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ZORGANIZOWANE BIURO KAŻDEGO DNIA
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Oferta promocyjna obowiązuje w dniach:

08.01.2018-31.03.2018
lub do wyczerpania zapasów

HIT CENOWY

9,39 PLN

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

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

Przy zakupie Kubków Bakal Sweet 
za min 89 zł smażone orzechy 
Snack Mix 150g – GRATIS!

Prezent!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K350A orzechy arachidowe, 150g opak.
14K350B orzechy laskowe, 150g opak.
14K350C rodzynki, 150g opak.
14K350E żurawina, 150g opak.

Bakalie i orzechy w czekoladzie mlecznej BAKAL Sweet

ceny już od 

8,99 PLN  

za opak.

WWW.ASARTO.PL
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów nagród i dotyczy 
całego asortymentu Asarto. Podane wartości są wartościami brutto.

Za jednorazowe zakupy produktów Asarto
 o wartości 200 zł otrzymasz

kartę podarunkową 
Rossmann

Przy jednorazowym zakupie dowolnych
produktów marki Energizer za 129 zł netto  

latarka BOOklItE lED

GratIS!

GratIS
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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.

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

Nr 1
WŚRÓD 

CIENKOPISÓW 

NA ŚWIECIE

=
47 

kolorów

do pisania, 
szkicowania 
i rysowania

do pisania, 

40x30_piktogramy.indd   5 19.09.2016   19:21

Kup produkty Stabilo  
z gazetki za 80 zł  

a zestaw: orzeszki Felix 
+sok pomarańczowy Cappy 330 ml  

otrzymasz w prezencie! 

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.

Prezent!
Do zakupu produktów 

Eagle, Toor, Amos oraz Grand 
z gazetki promocyjnej za 19 zł netto 

– Długopis wymazywalny Correcto Gratis!

Kod.kat. opis opak. zbiorcze j. sprzedaży

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 j. 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

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL

Cienkopis STABILO point 88
Kod kat. opis opak. zbiorcze j. 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
54K002X mix 6 kolorów kpl. kpl. 17,49
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

Za zakup produktów Eagle, Toor oraz Yellow One z gazetki promocyjnej 
w kwocie 19 zł netto – Długopis wymazywalny Corretto GratisPrezent!

Kalkulator Toor TR-2464C
• 2 typy zasilania 
• duży wyświetlacz LCD
• check&correct – sprawdzanie
   i poprawianie obliczeń do 120 kroków
• pamięć
• pierwiastkowanie
• zmiana znaku
• obliczanie procentu liczby
• suma ogólna
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• wymiary: 148 x 96 x 34 mm

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K095A 12 pozycyjny szt.

Kalkulator Toor TR-2245
• 2 typy zasilania 
• pamięć
• pierwiastkowanie
• obliczanie procentu liczby
• marża/obniżka
• zmiana znaku
• suma ogólna
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wymiary: 142 x 105 x 23 mm

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K087X 12 pozycyjny szt.

Dziurkacz Eagle Alpha P5024B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • ramię antypoślizgowe • 
podwójny wskaźnik środka strony • listwa formatowa • rozstaw otworów: 80 mm, 
średnica: 5,5 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K144A czarny szt.
21K144B czerwony szt.
21K144C niebieski szt.

Zszywacz Eagle Alpha S5023B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • antypoślizgowe ramię • 
dwa rodzaje zszywania: otwarte i zamknięte • wskaźnik ilości zszywek pozostałych 
w magazynku • pojemnik na zapasowe zszywki • głębokość zszywania 48 mm • na 
zszywki 24/6, 26/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K039A czarny szt.
21K039B czerwony szt.
21K039C niebieski szt.

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • 
bezbarwny i bezwonny • zmywalny  
i niebrudzący • zawiera PVP • nie za-
wiera 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. 2,19
21K015C 15 g szt. 4,29
21K015E 22 g szt. 5,98
21K015H 35 g szt. 7,99

Album ofertowy A4 Grand
• polipropylenowy • wewnętrzne, przezroczyste kieszenie 
• zewnętrzna etykieta opisowa 

czarny czerwony niebieski ilość koszulek jedn. sprzed.
21K116A 21K116B 21K116C 10 szt.
21K117A 21K117B 21K117C 20 szt.
21K118A 21K118B 21K118C 30 szt.
21K119A 21K119B 21K119C 40 szt.
21K120A 21K120B 21K120C 60 szt.
21K121A 21K121B 21K121C 80 szt.
21K122A 21K122B 21K122C 100 szt.

Cena

33,90 PLN

Cena

13,90 PLN

Ceny już od 

6,90 PLN
za sztukę

Cena

16,90 PLN

Cena

30,90 PLN

S 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor opak. zbiorcze j. sprzedaży cena

54K083A  54K084A 54K085A   czarny opak. / 10 szt. szt. 3,99
54K083B  54K084B 54K085B   czerwony opak. / 10 szt. szt. 3,99
54K083C 54K084C 54K085C   niebieski opak. / 10 szt. szt. 3,99
54K083D 54K084D 54K085D   zielony opak. / 10 szt. szt. 3,99
54K083X 54K084X 54K085X mix 4 kolory kpl. kpl. 19,99

Foliopis STABILO OHPen

TOP
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TOP100
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TOP100
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K007A czarny szt.
20K007B czerwony szt.
20K007C niebieski szt.
20K007D zielony szt.

Marker edding 8400 do płyt CD/DVD
•  marker do opisywania płyt CD/DVD z miękką, okrą-
głą końcówką •  szerokość linii pisania 0,5 - 1 mm. •  
niezmywalny tusz o neutralnym zapachu, nieścieralny 
i wodoodporny po wyschnięciu •  do trwałego opisywa-
nia płyt CD, Blu Ray, MiniDisców i płyt DVD •  delikatny 
tusz na bazie wody chroni przechowywane na nośniku 
dane •  zalecany przez VERBATIM

Do zakupu dowolnych produktów Memoboards z gazetki 
promocyjnej za 229 zł kawa Jacobs Cronat Gold 200g GRATIS

Do zakupu dowolnych produktów Novus z gazetki 
promocyjnej za 120 zł - czekoladki Toffifee GRATIS!

Prezent!

Prezent!

S 0,3 mm F 0,6 mm M 1,0 mm B 1-3 mm kolor j. sprzed.
20K030A 20K031A 20K032A 20K033A czarny szt.
20K030B 20K031B 20K032B 20K033B czerwony szt.
20K030C 20K031C 20K032C 20K033C niebieski szt.
20K030D 20K031D 20K032D 20K033D zielony szt.

Markery permanentne 
edding 140S/141F/142M/143B
• do folii z niezmywalnym, odpornym na działanie 
światła i wody tuszem • gwarantowana duża intensyw-
ność barw i wyrazistość konturów • do pisania także 
na szkle, plastiku, slajdach • tusz zmywalny za pomocą 
dowolnego alkoholu

Marker olejowy edding 750
• marker olejowe w aluminiowej obudowie, idealnie nadaje się do wykonywania 
oznaczeń na niemal każdej powierzchni - zarówno gładkiej jak i porowatej, ciemnej 
jak i jasnej • trwały tusz o słabym zapachu i kryciu zbliżonym do lakieru jest wysoce 
odporny na ścieranie, działanie światła i temperatury (widoczny do 400 stopni C, 
kolory 005-010, 049, 054 - nawet do 1000 stopni C) 
• marker wyposażony w system kontroli dopływu 
tuszu do końcówki • okrągła końcówka o szerokości 
1-2 mm (model e-751) lub 2-4 mm (model e-750) 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K012A czarny szt.
20K012G biały szt.
20K012M żółty szt.

Cena

16,69 PLN

Cena

9,99 PLN

Cena

21,69 PLN

Cena

8,99 PLN
Cena

5,99 PLN

Marker edding 8050 do opon
• marker przeznaczony do wykonywania 
oznaczeń na oponach i powierzchniach gu-
mowych • okrągłą końcówka o grubości pisa-
nia 2-4 mm • aluminiowa obudowa • trwały 
tusz o niezbyt intensywnym zapachu

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K072G biały szt.

Taśma pakowa tesa Strong
• bardzo wytrzymała w różnych tempe-
raturach (-15°C – 50°C) • doskonała do 
magazynowania w wilgotnych i zimnych 
pomieszczeniach • odporna na działanie 
promieniowania UV • wyjątkowo odporna 
na rozdarcia • wydajna w użyciu • cicha 
przy odwijaniu • dobrze przykleja się do 
rożnych powierzchni • klej akrylowy na ba-
zie wody, nie zawiera rozpuszczalników • 
grubość warstwy folii: 65μm

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
20K160S przezroczysta 50 mm x 66m szt.
20K160H  brązowa 50 mm x 66m szt.

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 w ramie 
Classic
• w ramie aluminiowej anodowanej 
• przeznaczone do pisania marke-
rami i zawieszania notatek magne-
sami • możliwość montażu w pionie 
i w poziomie • w komplecie półka 
oraz zestaw do montażu

Tablica korkowa 
Memoboards 
w ramie drewnianej
• powierzchnia tablicy wyko-
nana z naturalnego materia-
łu korkowego • tylna część 
tablicy wykonana z płyty 
pilśniowej • możliwy montaż  
w pionie lub w poziomie  
• w zestawie komplet do mon-
tażu tablicy 

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
20K145C mobilny circle szt.

Flipchart  z 2 ramionami Professional
• suchościeralny magnetyczny • powierzchnia wykonana ze stali lakie-
rowanej w kolorze białym • elegancka plastikowa rama w kolorze bia-
łym • rozmiar tablicy 68x105 cm • regulowana wysokość • maksymalna  
wysokość 220 cm • stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popiela-
tym • regulowany rozstaw haków z plastikowym dociskiem do bloku, 
umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru • wyposażony w 
5 kółek, w tym 3 z blokadą • plastikowa półka na markery o długości  
68 cm w kolorze popielatym • flipchart przeznaczony do pisania marke-
rami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów

Cena

673,90 PLN

Cena

116,90 PLN

Cena

27,90 PLN

Cena

241,90 PLN

Zszywacz Novus  B4FC
• pierwszy na świecie zszywacz biurowy z systemem bardzo płaskiego zakleszczania 
zszywek (Flat-Clinch) z większą o 25% wydajnością pracy • wysokowydajny, posiada me-
talowy 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

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

Zszywacz Novus C1 
• lekki zszywacz biurowy • wyposażony w meta-
lowy magazynek na 2 rodzaje zszywek(24/6 lub 
26/6) • zszywa do 15 arkuszy papieru (80 g/m2)  
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i 
przekłucie• głębokość wsuwania kartki: 65 mm • 
system ładowania zszywek od góry • ciężar ok.140 g

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K148C niebieski szt.
20K148A czarny szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
44K022B nr 10 do 20 kartek opak. 1000 szt. 1,69
44K022A 24/6 do 30 kartek opak. 1000 szt. 1,99

Zszywki  Novus
• najwyższej jakości produkty zarówno do zszywaczy ogólnego przeznaczenia jak i 
heavy-duty zszywaczy biurowych • wykonane z drutu najwyższej jakości i wytrzyma-
łości • pełna paleta rozmiarów • pasują również do zszywaczy elektrycznych

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 • głębokość wsuwania kartki 300 mm

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

Do zakupu dowolnych produktów 
edding z gazetki promocyjnej 

za 59 zł czekolada Milka 100g GRATIS!

Do zakupu każdej sztuki taśmy 
pakowej tesa Strong z gazetki – 

baton Milky Way GRATIS! 

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K035A 30 x 40 cm szt.
20K035B 40 x 60 cm szt.
20K035C 60 x 90 cm szt.
20K035E 90 x 120 cm szt.
20K035F 100 x 150 cm szt.
20K035H 100 x 200 cm szt.

Ceny już od 

62,90 PLN
za sztukę

Ceny już od 

11,99 PLN
za sztukę
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proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

Cena 

3,89 PLN

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K249A czarny szt.
14K249B czerwony szt.
14K249C niebieski szt.
14K249D zielony szt.
14K249M żółty szt.
14K249L pomarańczowy szt.
14K249H brązowy szt.

Przy zakupie pięciu dowolnych Markerów Permanentnych Maxx 130 
marki Schneider orzeszki smażone Bakal Crunch 50g GRATIS!Prezent!

O
DPORNY NA WYSYCH

A
N

IE

O
DPORNY NA WYSYCH

A
N

IE

Kod.kat. opis opakowanie j. sprzed.
54K086A  HB  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086C  2B  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086E  2H  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086B  B  pudełko z zaw. 12 szt. szt.
54K086D  H  pudełko z zaw. 12 szt. szt.

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

Kod kat. opis j. sprzed. cena
54K022A  dziurkacz do 25 kartek szt. 24,90
54K023A  dziurkacz do 35 kartek szt. 40,90
54K024A  dziurkacz do 45 kartek szt. 63,90
54K025A  dziurkacz do 70 kartek szt. 131,90
54K020A  zszywacz do 25 kartek krótki magazynek szt. 21,90

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

Kod kat. opis j. sprzed. cena
54K080X  Essentials Green symetryczne 17 cm szt. 5,19
54K080Y  Essentials Green asymetryczne 21 cm szt. 6,99

Nożyczki Essentials Green
•   wyprodukowane z myślą o środowisku naturalnym.  

Maped umiejętnie połączył ekologię z funkcjonalnością
•   uchwyty w 70% wykonane są z surowców wtórnych
•   ostrza i nit ze stali nierdzewnej gwarantują długotrwałe użytkowanie

Kod.kat. opis j. sprzed. il. zakł. cena
54K039B  papierowe 50x12 mm, 4 kol. po 100 szt. szt. 400 5,59
54K039C  papierowe 50x12 mm, 4 kol. po 100 szt. szt. 400 5,59
54K076B  foliowe, mix 8 kol. 45x8 mm po 20 szt. szt. 160 6,39
54K076C  foliowe – strzałki, 5 kol. 45x12 mm po 20 szt. szt. 100 6,39

54K036D  foliowe, mix 8 kol. po 15 karteczek  
 (kol. końcówki) – 45x12 mm + 12 cm linijka szt. 120 9,29

Zakładki indeksujące
•  papierowe i foliowe, umożliwiają szybkie odnajdywanie ważnych 

informacji •  możliwe jest ich wielokrotne odklejanie i przyklejanie

54K076B 54K036D54K039B 54K039C 54K076C

54K070A 54K070B 54K070C

Kod kat. opis il. kart. j. sprzed. cena
54K070A  38x51 mm, żółty pastel 12 szt. 100 szt. 11,79
54K070B  38x51 mm, mix 4 kol. pastel. 12 szt 100 szt. 11,79
54K070C  38x51 mm, mix 4 kol. neon. 12 szt. 100 szt. 16,19

Notesy samoprzylepne podstawowe

Kod kat. opis il. kart. j. sprzed.
54K032M   360 stopni 76x76 mm – ciemny żółty 100 szt.
54K032D   360 stopni 76x76 mm – zielony 100 szt.
54K032C   360 stopni 76x76 mm – niebieski 100 szt.
54K032T   360 stopni 76x76 mm – różowy 100 szt.

Notesy samoprzylepne 360 stopni
•  klej umieszczony wzdłuż wszystkich krawędzi pozwala 
na przyklejenie karteczki w dowolnej pozycji

54K032M 54K032D 54K032C 54K032T

54K033M54K033X54K033Y

Kod kat. opis il. kart. j. sprzedaży cena
54K033Y  mix 5 kolorów neonowych 400 szt. 14,99
54K033X  mix 4 kolorów pastelowych 400 szt. 9,99
54K033M  pastelowy żółty 400 szt. 9,99

Notesy samoprzylepne – kostka 76x76 mm

Kod kat. opis opakowanie j. sprzed.
54K082M   żółty  pudełko 10 szt. szt.
54K082L   pomarańczowy  pudełko 10 szt. szt.
54K082D   zielony   pudełko 10 szt. szt.
54K082T   różowy 10 szt.  pudełko 10 szt. szt.

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

właściwości

Do zakupu dowolnych produktów 
Stick’n z gazetki za 49 zł  
- opakowanie herbatników 
Leibnitz

Przy zakupie produktów marki Clinex do mycia 
sanitariatów i łazienek za 89 zł Płyn do mycia 
podłóg Clinex Floral Ocean 1L GRATIS! 

Do zakupu dowolnych produktów 
Maped  z gazetki za 49 zł  
- czekolada Wedel  GRATIS*
*  Rodzaj tabliczki dobierany losowo 
z aktualnie dostępnego 
asortymentu czekolad.

Prezent!

Prezent!

Prezent!

Cena 

2,39 PLN

Cena 

1,29 PLN

Cena 

4,29 PLNKod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K256A Ocean 1000 ml szt. 11,89
14K256B Ocean 5 litrów szt. 43,69
14K256C Citro 1000 ml szt. 11,89
14K256D Citro 5 litrów szt. 43,69

Płyn do mycia podłóg Clinex Floral
• delikatny, przeznaczony do codziennej pielęgnacji wszelkiego rodzaju zmywalnych posadzek • posiada 
właściwości zmiękczające wodę • szybko i równomiernie wysycha, nie pozostawiając smug, po zastosowa-
niu podłoga nie jest śliska  • czyści i delikatnie nabłyszcza, pogłębia kolor umytej powierzchni • dzięki za-
wartości silikonów posiada działanie antystatyczne - zapobiega przyklejaniu się kurzu i brudu • pozostawia 
przyjemny, długotrwały zapach 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K266X 1000 ml szt. 17,99
14K266Y 5 litrów szt. 79,99

Preparat do mycia sanitariatów i łazienek Clinex W3 Multi
• na bazie kwasu fosforowego, nie zawiera chloru • wydajny, w formie wysokowydajnego koncentratu do 
natychmiastowego użycia • o przyjemnym, świeżym zapachu • do stosowania na wszystkich powierzchniach 
odpornych na działanie kwasów • skutecznie czyści ceramikę łazienkową, fugi, posadzki, pomieszczenia sani-
tarne, hale • usuwa kamień wodny, osady wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze i mydło • po umyciu 
czyszczoną powierzchnię należy dokładnie spłukać wodą!

Preparat do mycia sanitariatów i łazienek Clinex W3 Active BIO
• na bazie kwasu cytrynowego, zawiera składniki biodegradowalne • nie uszkadza malowanych proszkowo elementów: 
emaliowanych, akrylowych, chromowanych, niklowanych, plastikowych • do stosowania na wszystkich powierzchniach 
odpornych na działanie kwasów • o przyjemnym, świeżym aromacie, nie pozostawia duszącego zapachu typowego dla 
kwasów fosforowych stosowanych w popularnych środkach • działa błyskawicznie, przydatny tam, gdzie trzeba szybko coś 
doprowadzić do stanu używania (np. toalety firmowe, pomieszczenia hotelowe)

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena
14K265X 1000 ml szt. 16,69
14K265Y 5 litrów szt. 73,49

Profesjonalna
chemia czyszcząca
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Długopis kulkowy Jetstream SX/SXN-101
• Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących! • tusz pigmentowy zasycha w cią-
gu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez 
papier • można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze: np. po fakturach, papierze 
kredowym • grubość linii pisania ok. 0,35 mm • wymienny wkład

Datownik Trodat 4810 z serii Printy 
• elegancka obudowa wyprodukowana z odzyskanego plastiku oraz przy zmniejszonej 
emisji CO2 • przydatny szczególnie do stemplowania korespondencji firmowej, po-
twierdzenia odbioru gotówki, dostawy towaru itp. • dostępny z datą w wersji ISO oraz 
polskiej • wysokość cyfr/liter 4 mm

Pióro kulkowe EYE UB-150
Kultowe japońskie pióro kulkowe! 
• postrzegane jako lider w swojej grupie – solidny produkt o doskonałej jakości
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do 
ostatniej kropli
• zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory 
• pigmentowy tusz jest wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez papier
• grubość linii pisania: ok. 0,3 mm

SXN-101 z automatycznie chowanym wkładem

SX-101 ze skuwką

Cena

4,96 PLN

Cena

11,89 PLN

Cena

15,59 PLN

Cena

8,99 PLN
Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.

48K048A czarny/czarny szt.
48K048B czerwony/czerwony szt.
48K048C niebieski/niebieski szt.
48K048X niebieski/mix szt.

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

48K004A czarny szt.
48K004B czerwony szt.
48K004C niebieski szt.
48K004D zielony szt.

Kod kat. wersja jedn. sprzed. cena
48K007I cyfrowa szt. 19,89
48K007P literowo-cyfrowa szt. 19,89

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BESTS
E

L
L

E
R wersja ISO

wersja PL

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K374A 17” szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K419A 17” szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.

14K420K 10” szt.

Torba na laptopa Wenger Legacy 17” 
• W pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje przedmioty i zapewnia do nich łatwy 
dostęp • W przegrodach na dokumenty można przechowywać papiery, foldery, czasopisma 
itd. • Miękkie wyściełane uchwyty do wygodnego transportu • Pasek na ramię odporny na 
rozdarcia • Pasek Pass-Thru wsuwa się na rączki bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

Torba na laptopa 17” Wenger Slim Legacy 
• Wym.: 440 x 340 x 80 mm · Waga: 0,87 kg · Pojemność: 12 l 
• Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
• Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Torba na laptopa 15,6” Wenger Insight
• Wym.: 410 x 310 x 140 mm · Waga: 1,17 kg · Pojemność: 10 l 
· Kolor: szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

LIFESTYLE
TRAVEL

BUSINESS

DO KAżDEJ SZTuKI SPORTOWA/METALOWA 
BuTELKA WENGER

KUPUJ W OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH 
(5 SZTuK) A ZAPŁACISZ TYLKO 

ZA 4 SZTuKI (OSZCZĘDZASZ 20%)

Prezent!

Nowa niższa cena  

265,90 PLN

Cena  

199,00 PLN

Cena  

199,00 PLN

A Swiss Company since 1893

Segregatory Bantex XXL
• oklejone na zewnątrz kolorową folią PP • wewnątrz papierowa wyklejka • dwustronna 
wymienna etykieta w kolorze segregatora • dolne krawędzie wzmocnione niklowymi 
okuciami • dwa okute otwory Rado na przedniej okładce • grzbiet o szerokości 80 mm 
• oszczędność miejsca: 6 segregatorów XXL mieści tyle samo dokumnetów co 7 stan-
dardowych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K031A czarny szt.
15K031B czerwony szt.
15K031D zielony szt.
15K031E jasny niebieski szt.
15K031I bordowy szt.

15K031M żółty szt.
15K031N fioletowy szt.

Kod kat. wymiary ilość kartek rodzaj jedn. sprzed. cena
15K140A 64 x 90 cm 50 gładki szt. 29,90
15K140B 64 x 90 cm 50 kratka szt. 29,90
15K141A 64 x 90 cm 20 gładki szt. 16,90
15K141B 64 x 90 cm 20 kratka szt. 16,90

Bloki do flipchartów TOP-2000
• posiadają 5 otworów umożliwiających zawiesze-
nie na flipcharcie • dostępne w kratkę 25x25mm 
oraz gładkie • papier o gramaturze 70g/m2 

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
15K210X  A5 125 x200 mm szt.

Kołonotatnik Task Manager
• praktyczny notatnik do zarządzania zadaniami • kartonowa, laminowana okładka 
• podwójna spirala na krótszym boku • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik 
Paper o gramaturze 90 g/m2 • 70 kartek

Kod kat. wymiary liniatura jedn. sprzed. cena
15K118C 74 x 210 mm kratka szt. 5,39
15K118A 210 x 148 mm A5 kratka szt. 7,99
15K118B 210 x 315 mm A4+ kratka szt. 15,99

Bloki notatnikowe Oxford Everyday
• praktyczne strony z mikroperforacją oraz otworami do segregatora • zszywki dys-
kretnie schowane pod wykończeniem tylnej okładki • Optik Paper 80 g/m2 • oprawa 
miękka laminowana • 80 kartek • format 74 x 210 mm idelany jako lista zakupowa

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed. cena
15K166X A5+ 80 kartek kratka szt. 23,90
15K166Y A4+ 80 kartek kratka szt. 35,90
15K166Z B5 80 kartek kratka szt. 30,90

Kołonotatnik Oxford Activebook
• idealny kołonotatnik na spotkania biznesowe • dodatkowa strona  
z kieszenią na luźne dokumenty • ruchoma, polipropylenowa przekładka • perfo-
rowane strony z otworami do segregatora • okładki polipropylenowe odporne na 
zniszczenie

Cena

4,69 PLN

Do zakupu produktów uNI oraz 
Trodat z gazetki promocyjnej 
za kwotę 89 zł netto 
– Czekolada Milka 100g GRATIS!

Kup 8 sztuk segregatorów a 2 w tym samym kolorze 
dostaniesz GRATIS! (oszczędzasz 20%)  

Promocja!

Promocja!
17"

43 cm
CHECKPOINT

FRIENDLY

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

17"
43 cm

15.6"
40 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

10"
25 cm
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Organizuj Zrób listę zadań Priorytetyzuj

W promocji biorą udział wszystkie  
zakładki Post-it® Strong

W promocji biorą udział wszystkie  
kolorowe karteczki Post-it® Super Sticky

W promocji biorą udział wszystkie 
karteczki w dużych formatach Post-it® 

Super Sticky

2018 dobrze
zorganizowany z

STRONG

PROMOCJA! Przy zakupie dowolnych  
produktów promocyjnych za 100 zł netto

Organizer od Post-it® 
na 2018 GRATIS!

 3 kroki dla wyższej  
efektywności  

Twoich 365 dni z Post-it®

Karteczki Post-it®  
Super Sticky w dużych 

rozmiarach

Kolorowe karteczki  
Post-it® Zakładki Post-it® Strong

Kupuj tonery Activejet i odbieraj nagrody!

ORIGINAL PRINTING QUALITY

PROMOCJA

Przy zakupie określonej ilości
tonerów Activejet, przypisane
nagrody rzeczowe za 1 zł netto.

Dodatkowo w każdym
tonerze prezent w środku.

Promocja obowiązuje od 05.01 do 31.03.2018r. 
Promocja dotyczy produktów Activejet

Szczegóły w regulaminie

kup 2 tonery
odbierz Extreme power bank QUARK XL 

5000mAh czarny albo
Activejet mysz bezprzewodową USB 

AMY-213

kup 4 tonery
odbierz szczoteczkę do zębów ORAL-B 

Advance Power DB4010 albo
Blender Esperanza Frappe czarny 

EKM001K

kup 6 tonerów
odbierz HP Roar BT Yellow

Speaker F6S95AA albo
żelazko Blaupunkt HSI20

(2000W)

kup 8 tonerów
odbierz ekspres przelewowy

Bosch TKA 3A034 albo
maszynkę do strzyżenia

Philips HC 5440/15

activejet.pl

1zł 1zł 1zł
1zł

2017-12-22 KB.indd   1 22.12.2017   10:44

S 0,4 mm F 0,6 mm M 1,0 mm B 2,5 mm kolor jedn. sprzed. cena
43K004A 43K005A 43K006A 43K019A czarny szt. 3,39
43K004B 43K005B 43K006B 43K019B czerwony szt. 3,39
43K004C 43K005C 43K006C 43K019C niebieski szt. 3,39
43K004D 43K005D 43K006D 43K019D zielony szt. 3,39
43K004X 43K005X 43K006X 43K019X etui 5 szt. kpl. 18,90

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

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed. cena
43K021A czarny szt. 1,89
43K021B czerwony szt. 1,89
43K021C niebieski szt. 1,89
43K021D zielony szt. 1,89
43K021H brązowy szt. 1,89
43K021L pomarańczowy szt. 1,89
43K021M żółty szt. 1,89
43K021N fioletowy szt. 1,89
43K021I bordowy szt. 1,89
43K021O turkusowy szt. 1,89
43K021W różowy szt. 1,89
43K021K szary szt. 1,89
43K021X etui 4 kolory kpl. 8,90
43K021Y etui 6 kolorów kpl. 12,90
43K021V etui 12 kolorów kpl. 29,40
43K021Z etui 25 kolorów kpl. 45,90

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. opis jedn. sprzed.
43K031A czarny końc. okrągła szt.
43K031B czerwony końc. okrągła szt.
43K031C niebieski końc. okrągła szt.
43K031D zielony końc. okrągła szt.
43K032A czarny końc. ścięta szt.

Marker permanentny Rystor RMP
• doskonałe do pisania po każdej powierzchni: papierze, szkle, metalu i plastiku • szyb-
koschnący i nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się i nie blaknie pod wpływem promieni sło-
necznych • długość linii pisania 1200 m • system cap-off zapobiega wysychaniu

Cena

2,49 PLN

Do zakupu produktów Rystor z gazetki promocyjnej 
za kwotę 69 zł netto –  Nutella B-ready 22g GRATIS!Prezent!



POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA

Promocja ważna od 08.01.2018 do 31.03.2018r. 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. 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. 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
71 356 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
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

Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

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 raportów,
- przydzielanie uprawnień użytkownikom,

- dostęp do cyklicznych ofert promocyjnych,
- informacje o nowościach w ofercie.

Zamawianie Logowanie Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów

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

190 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

NOWOŚĆ W OFERCIE KB

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K604A AA/LR06, pojemność 2600mAh opak. 4 szt.
35K604B AAA/LR03, pojemność 1120mAh opak. 4 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K605A  AA/LR06, pojemność 2700mAh opak. 4 szt.
35K605B AAA/LR03, pojemność 1200mAh opak. 4 szt.

Baterie alkaliczne Tesla Silver+
• stworzone dla wymagających użytkowników • 
przeznaczone dla urządzeń o wysokim poborze 
• wydłużony czas pracy baterii w stosunku do 
długotrwałego obciążenia o stałym poziomie, jakie 
występuje na przykład w zabawkach • opakowanie 
blister papierowy

Baterie alkaliczne Tesla Gold+
• zaprojektowane specjalnie z myślą o urządzeniach 
z bardzo dużym poborem, takich jak aparaty 
fotograficzne lub lampy błyskowe • seria Gold oferuje 
bardzo wysoką moc oraz długi czas pracy • opakowanie 
blister papierowy HIT CENOWY 

9,99 PLN

HIT CENOWY 

8,49 PLN


