w obudowie umożli-
wiające kontrolę napełnienia kosza

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
36K320X P4/ T2/ E3/ F1 szt.

10 ark.gwarancja 
2 lata

15 ark.

NOWOŚĆ W OFERCIE KB
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WKład GRaTIS !!!

WKład GRaTIS !!!

Korektor OVAL w taśmie QBR-505 click
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej 
linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • łatwe korygowa-
nie pod każdym kątem • symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że 
jest wygodny dla prawo- i leworęcznych • obrotowy wymienny wkład •możliwość 
pionowego ustawienia na biurku • mechanizm wysuwania końcówki chroni ją przed 
uszkodzeniem • dodatkowy wkład gratis • gwarancja 5 lat

Korektor OVAL w taśmie QJR-506 stojący
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej 
linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • łatwe korygowa-
nie pod każdym kątem • symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że 
jest wygodny dla prawo- i leworęcznych • obrotowy wymienny wkład • końcówka 
wysuwana po kliknięciu w przycisk długopisowy • gwarancja 5 lat 

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
21K223X 5mm x 6m szt.

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
21K222X 5mm x 6m szt.

12 szt.

12 szt.
Cena

6,90 PLN

Do zakupu nożyczek Grand z gazetki promocyjnej 
za kwotę minimum 40 zł – Gąbka Yellow One z markerami 

GRATIS!

Prezent!

Teczka z gumką A4 SP Biurfol
• wykonana z PP w pełnym kolorze (struktura 
skórki pomarańczy) • w środku znajdują się 
3 zakładki zabezpieczające dokumenty przed 
wypadaniem • grzbiet regulowany do 2 cm

Teczka do akt osobowych Biurfol
• wykonana z kolorowej folii PVC • elastycznie 
formowany grzbiet szerokość do 3 cm • wewnątrz 
       4 patki z  blaszką i wąsem • na grzbiecie 
           kartonik do opisu zawartości • wyposażona 
                w uniwersalne przekładki A,B,C,D

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K091A czarna szt.
23K091B czerwona szt.
23K091C niebieska szt.
23K091D zielona szt.
23K091M żółta szt.
23K091P szara szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K092A czarna szt.
23K092C niebieska szt.
23K092I bordowa szt.
23K092D ciemna zielona szt.

NOWOŚĆ W OFERCIE KB NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Cena

3,90 PLN

HIT CENOWY

219,90 PLN

HIT CENOWY

359,90 PLN

Krzesło ULTRA
• wysokie, siatkowe oparcie i tapicerowane sie-
dzisko • oparcie z zintegrowanym zagłówkiem i 
podparciem lędźwi • mechanizm zapewniający 
możliwość swobodnego kołysania się, blokadę 
w pozycji do pracy i regulację siły oporu opar-
cia • płynnie regulowana wysokość siedziska 
• stałe podłokietniki • chromowana podstawa 
fotela • kółka do powierzchni dywanowych w 
standardzie

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K106Y Siatka / tkanina czarna, stałe podłokietniki szt.

gwarancja 
2 lata

fotel

EF019

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

Krzesło obrotowe Metron
• wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko za-
pewniające komfort siedzenia • płynnie re-
gulowana wysokość siedziska i oparcia • me-
chanizm Ergon 2 zapewnia blokadę oparcia w 
dowolnej pozycji • tapicerowane pianką oraz 
tkaniną z atestem trudnopalności • regulowa-
ne podłokietniki • nowoczesna nylonowa pod-
stawa •  samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych

EF010

EF808

EF031

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
21K220X 20 x 50 mm; 4 kolory neonowe 50 x 4 kolory kpl.

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
21K221X 45 x 12 mm; 5 kolorów 25 x 5 kolorów kpl.

Zakładki indeksujące Grand GR-Z4
• prosty sposób na oznaczenie ważnych informacji w książce 
czy katalogu • po odklejeniu nie pozostawiają śladów • papierowe

Zakładki indeksujące 
Grand strzałki GR-Z5
• prosty sposób na oznaczenie ważnych infor-
macji w książce czy katalogu • po odklejeniu nie 
pozostawiają śladów • foliowe 

HIT CENOWY

0,99 PLN HIT CENOWY

1,39 PLN

NOWOŚĆ W OFERCIE KB NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Cena

12,90 PLN

Przy zakupie produktów Tetis z gazetki 
za 69 zł – Herbata Lipton 25 torebek
GRATIS!

Prezent!

20

Zszywacz mini Orka GV090
• mini zszywacz w obudowie z tworzywa sztucznego, części mechaniczne metalowe • 
zszywanie zamknięte • specjalnie skonstruowana dźwignia redukuje siłę nacisku do 
50% • dostosowany do zszywek o rozmiarach: 24/6-26/6 mm • zszywa do 20 kartek • 
głębokość wsuwania kartek: 40 mm • pojemność magazynka: 50 zszywek

Podkładka do pisania 
plastikowa A4
• wykonana z mocnego, transparentnego 
tworzywa (plastiku) • metalowy klip • wymia-
ry: 225 x 315 mm • możliwość zawieszenia

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K192P granatowy szt.
38K192A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K225A czarna szt.
38K225C niebieska szt.
38K225T różowa szt.

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Cena

9,90 PLN

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Nożyczki tytanowe Grand Nożyczki teflonowe Grand
Kod kat. długość jedn. sprzed.  cena

21K225X 18 cm szt. 9,90
21K225Y 21 cm szt. 11,90

Kod kat. długość jedn. sprzed.  cena
21K226X 18 cm szt. 8,90
21K226Y 21 cm szt. 10,90

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Cena

31,99 PLN

Cena

9,90 PLN

• trzy razy twardsze od stali: wytrzymalsze i bardziej odporne na zużycie (tytanowe) • 100 razy ostrzejsze od klasycznych nożyczek, ostre nawet po 300 000 cięć • zapew-
niają proste precyzyjne cięcia bez szarpania krawędzi • unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D zmniejszają tarcie, co ułatwia cięcie • nieprzywierające: powierzchnia 
odporna na przyklejanie taśmy samoprzylepnej, przez co nożyczki są idealne do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich typów papieru • hartowane ostrze 3D z utrwaloną ter-
micznie powłoką tytanową • ergonomiczny gumowy uchwyt o specjalnie zaprojektowanych krzywiznach dla maksymalnej pewności cięcia • opatentowana technologia 
wykonania krawędzi oraz technologia Smart-Pivot dla płynnego ruchu ostrzy
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Użycie surowców 
z recyklingu

ochrona środowiska

3 DNI

Niezaprzeczalny nr 1 wśród cienkopisów od 1977 roku.  
W każdej sekundzie sprzedają się 4 cienkopisy point 88 w Europie.
Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania. Mocna, 
oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania i rozwarstwienia.

Nr 1
WŚRÓD 

CIENKOPISÓW 

NA ŚWIECIE

=
47 

kolorów

do pisania, 
szkicowania 
i rysowania

do pisania, 

40x30_piktogramy.indd   5 19.09.2016   19:21

Niedościgniony klasyk od 1971 roku.  
W każdej sekundzie sprzedają się 2 zakreślacze BOSS w Europie.
Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru 
(również faksowym i samokopiującym). Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez  
4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne. Jedyny zakreślacz dostępny  
aż w 15 kolorach, w tym 6 pastelowych; szerokość linii od 2 do 5 mm.

Popularny i wciąż niezbędny  
typ ołówka – mocny klejony grafit jest wyjątkowo odporny  
na złamania. Idealny do pisania, rysowania i cieniowania. 
Dostępny w 10 twardościach po 12 szt. z gumką i bez gumki.

Kod.kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed.
54K007A  ołówek 282/HB opak. / 12 szt. szt.
54K007D  ołówek 282/B opak. / 12 szt. szt.
54K007E  ołówek 282/H opak. / 12 szt. szt.
54K007B  ołówek 282/2B opak. / 12 szt. szt.
54K007F  ołówek 282/2H opak. / 12 szt. szt.
54K007C  ołówek 282/4B opak. / 12 szt. szt.

Ołówek STABILO Othello

Kod kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena
54K001B   STABILO BOSS ORIGINAL, czerwony opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001C   STABILO BOSS ORIGINAL, niebieski opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001D   STABILO BOSS ORIGINAL, zielony opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001E   STABILO BOSS ORIGINAL, lila opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001L   STABILO BOSS ORIGINAL, pomarańczowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001M   STABILO BOSS ORIGINAL, żółty opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001N   STABILO BOSS ORIGINAL, fioletowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001O   STABILO BOSS ORIGINAL, turkusowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001W   STABILO BOSS ORIGINAL, różowy opak. / 10 szt. szt. 5,69
54K001X kpl. 4 kol., kolory intensywne kpl. kpl. 22,90
54K001Y kpl. 6 kol., kolory intensywne kpl. kpl. 34,90
54K001U  kpl. 4 kol., mix kolorów / pastelowe kpl. kpl. 22,90
54K001S  kpl. 6 kol., mix kolorów / pastelowe kpl. kpl. 34,90

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL

Cienkopis STABILO point 88
Kod kat. opis opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena

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

CENA

1,89 PLN

Kup produkty Stabilo z gazetki 
za kwotę 145 zł netto 

a krem do rąk GARNIER 
otrzymasz w prezencie!

Foliopis permanentny
Pisze po niemal każdej gładkiej powierzchni: szkle,  
torebkach foliowych, zdjęciach, etykietach, błyszczącym 
papierze, zdjęciach rentgenowskich, płytach CD. 
Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 3 dni. 
Dostępny w 3 rozmiarach: 
(S) – bardzo cienkim, grubość linii 0,4 mm 
(F) – cienkim, grubość linii 0,7 mm 
(M) – średnim, grubość linii 1 mm

S 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor opak. zbiorcze jedn. sprzed. cena
54K083A  54K084A 54K085A   czarny opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083B  54K084B 54K085B   czerwony opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083C 54K084C 54K085C   niebieski opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083D 54K084D 54K085D   zielony opak. / 10 szt. szt. 4,99 
54K083X 54K084X 54K085X mix 4 kolory kpl. kpl. 19,99

 Foliopis STABILO OHPen universal
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Bakalie w czekoladzie mlecznej
Pojemnik z szufladami CEP SMOOVE

Zakreślacz Schneider

Pyszne, słodkie przekąski na spotkania biznesowe. Naturalne, całe 
orzechy (laskowe lub arachidowe), rodzynki, migdały lub żurawina 
oblane mleczną czekoladą. 

• zestaw 5 szufladek wykonanych z wysokiej jakości plastiku w 100% recyklowa-
nego • wyposażony w ergonomiczne uchwyty z ogranicznikami na każdej szufla-
dzie • zestaw zawiera: 2 małe szufladki o wymiarach 32,2x10,8x3,7cm / 2 standar-
dowe szufladki o wymiarach 32,2x24,4x4cm oraz 1 dużą szufladkę o wymiarach 
32,2x24,4x8,5cm / 6 etykiet opisowych • podkładki antypoślizgowe zabezpieczające 
powierzchnię blatu przed porysowaniem • wymiary: 36x28,8x27cm

• ze ściętą końcówką (grubość linii zakreślania 1-5 mm) • zdobywca prestiżowych 
nagród - iF oraz reddot design, za wzornictwo • idealny do zaznaczania tekstu 
na papierze, w książkach oraz na wydrukach (nie przebija nawet na papierze do 
faksów i ksero) • możliwość uzupełnienia tuszu za pomocą stacji napełniającej 
Maxx 660: napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminu-
je potrzebę zakupu nowego zakreślacza, tym samym redukuje ilość odpadów • 
skuwka z klipsem • części obudowy wykonane z nieprzepuszczalnego PP zapew-
niającego możliwość długiego przechowywania

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K474A migdały smażone solone w czekoladzie, 80g opak. 7,99
14K474B migdały w czekoloadzie z cynamonem, 80g opak. 7,99
14K474C migdały i żurawina w czekoladzie dla dwojga, 100g opak. 12,99
14K474D orzechy arachidowe smażone solone w czekoladzie, 80g opak. 4,99
14K474E orzechy laskowe w czekoladzie z chili, 80g opak. 7,99

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K476C 5 szuflad, czarny/niebieski szt.
14K476D 5 szuflad, czarny/zielony szt.
14K476X 5 szuflad, czarny/mix kolorów szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K470M żółty szt.
14K470B czerwony szt.
14K470C niebieski szt.
14K470D zielony szt.
14K470L pomarańczowy szt.
14K470T różowy szt.

Przy zakupie bakali serii Bakal Sweet z gazetki 
za 79 zł netto otrzymasz Mix Migdałów 
w czekoladzie mlecznej, białej i deserowej 

GRATIS!

20% upustu* 
przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk)
 *tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy                 
zakupowej

20% upustu* 
przy zamówieniu opakowania zbiorczego (10 sztuk)
 *tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy                 
zakupowej

Przy zakupie pojemnika z szufladkami CEP 
Smoove  - przybornik magnetyczny CEP 

GRATIS!

Prezent! Prezent!

Kod kat. opis kolor
14K249A Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249B Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249C Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249D Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249M Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm
14K249L Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249H Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm

proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

10 szt.

10 szt.

Cena

2,99 PLN

Cena

299,90 PLN

korek

portugalski

60 x 45 cm

90 x 90 cm

150 x 100 cm

180 x 90 cm

180 x 120 cm

120 x 90 cm

anodowane aluminium

Pakowane jednostkowo 
w karton

       TABLICE KOrKOWE
        Mało kto ma świadomość, że 
chłodne ściany potrafią negatywnie 
wpływać na trwałość powierzchni 
korkowej. Dlatego warto podkreślić 
fakt zabezpieczenia powierzchni 
dodatkową warstwą 2 mm 
metalicznej folii.

Tablice korkowe
Tablice wykonane z doskonałej jakości naturalnego, portugalskiego frontu korkowego. Znajdą zastoso-
wanie w firmowych korytarzach, biurach, placówkach publicznych czy domach prywatnych. Drobnoziar-
nista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladu po pinezkach, które mocno utrzymują mocowane do niej 
materiały. Każda z tablic posiada zestaw do samodzielnego mocowania. Dostępne w kilku rozmiarach.

Kod kat. nazwa wymiary
14K473A Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 60 x 45 cm
14K473B Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 90 x 60 cm
14K473C Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 120 x 90 cm
14K473D Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 180 x 90 cm
14K473E Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 150 x 100 cm
14K473G Tablica korkowa BI-OFFICE, rama aluminiowa 180 x 120 cm

Kod kat. nazwa wymiary
14K213A Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 50x40 cm
14K213B Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 70x50 cm
14K213G Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 80x50 cm
14K213H Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 80x60 cm
14K213D Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 90x60 cm
14K213C Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 100x50 cm
14K213I Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 100x80 cm
14K213E Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 100x100 cm
14K213F Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 120x60 cm
14K213K Tablica korkowa BI-OFFICE, rama drewniana 120x90 cm

Za jednorazowy zakup tablic korkowych 
marki BI-OFFICE w kwocie 189 zł netto 
mleczko arganowe do kąpieli i pod prysznic 
BINGO SPA 

GRATIS!

Prezent!
korek

portugalski

16 mm rama

z naturalnego drewna

Karteczki samoprzylepne Donau Eco
• bloczek ekonomicznych karteczek w żółtym – neutralnym – kolorze • 
idealnych do przekazywania wiadomości • substancja klejąca usuwalna 
za pomocą wody • ilość karteczek 100 • gramatura 70g/m2

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
14K029B 51 x 76 mm 3 bloczki 0,99
14K029C 76 x 76 mm bloczek 1,09
14K029D 127 x 76 mm bloczek 2,99
14K029E 38 x 51mm/3 bloczki bloczek 2,19
14K029F 76 x 101 mm bloczek 1,99

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
14K449A 76 x 76 mm, mix kolorów neonowych bloczek 13,59
14K449B 76 x 76 mm, mix różowy, neon+pastel bloczek 12,59
14K449C 76 x 76 mm, mix zielony, neon+pastel bloczek 12,59
14K449D 76 x 76 mm, mix kolorów niebieski, neon+pastel bloczek 12,59

Za jednorazowy zakup bloczków / kostek 
samoprzylepnych DONAU za kwotę 129 zł netto 
zestaw bakalii w czekoladzie SO GOOD

GRATIS!

Prezent!

Kostka samoprzylepna Donau neon
• idealna do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu • klej usuwalny 
za pomocą wody • indywidualnie zabezpieczona folią z charakterystycznym czerwonym 
paskiem ułatwiającym otwieranie • mix energetycznych kolorów neonowych i koloru 
białego tworzy harmonijną całość • 400 karteczek w kostce

Cena

2,99 PLN

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Cena 
już od

68,90 PLN

Cena 
już od

16,90 PLN
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Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
43K021A czarny szt.
43K021B czerwony szt.
43K021C niebieski szt.
43K021D zielony szt.
43K021H brązowy szt.
43K021L pomarańczowy szt.
43K021M żółty szt.
43K021N fioletowy szt.
43K021I bordowy szt.
43K021O turkusowy szt.
43K021W różowy szt.
43K021K szary szt.

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

CENA

1,89 PLN

CENA

4,59 PLN

CENA

4,99 PLN

Przy zakupie produktów Rystor 
z gazetki promocyjnej za kwotę 59 zł 
- czekoladki Choco Cups 
GRATIS!

Przy zakupie dwóch dowolnych opakowań 
herbat smakowych 
z gazetki promocyjnej trzecie opakowanie 
GRATIS!*

Przy zakupie opakowania herbaty 
czarnej - dwa opakowania ziół 
(mięta i/lub rumianek) 
GRATIS!*

Prezent!

Prezent!Prezent!

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.
43K004X 43K005X 43K006X 43K019X etui 5 szt. kpl.

Foliopis Rystor
• idealny do pisania na prawie wszystkich powierzchniach 
gładkich takich jak szkło plastik,metal, porcelana, folia, pły-
ta CD/DVD itp. • szybkoschnący, nie rozmazujący się tusz, 
wodoodporny oraz odporny na działanie promieni sło-
necznych • charakteryzuje się dużą intensywnością barw  
wyrazistością konturów • może być pozostawiony bez za-
tyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem 
dry safe ink i cap off) • zestaw w etui zawiera 4 podstawo-
we kolory + 1 dodatkowo w kolorze czarnym

10 szt.

CENA

3,39 PLN

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K103A figowa z gruszką opak.
94K103B poziomkowa z mandarynką opak.
94K103C granat z agrestem opak.
94K103D pomarańcza z limetką opak.
94K103E winogrona z morelą opak.
94K103G z malinami opak.

Herbata biała aromatyzowana Irving 
• herbata biała to najszlachetniejsza i ciesząca się największym uznaniem koneserów odmiana 
herbaty • prawdziwa biała herbata to wyłącznie najdelikatniejsze, srebrzyste pączki krzewów 
herbacianych • napar z białej herbaty ma słomkowy kolor i charakterystyczny kwiatowy bukiet 
smakowo-zapachowy • 20 kopert w opakowaniu

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K149A czarna, 100 saszetek opak.

Herbata czarna Irving
• czarna herbata to zwyczajowa nazwa herbaty, której liście zo-
stały poddane procesowi pełnej fermentacji (utleniania) • dzięki 
temu procesowi uzyskiwany jest charakterystyczny smak naparu 
– cieszący się największą popularnością na naszym kontynencie

* dobór gratisu losowy * dobór gratisu losowy

Do zakupu dowolnych produktów Stick'n  
z gazetki za 49 zł 
czekolada Wedel*  
GRATIS!
*  Rodzaj tabliczki dobierany losowo z aktualnie dostępnego asortymentu 

czekolad.

Kod kat. opis ilość 
kart. j. sprzed. cena

54K036A  miks 8 kol. neon. po 25 szt. + 12 cm linijka szt. 200 9,29

54K036B  paski i strzałki, miks 8 kol. neon. po 25 szt.
 + 12 cm linijka

szt. 200 9,29

54K076A  miks 5 kolorów neon. po 25 szt. szt. 125 6,39

54K076B  miks 8 kolorów neon. po 20 szt. szt. 160 6,39

Zakładki indeksujące
•	 foliowe, umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych informacji
•	 	możliwe jest ich wielokrotne odklejanie i przyklejanie

54K036B 54K076B54K076A

Kod kat. opis ilość kart. j. sprzed.
54K097M  76x127 mm, żółty neonowy 90 szt.

54K097T  76x127 mm, różowy neonowy 90 szt.

54K097D  76x127 mm, zielony neonowy 90 szt.

54K097C  76x127 mm, niebieski neonowy 90 szt.

Notesy samoprzylepne Extra Sticky
•	 	notesy samoprzylepne z ekstramocnym klejem. Dzięki niemu 
 karteczki można przyklejać na wielu nietypowych powierzchniach,
 takich jak: monitory, kartony czy pionowe powierzchnie. 

Kod kat. opis ilość kart. j. sprzed.
54K031M   76x76 mm, żółty neonowy 90 szt.

54K031T   76x76 mm, różowy neonowy 90 szt.

54K031D   76x76 mm, zielony neonowy 90 szt.

54K031C   76x76 mm, niebieski neonowy 90 szt.

54K031M

Kod kat. opis ilość kart. j. sprzed. cena
54K033Y  miks 5 kolorów neonowych 400 szt. 14,99
54K033M  pastelowy żółty 400 szt. 9,99
54K033A  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29
54K033B  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29
54K033C  miks kolorów neonowych 400 szt. 12,29

Notesy samoprzylepne – kostka 76x76 mm

54K036A

54K033Y

54K097T 54K097C

54K097N

54K031T 54K031D 54K031C

54K097D

54K033M 54K033A 54K033B 54K033C

Indeks opis jedn. sprzed. cena
54K086A  twardość HB, 12 szt. w opak. szt. 1,29
54K086C  twardość 2B, 12 szt. w opak. szt. 1,29

54K086E  twardość 2H, 12 szt. w opak. szt. 1,29

54K086B  twardość B, 12 szt. w opak. szt. 1,29
54K086D  twardość H, 12 szt. w opak. szt. 1,29

Ołówek z gumką Black’Peps
•	 wykonane	z	drewna	lipowego	
•	 grafit	odporny	na	złamania
•	 ergonomiczny,	trójkątny	kształt	zapewnia	intuicyjnie	poprawny	chwyt

Indeks opis jedn. sprzed. cena
54K091U  dziurkacz do 25 kartek, srebrny metaliczny szt. 33,90
54K091K  dziurkacz do 25 kartek, grafitowy metaliczny szt. 33,90
54K091A  dziurkacz do 25 kartek, granatowy metaliczny szt. 33,90
54K090U  zszywacz do 25 kartek, krótki mag. srebrny szt. 27,90
54K090K  zszywacz do 25 kartek, krótki mag. grafitowy szt. 27,90
54K090A  zszywacz do 25 kartek, krótki mag. granatowy szt. 27,90

Dziurkacze i zszywacze Advanced Metal
•	 	metalowa	obudowa	i	mechanizm
•	 	trwałe	i	funkcjonalne,	o	nowoczesnym	designie	i	wysokiej	jakości
•	 	do	codziennego	użytku	w	domu	i	w	biurze

Indeks opis jedn. sprzed. cena
54K081X  symetryczne 17 cm szt. 14,99
54K081Y  asymetryczne 21 cm szt. 16,99

Nożyczki Advanced Gel
•	 		ergonomiczne	nożyczki	wysokiej	jakości
•	 		uchwyt	pokryty	wewnątrz	miękkim,	żelowym	tworzywem,	który	poprawia	komfort	pracy

Do zakupu dowolnych produktów  
Maped z gazetki za 239 zł  
Ptasie Mleczko Wedel 
GRATIS!

Indeks opis jedn. sprzed. cena
54K082M żółty szt. 4,29
54K082L pomarańczowy szt. 4,29
54K082D zielone szt. 4,29
54K082T różowy szt. 4,29
54K082X Kpl.4 kol. etui szt. 16,99

Zakreślacze Fluo’Peps Max
•	 	miękkie	boki	zapewniają	komfort	pracy	i	zapobiegają	wyślizgiwaniu	się	zakreślacza	z	dłoni
•	 	pozostawione bez skuwki nawet po 4 godz. nie tracą swoich właściwości

CENA

18,90 PLN

CENA

6,79 PLN
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20% upustu* 
przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk)                        
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy                 
zakupowej

20% upustu* 
przy zamówieniu opakowania zbiorczego (5 sztuk)                        
*tylko przy zamówieniach za pośrednictwem platformy                 
zakupowej

Kup produkty Uni z gazetki za 90 zł, 
a markizy HIT otrzymasz w prezencie
GRATIS!

Prezent!

Korektor w długopisie Uni CLP-300
• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • dokładnie koryguje  
pismo ręczne i na wydrukach komputerowych • metalowa końcówka  
z węglika wolframu pozwala precyzyjnie dozować środek korygujący 
do ostatniej kropli • wyposażony w bezpieczną skuwkę - specjalny 
otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia • grubość linii 
korygowania: 1,2 mm

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
48K019X 8 ml szt.

12 szt. 

Korektor w taśmie Uni CLT-205
• do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego  i na wydrukach  
komputerowych • ruchoma końcówka • nie zawiera szkodliwych  
substancji • skuwka chroniąca taśmę • wygodny klip

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
48K043X 5 mm x 6 m szt.

eko

10 szt.

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

12 szt.

Długopis UNI SX-101 / SXN-101 Jetstream
• idealny dla osób leworęcznych i szybko piszących • tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy - nie 
rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie i nie przesiąka przez papier • można nim pisać nieprzerwa-
nie po śliskim papierze jak np. po fakturach, papierze kredowym • średnica kulki piszącej: 0,7 mm • 
grubość linii pisania ok. 0,35 mm • wkład wymienny o symbolu SXR-71

SX-101 ze skuwką 
 pastelowe obudowy: błękitna, jasnofioletowa, 
jasnoniebieska, różowa

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K041A czarny/czarny szt.
48K041B czerwony/czerwony szt.
48K041C niebieski/niebieski szt.
48K041D zielony/zielony szt.
48K041X niebieski/mix pastelowy szt.

SXN-101 automatyczny 
obudowa w kolorach: pomarańczowym, 
zielonym, fioletowym i różowym

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. Pióro kulkowe SX 217 / SXN217 Jetstream 
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcz-
nych 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 kom-
fort 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

CENA

13,98 PLN

CENA

12,49 PLN

CENA

4,96 PLN

SUPER 

CENA*

SUPER 

CENA*

CENA

16,98 PLN

CENA

4,69 PLN

Kup produkty Uni z gazetki za 90 zł, 
a markizy HIT otrzymasz w prezencie
GRATIS!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
48K050A czarny końc. okrągła szt.
48K050B czerwony końc. okrągła szt.
48K050C niebieski końc. okrągła szt.
48K050D zielony końc. okrągła szt.

12 szt.

Marker permanentny Uni 520/580
• szybkoschnący tusz ekologiczny na bazie alkoholu - nie zawiera szkodliwego 
ksylenu i jest odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych • umoż-
liwia pisanie po większości powierzchni (tekstylia, drewno, szkło, metal, plastik) 
• po wyschnięciu kolory tuszu nie łączą się ze sobą • trwała oprawa z aluminium 
zapobiega wysychaniu tuszu • grubość linii pisania ok. 1,0-3,0 mm (okrągła koń-
cówka) i 1,0-5,0 mm (ścięta końcówka)

CENA

5,69 PLN

 *1 zł taniej = 20 zł taniej 
przy zakupie opakowania!!!!

 *OSZCZĘDZASZ 30 ZŁ

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
15K087A A5 100k / 3 części szt. 6,99
15K087B A4 100k / 5 części szt. 11,99
15K087C B5 100k / 8 części szt. 15,99

5 szt. 

Kołonotatnik Student Book Top2000
• laminowana, półtwarda okładka • podwójna spirala • podzielony na części z 
kolorowymi registrami • papier o gramaturze 70g • liniatura: kratka

Koszulka zapinana na suwak Bantex
• uniwersalna perforacja • na prawym boku suwak zamykający, który  
eliminuje możliwość niekontrolowanego wysunięcia się przechowywa-
nych w nich dokumentów lub przedmiotów • format A4 i A5 jest to do-
kładnie taki format więc w koszulce zmieszczą się dokumenty i przedmioty  
o mniejszym niż podany

Kod kat. format gr. folii jedn. sprzed. cena
15K070C A4 140 mic. opak. 10 szt. 99,90      69,90
15K070B A5 140 mic. opak. 10 szt. 83,90      53,90

20 szt. 

Pojemnik na dokumenty Elba Tric
• służą do przechowywania dokumentów, czasopism lub katalogów  
• wykonane z twardej tektury falistej • na grzbiecie miejsce do opisu 
zawartości • otwór na grzbiecie ułatwiający wyjmowanie i przeno-
szenie pojemnika • kolor brązowy

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
15K162A 320 x75 x 270 mm szt. 2,79
15K162B 320x100x270 mm szt. 3,19

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K153B A4 96 kartek szt.

Brulion Oxford Essentials
• twarda, laminowana oprawa • perforowane strony • leży idealnie płasko po 
otwarciu • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90g • 
liniatura: w kratkę

CENA

14,49 PLN

Prezent!
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Kod kat. opis rodzaj jedn. sprzed. cena

35K600X Ręczniki składane ZZ
4000 listków (20x200 listków), 

100% makulatury, 
jedno warstwowe (36g), zielone

karton 39,90

35K600Y Ręczniki składane ZZ
4000 listków (20x200 listków), 

100% makulatury, 
jedno warstwowe (36g), białe

karton 55,90

35K600Z Ręczniki składane ZZ
3000 listków (20x150 listków), 

100% celulozy, 
dwu warstwowe, białe

karton 73,90

35K603X Ręcznik w roli Nexxt MAXI PLUS, 
długość rolki 100 mb (500 listków) szt 9,90

35K610Y Papier toaletowy 
Nexxt Jumbo

100% makulatury, jedno warstwowy 
(32g), opak. 12 rolek opak 33,90

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
35K440X żółte opak

Kod kat. opis pojemność jedn. sprzed. cena

35K081A Mydło do rąk Nexxt 500 ml, dozownik szt 6,99

35K081B Mydło do rąk Nexxt 5 litrów szt 45,90

35K083A Płyn Nexxt do czyszczenia 
szyb i luster 1 litr szt 11,89  

35K083B Płyn Nexxt do czyszczenia 
szyb i luster 5 litrów szt 41,99  

35K089A Płyn Nexxt do mycia podłóg 1 litr szt 9,90

35K089B Płyn Nexxt do mycia podłóg 5 litrów szt 32,90

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
29K181X Ekran 55”, Full HD szt 6399,00
29K181Y Ekran 65”, 4K szt 8399,00
29K181Z ekran 55”, system android, Full HD szt 6999,00
29K181U ekran 65”, system android, 4K szt 8999,00

Kod kat. jedn. sprzed.
29K180X szt

Emotykiety A4 Emerson
• 24 arkusze różnych emocji i jeden arkusz mix • etykieta ma średnicę 4 mm • z łatwością przyklejają się do 
każdej powierzchni i bez trudu odklejają się nie pozostawiając przy tym żadnych zabrudzeń  • buźki odzwier-
ciedlają różne emocje: pozytywne oraz negatywne

Zestaw AS111 do każdej 
tablicy obrotowej

Flipcharty ecoBoards
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych • konstrukcja alumi-
niowa w kolorze popielatym • eleganckie szare wykończenia • specjalna półka na akce-
soria (na całej szerokości) • unoszony uchwyt na arkusze papieru • stabilny trójnożny 
stojak o regulowanej wysokości – max. 186 cm (TF01) lub podstawa jezdna (TF03 - 
kółka z systemem blokowania) • w zestawie: elementy montażowe • możliwość zawie-
szenia bloku A1 oraz EURO • gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na 
produkt wymiary • 70 x 100 cm

Monitor dotykowy Toshiba
• umożliwia przekazywanie informacji przez cały dzień pracy i daje pewność nieska-
zitelnego obrazu • wytrzymała konstrukcja pozwala na działanie przez 16 godzin 
dziennie, 7 dni w tygodniu • znakomite rozwiązanie dla firm, placówek edukacyjnych, 
sklepów i biur podróży • bezpieczna hartowana szyba 4 mm z powłoką antyrefleksyjną 
pozwala zminimalizować ryzyko związane z przypadkowym uszkodzeniem matrycy i 
zapewnia wyraźny obraz zarówno podczas pracy w sztucznym jak i naturalnym oświe-
tleniu • 10 punktowy, jednoczesny dotyk, pozwalający na swobodną pracę • orientacja 
pozioma lub pionowa • wbudowany odtwarzacz USB i harmonogram

Statyw jezdny Mobilift do monitorów
• solidna konstrukcja • aktywne gniazdko RJ45, dzięki któremu podłączymy dodatkowe 
akcesoria • kontrola pilotem RF • nośność do 80 kg • regulowana wysokość • prowa-
dzenie kabli • zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika • kółka z blokadą • przycisk 
sterowania podnośnikiem PREMIUM • przewód z końcówkami do sterownika PLC • 
IR-EyE • 5 lat gwarancji

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
29K094A TF01 ECO szt. 149,00
29K094B TF03 ECO mobilny szt. 279,00

HIT CENOWY

149,00 PLN

CENA

24,90 PLN

CENA

2379,00 PLN

HIT CENOWY

279,00 PLN

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

Kod kat. wymiary jedn. sprzed. cena
29K116A 120 x 90 cm szt. 958,17
29K116B 150 x 100 cm szt. 1167,27
29K116C 180 x 120 cm szt. 1351,77

gwarancja
10 lat

Prezent!

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Monitor Toshiba TD-E553E OPS Android 55”
Monitory do Digital Signage Toshiba seria TD-E3 umożliwiają przekazywanie informacji przez cały dzień pracy i dają pewność 
nieskazitelnego obrazu. Wytrzymała konstrukcja modeli TD-E3 pozwala im działać przez 16 godzin dziennie, 7 dni w tygo-
dniu. Znakomite rozwiązanie dla firm, placówek edukacyjnych, sklepów i biur podróży. Bezpieczna hartowana szyba 4 mm 
z powłoką antyrefleksyjną pozwala zminimalizować ryzyko związane z przypadkowym uszkodzeniem matrycy i zapewnić 
wyraźny obraz zarówno podczas pracy w sztucznym jak i naturalnym oświetleniu klasy. Przeznaczone do użytku w trybie 
16/7, z ekranem o jasności 400 cd/m² rozdzielczości 4K gwarantującej nową jakość wyświetlanego obrazu. 10 punktowy, 
jednoczesny dotyk, pozwalający na swobodną pracę. Monitory oferują unikalną gwarancję, realizowaną na miejscu u klienta
z czasem skutecznej naprawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia. Orientacja pozioma lub pionowa. Gniazdo OPS. Wbudo-
wany odtwarzacz USB i harmonogram. Dostępne modele pochodne z ekranem dotykowym i z wbudowanym modułem 
informacyjno-reklamowym. 

2x3 Art. Nr

TD-E553E OPS Android 55”

Monitor Toshiba TD-E553E OPS Android 55”
Monitory do Digital Signage Toshiba seria TD-E3 umożliwiają przekazywanie informacji przez cały dzień pracy i dają pewność 
nieskazitelnego obrazu. Wytrzymała konstrukcja modeli TD-E3 pozwala im działać przez 16 godzin dziennie, 7 dni w tygo-
dniu. Znakomite rozwiązanie dla firm, placówek edukacyjnych, sklepów i biur podróży. Bezpieczna hartowana szyba 4 mm 
z powłoką antyrefleksyjną pozwala zminimalizować ryzyko związane z przypadkowym uszkodzeniem matrycy i zapewnić 
wyraźny obraz zarówno podczas pracy w sztucznym jak i naturalnym oświetleniu klasy. Przeznaczone do użytku w trybie 
16/7, z ekranem o jasności 400 cd/m² rozdzielczości 4K gwarantującej nową jakość wyświetlanego obrazu. 10 punktowy, 
jednoczesny dotyk, pozwalający na swobodną pracę. Monitory oferują unikalną gwarancję, realizowaną na miejscu u klienta
z czasem skutecznej naprawy do 3 dni roboczych od zgłoszenia. Orientacja pozioma lub pionowa. Gniazdo OPS. Wbudo-
wany odtwarzacz USB i harmonogram. Dostępne modele pochodne z ekranem dotykowym i z wbudowanym modułem 
informacyjno-reklamowym. 

2x3 Art. Nr

TD-E553E OPS Android 55”

www.2x3.eu

Zestaw startowy do powierzchni suchościeralnych

Charakterystyka: Zestaw przeznaczony do tablic suchościeralno – magnetycznych, zawiera: 4 markery, holder magnetyczny do 

markerów, płyn czyszczący 200 ml, wycierak magnetyczny, wymienne filce oraz magnesy (10 x 20 mm).

Opis produktu    2x3 Art. Nr:  AS111

Zestaw startowy do powierzchni suchościeralnych

2x3 Art. Nr  AS111

Waga 0,71 kg

Skład zestawu

Markery AS104 4 sztuki (czerwony, zielony, niebieski, czarny)

Płyn czyszczący AS105 200 ml

Holder CLASSIC AS127 poziomy

Czyścik SLIM AS122 1 sztuka

Wkłady filcowe AS123 10 sztuk

Magnesy AM120 10 sztuk o średnicy 20 mm

HIT 

CENOWY
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Kup produkty Bic i Tipp-ex z gazetki promocyjnej  
za 190 zł a otrzymasz Kawę Nescafe Classic 200g 

GRATIS!

Prezent!

Do zakupu produktów Novus z gazetki za 369 zł 
– Słuchawki Esperanza

Przy zakupie tablic Memoboards z gazetki za 
kwotę 249 zł - BON SODEXO o wartości 10 zł
GRATIS!

Prezent!

Prezent!

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
44K060C niebieski szt.
44K060B czerwony szt.
44K060A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
44K061C niebieski szt.
44K061B czerwony szt.
44K061A czarny szt.

gwarancja 
10 lat

gwarancja 
10 lat30

25

Zszywacz Novus E30
• niezawodny, metalowy zszywacz z powłoką z metalu i tworzywa sztucznego • 
zszywa jednorazowo do 30 arkuszy papieru (80 g/m2) • zszywania: zamknięte, 
otwarte i tapicerskie • antypoślizgowa podstawa • zintegrowany rozszywacz • ma-
gazynek mieści do 100 zszywek 24/6 lub 150 zszywek 26/6 • głębokość wsuwania 
kartki: 53 mm • system ładowania zszywek od góry

Dziurkacz Novus E225
• metalowy dziurkacz z mieszaną powłoką z metalu i tworzywa sztucznego • 
wyposażony w dzieloną podstawę, która zapewnia wygodę podczas opróżnia-
nia pojemnika na konfetti oraz czytelną i zatrzaskiwaną listwę formatową • 
dziurkuje jednorazowo do 25 arkuszy papieru (80 g/m2)

50
gwarancja 
25 lat

Zszywacz Novus  B4FC
• pierwszy na świecie zszywacz biurowy z systemem bardzo płaskiego zaklesz-
czania zszywek (Flat-Clinch) z większą o 25% wydajnością pracy • wysokowydajny, 
posiada metalowy magazynek na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 lub 26/6-26/8) • 
zszywa do 50 arkuszy papieru (80 g/m2) przy użyciu zszywek Novus 24/8 Super • 
3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie • głębokość wsuwania 
kartki: 60 mm • system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku

Wysokiej jakości klasyczne słuchawki stereofoniczne z płynną regulacją gło-
śności. Pałąk nagłowny został wyłożony miękką pianką i posiada obustronną 
regulację długości, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do kształtu głowy. 
Poduszki uszne wyścielone tłumiącym zewnętrzne hałasy materiałem skó-
ropodobnym. Kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi kartami dźwiękowymi 
oraz urządzeniami audio. Doskonała jakość dźwięku wspaniale sprawdza się 
w czasie słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania.

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
44K025C niebieski szt.
44K025A czarny szt.

gwarancja 
10 lat

Dziurkacz Novus B230
• najwyższej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego • bezpiecznie 
zatrzaskujący się ogranicznik formatów z dobrze czytelnym wskaźnikiem • anty-
poślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i łatwo 
zamknąć • urządzenie w całości wykonane z metalu, w obudowie z błyszczącego 
plastiku • 2 dziurki o rozstawie 80mm, średnica dziurki 5,5mm • waga: ok. 350g

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
44K062C niebieski szt.
44K062K szary szt.
44K062A czarny szt.

30

Kod kat. wymiary tablicy kod prod. jedn. sprzed.
20K037A 40 x 60 cm TM64ALC szt.
20K037B 60 x 90 cm TM96ALC szt.
20K037C 90 x 120 cm TM129ALC szt.
20K037D 100 x 150 cm TM510ALC szt.
20K037E 100 x 200 cm TM2010ALC szt.
20K037F 120 x 240 cm TM2412ALC szt.
20K037G 120 x 300 cm TM3012ALC szt.

Tablice suchościeralne magnetyczne 
Memboards Classic
• rama wykonana z anodowanego aluminium • przeznaczona do pisania mar-
kerami i zawieszania notatek za pomocą magnesów • możliwość montażu w 
pionie i w poziomie • w komplecie półka oraz zestaw do montażu

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 zawia-
sie, która chroni taśmę • poliestrowa taśma odporna na rozerwania • karbowana gór-
na część obudowy ułatwiającą odpowiednie trzymanie korektora • szacowany okres 
przydatności 3 lata Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.

47K013X 5 mm x 6 m szt.

Korektor w taśmie Tipp-Ex Mini Pocket Mouse
• taśma poliestrowa • umożliwiająca kontrolę zużycia taśmy przezroczysta
obudowa • koryguje precyzyjnie i gładko • materiał korygujący umieszczo-
ny na taśmie papierowej • karbowana górna część obudowy ułatwia odpo-
wiednie trzymanie korektora • nie zawiera PVC, lateksu oraz niebezpiecz-
nych ftalanów

40 
gwarancja 
25 lat

Zszywacz długoramienny Novus B17
• do akt • z metalowym magazynkiem na 4 rodzaje zszywek 
(24/6-24/8 lub 26/6-26/8) • zszywa do 40 arkuszy papieru (80 
g/m2) • 2 metody zszywania: zszycie i zszycie czasowe • głębo-
kość wsuwania kartki 300 mm

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
20K149A szaro/czarny szt.

CENA

12,69 PLN

CENA

5,29 PLN

CENA

1,69 PLN

CENA

3,99 PLN

CENA

9,19 PLN

CENA

9,99 PLN

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

20 szt.

Długopis Bic Orange
• zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu • atrament na bazie 
oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący (<2s), gwarantujący płynność 
pisania • końcówka pisząca 0,8 mm z węglika wolframu, grubość linii pisa-
nia 0,3 mm • bardzo wydajny (ilość atramentu 0.4 g), długość linii pisania 
3500 m • grubość linii pisania 0,36 mm

12 szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K061C niebieski szt.
47K061A czarny szt.
47K061B czerwony szt.

Długopis żelowy Bic Gel-ocity Quick Dry 
• automatyczny • gumowa obudowa • końcówka 0,7 mm umożliwia pisanie 
linią o grubości około 0,3 mm • szybkoschnący tusz powoduje, że długopis ide-
alnie sprawdza się w rękach osób leworęcznych

eko

Marker do tablic suchościeralnych Bic Velleda Ecolutions
• ekologiczny • atrament na bazie alkoholu, praktycznie bezwonny • obudowa (wy-
konana 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; szero-
kość linii 1,5 mm. Velleda 1751 – ścięta akrylowa końcówka: szerokość linii pisania 3,7 
mm – 5,5 mm

kod kat. kolor jedn. sprzed.
47K021A czarny szt.
47K021B czerwony szt.
47K021C niebieski szt.
47K021D zielony szt.
47K021X 4 kolory kpl.

12 szt.

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

Długopis żelowy Gelocity Gel
• automatyczny • wymienny wkład • zapewnia wysoką gładkość pisania • 
przezroczysty korpus • gumowy uchwyt zapewnia komfort trzymania • koń-
cówka o grubości  0,7 mm • szerokość linii pisania 0,3 mm • produkt bez-
pieczny - nie zawiera toksyn i metali ciężkich 
oraz PVC-polichlorku winylu

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

Kod kat. opis jedn. sprzed.
47K070C niebieski szt.
47K070A czarny szt.

eko

12 szt.

CENA

61,90 PLN CENA

44,90 PLN

CENA

122,90 PLN

CENA

44,90 PLN

CENA

242,90 PLN

CENA JUŻ OD 

61,90 PLN



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 15.01.2019 do 31.03.2019r. 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.

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
Sosnowiec
Suwałki
Szczecinek
Świecie n/Wisłą
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

ul. Gen.Wł. andersa 42    
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. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Gen. Władysława andersa
ul. Konopnickiej 8
ul. Warcisława IV 17
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
17 863 39 50
25 644 65 67
32 705 02 50
87 565 13 70
537 518 004
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 
pila@kompaniabiurowa.pl 
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
sosnowiec@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
szczecinek@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

Zestaw cienkopisów SCHNEIDER Line-Up 0,4 mm


stojak, 16 szt.


stojak, 4 szt.


stojak, 8 szt.

Przy zakupie cienkopisów Line-Up marki SCHNEIDER o wartości min. 59 zł netto 
kolorowankę antystresową dla dorosłych otrzymasz

Przy zakupie cienkopisów Line-Up marki SCHNEIDER o wartości min. 59 zł netto 
kolorowankę antystresową dla dorosłych otrzymasz

Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

Kod kat. opis cena
14K471A czarny 2,99
14K471B czerwony 2,99
14K471C niebieski 2,99
14K471D zielony 2,99
14K471M żółty 2,99
14K471L pomarańczowy 2,99
14K471T różowy 2,99
14K471N fioletowy 2,99
14K471P granatowy 2,99
14K471E oliwkowy 2,99
14K471X morelowy 2,99
14K471H błękitny 2,99
14K471K szary 2,99
14K471Y piaskowy 2,99
14K472X 4 kolory w specjalnym stojaku 14,49
14K472Y 8 kolorów w specjalnym stojaku 27,99
14K472Z 16 kolorów w specjalnym stojaku 55,99

Cienkopis Schneider Line-Up
• obudowa wykonana w 88% z bio-plastkiu • ergonomiczny, trójkątny kształt 
pozwala na naturalny uchwyt a gumowana obudowa gwarantuje komfort pisa-
nia •  fibrowa końcówka w podłużnej, solidnej, metalowej oprawie: łatwa praca 
z szablonem lub linijką • cap off - tusz odporny na wysychanie (do 3 dni przy 
zdjętej skuwce) • elementy obudowy w kolorze tuszu • tusz na bazie wody • 
skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady • dostępny w sumie w 
30 kolorach (w tym 5 neonowych) • grubość linii pisania: 0,4 mm

 GRATIS GRATIS

CENA

55,99 PLN

CENA

27,99 PLN
CENA

14,49 PLN

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

205 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

2018


