
oferta ważna do końca stycznia lub do wyczerpania zapasów – w wyjątkowych sytuacjach ceny mogą ulec zmianie

HIT CENOWYHIT CENOWY

PROMOCJA PROMOCJA 

GRUDZIEŃ-STYCZEŃGRUDZIEŃ-STYCZEŃ

TERMIN OBOWIĄZYWANIA OD 1.12.2021 DO 31.01.2022

Segregator Officer A4/55 i 75mm Koperty biurowe
Koperty powietrzne AirPro

Koszulki na dokumenty 100 szt.

Długopis kulkowy SXN-101

HIT CENOWY

 4,96 zł 

 6,10 zł brutto
netto

HIT CENOWY

 3,25 zł 

4,00 zł brutto
netto

• wykonany z kartonu o grubości 1,9mm
• pokryty matową folią polipropylenową o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta 
• wzmocniony otwór na palec 
• dostępny z dolną szyną wzmacniającą lub bez
• 5 lat gwarancji na mechanizm

• z białego papieru offsetowego lub 
brązowego natronu

• koperty listowe z klapką zamykającą 
wzdłuż długiego boku

• koperty aktowe wzdłuż krótkiego boku
• wybrane koperty z poddrukiem
• dostępne z klejeniem NK, SK, HK
• dostępne wszystkie rozmiary, wybra-

ne z okienkiem

• uniwersalne, wyściełane folią bąbel-
kową i wodoodporna torbą

• dostępne w kolorze białym i brązowym 
(na zamówienie)

• pasek re-open: podwójne otwieranie
• grubość folii 40 mic
• grubość papieru 75 g/m2 
• dostępne wszystkie rozmiary

• groszkowe, antystatyczne
• wykonane z folii PP podlegającej 

recyklingowi
• krystaliczne, superprzezroczyste
• wykonane z folii PP podlegającej 

recyklingowi;

• Japońską jakość i lekkość pisania
• szeroki wybór kolorów obudowy, niebieski wkład
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy
• pisze nieprzerwanie po śliskim papierze, np. faktury, papier kredowy
• gumowa obudowa zapewnia komfort pisania
• kulka z węglika wolframu o średnicy 0,7 mm
• grubość linii pisania ok. 0,35 mm
• wymienne wkłady SXR -71
• NOWOŚĆ! Długopis kulkowy UNI SX-101 Jetstream w białej obudowie

Produkt  netto  brutto 

A/11 biała 120x175mm 200szt.  30,61 zł  37,65 zł 

B/12 biała 140x225mm 200szt.  37,72 zł  46,40 zł 

C/13 biała 170x225mm 100szt.  22,44 zł  27,60 zł 

D/14 biała 200x275mm 200szt.  27,89 zł  34,30 zł 

E/15 biała 240x275mm 200szt.  35,12 zł  43,20 zł 

F/16 biała 240x350mm 200szt.  40,41 zł  49,70 zł 

G/17 biała 250x350mm 200szt.  43,21 zł  53,15 zł 

H/18 biała 290x370mm 200szt.  50,33 zł  61,90 zł 

Produkt  netto  brutto 

C6 biała HK 1000szt.  46,10 zł  56,70 zł 

DL biała HK 1000szt.  52,28 zł  64,30 zł 

C5 biała HK 500szt.  43,58 zł  53,60 zł 

B5 biała HK 500szt.  54,47 zł  67,00 zł 

C4 biała HK 250szt.  40,41 zł  49,70 zł 

Produkt  netto   brutto 

 groszkowe A5 40mic  5,61 zł  6,90 zł 

groszkowe A4 40mic  9,84 zł  12,10 zł 

 krystaliczne A4 40mic  12,28 zł  15,10 zł 

PARTNER GLOBAL BIURO:
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Pudła do archiwizacji

Zeszyty ECO LINE 
Zeszyty Rainbow Classic

Etykiety samoprzylepne

Rolka termiczna

Pudła A4/80mm:
• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390gsm 
• pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80gsm
• pudełko mieści segregator lub jego zawartość
Pudła zbiorcze:  
• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 490gsm
• mieści np. 6 pudełek 80mm lub 5 pudełek 100mm 
• oddzielna zdejmowana klapa

Zeszyty ECO LINE:
• okładka: papier 250g
• wewnętrzna okładka z nadrukiem
• jasność papieru 70%
• papier pochodzący w 100% z recyklingu

Zeszyty Rainbow Classic:
• okładka: papier barwiony 270g
• soczyste kolory okładek z tłoczonym 

logo kolekcji
• zaokrąglone narożniki

• arkusze format A4 
• do wszystkich drukarek igłowych, atramentowych 
• i większości laserowych (patrz zalecenia producenta drukarki)
• opakowanie zawiera 100 arkuszy
• etykiety dostępne są w wersji z tzw. Quatro Clean Technology  

tj. z krawędziami bezpieczeństwa, zapobiegają odkładaniu się kleju 
na mechanizmie drukarki

• dostępne wszystkie rozmiary

• rolki termiczne z wysokiej jakości papieru
• spełniające normy unijne 
• bez bisfenolu A

• możliwość nadruku
• pełna oferta rozmiarów
• pakowane po 10 szt.

Produkt  netto   brutto 

A4/80mm, brązowe  2,15 zł  2,64 zł 

A4/80mm, różne kolory  2,40 zł  2,95 zł 

Zbiorcze, brązowe  10,08 zł  12,40 zł 

Zbiorcze, niebieskie  10,24 zł  12,60 zł 

Produkt  netto  brutto 

zeszyt A5/60k kratka,linia  1,99 zł  2,45 zł 

zeszyt A4/60k kratka  3,49 zł  4,29 zł 

zeszyt A5/80k kratka  2,36 zł  2,90 zł 

Produkt  netto  brutto 

 zeszyt A5/60k kratka  1,79 zł  2,20 zł 

 zeszyt A5/80k kratka  2,15 zł  2,64 zł 

 zeszyt A5/96k kratka  2,52 zł  3,10 zł 

 zeszyt B5/60k kratka  4,15 zł  5,10 zł 

Produkt netto brutto

57mm x 15mb  0,65 zł  0,80 zł 

57mm x 20mb  0,83 zł  1,02 zł 

57mm x 25mb  0,96 zł  1,18 zł 

57mm x 30mb  1,11 zł  1,36 zł 

79mm x 30mb  1,70 zł  2,09 zł 

 za zakup 5 
opakowań Etykiet 
Emerson - opako-
wanie Emotykiet 

GRATIS

za zakupy pudeł do 
archiwizacji DONAU 

za kwotę 100 zł netto 
- Kawa Woseba Mocca 

Fix Gold, mielona, 250g 
GRATIS

1 szt. + 1 szt.
 GRATIS

Tonery Impuls

   33,20 zł brutto
netto

 26,99 zł 
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Korektor w długopisie CLP-300

Datownik Printy 4810

Kalkulator kieszonkowy

Pióro kulkowe SX-217 2 szt.

Tusz wodny Noris 25 ml

Kalkulator biurowy

• Korektor ekologiczny w długopisie
• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha
• dokładnie koryguje pismo ręczne i wydruki 
• precyzyjne dozowanie środka korygującego do ostatniej kropli 
• wyposażony w bezpieczną skuwkę 
• grubość linii korygowania: 1,2 mm 
• pojemność 8 ml

• 8-cyfrowy wyświetlacz  
z zasilaniem bateryjnym  
lub bateryjno-solarowym

• funkcja pierwiastka kwadratowego 
oraz obliczania procentów

• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji 
• kolor: czarny

• Japońska jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
• 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 o średnicy 0,7 mm
•  grubość linii pisania ok. 0,35 mm
• wymienny wkład SXR-C7

• do pieczątek ręcznych i samotuszujących z gumową 
lub polimerową płytką stemplującą 

• buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek 
oraz nakrętką w kolorze tuszu

• dostępne różne kolory

• 12-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem bateryjno-solarnym
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczanie procentów, obliczanie 

marży MU, podwójne zero, pamięć
• modele 4127 i 4122 - obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-,  

sprawdź i popraw CHECK & CORRECT
• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji
• kolor: czarny

Produkt  netto  brutto 

model 4127 wym.203x158x31mm  38,13 zł  46,90 zł 

model 4122 wym.136x134x28mm  29,27 zł  36,00 zł 

model 4121 wym.199x153x31mm  27,40 zł  33,70 zł 

Produkt  netto  brutto 

model 2081 wym. 90x60x11mm  8,86 zł  10,90 zł 

model 2083 wym.89x59x11mm  8,62 zł  10,60 zł 

model 2082 wym.97x60x11mm  8,94 zł  11,00 zł 

do zakupu jednego 
blistra drugi 

w innym kolorze 
GRATIS

za zakup kalkulatorów 
DONAU TECH za kwotę 
40 zł netto - Herbata 

Lipton Yellow Label, 25 
torebek GRATIS 

HIT CENOWY

  8,78 zł

 10,80 zł brutto
netto

HIT CENOWY

   4,88 zł 

  6,00 zł brutto
netto

HIT CENOWY

  13,66 zł 

 16,80 zł brutto
netto

• wersja daty iso lub polska
• wysokości czcionki 4mm
• elegancka obudowa wyprodukowana z odzy-

skanego plastiku o zmniejszonej emisji CO2

   29,70 zł brutto
netto

 24,15 zł 
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Fairy Professional 
płyn do mycia naczyń 5L

Ariel 3w1 Kapsułki do prania 
2x42szt. 

Mr Proper Professional płyn do czyszczenia podłóg 
i powierzchni twardych 5L

Fairy Professional Kapsułki do zmywarki

Środki czystości spray

Viakal Professional 750 ml
• silny spray do odkamieniania 

powierzchi sanitarnych
• skutecznnie usuwa kamień  

z armatury, zlewów, umywalek, 
muszli klozetowych/pisuarów, 
pryszniców i kafelków łazien-
kowych;

Mr Proper Professional 3w1 750 ml
• profesjonalny spray do jednoczesne-

go mycia i dezynfekcji
• zastosowanie: większość powierzchni 

wewnętrznych takich jak - stoły, biurka, 
krzesła, inox, telefony, klamki oraz 
powierzchnie szklane: okna, lustra, blaty 
stołowe, ekrany;

Fairy Professional 2w1 750 ml
• prefesjonalny i bezpieczny spray 

odtłusczająco-dezynfekujący 
do kuchni

• do mycia urządzeń kuchennych i 
powierzchni ze stali nierdzewnej, 
emaliowanych i ceramicznych; 

Fairy Professional 750ml
• profesjonalny, silnie skoncen-

trowany spray do czyszczenia 
mocno zabrudzonych i tłustych 
powierzchni w kuchni

• zastosowanie: okapy, ściany, blaty 
robocze, stal nierdzewna; 

• profesjonalny płyn do mycia i wstępnego namaczania naczyń
• zastosowanie do: garnków, patelni, akcesoriów kuchennych i innych przedmiotów 
• dostępny Lemon i Sensitive (idelany do mycia ręcznego)

• wielokomorowa budowa kapsułek zapewnia oddzielne przechowywanie 
składników do momentu, gdy trafią do prania

• powłoka kapsułki ulega całkowitemu rozpuszczeniu w kontakcie z wodą, 
uwalniając wydajne technologie czyszczące

• usuwa różnego rodzaju zabrudzenia przy zastosowaniu idealnej dawki 
detergentu

• dostępne: Color i Regular

• profesjonalny płyn do mycia podłóg i wszystkich po-
wierzchni twardych

• zastosowanie do: ceramiki, naturalnego kamienia, marmuru, 
linoleum, laminatu, melaminy i parkietu; 

• dostępne: uniwersalne Lemon i Ocean, do podłóg 
wymagających specjalnej pielęgnacji (marmur, kamień 
naturalny) i do sanitariatów;

•  kompleksowe rozwiązanie opracowane specjalnie 
do codziennego mycia naczyń w profesjonalnej zmywarce

• szybko się rozpuszczają i skutecznie myją zaschnięty 
tłuszcz

• chronią srebro i nadają blask metalom,  sztućcom i akcesoriom 
ze stali nierdzewnej

• ochrona szkła i działanie przeciwzaciekowe
• dostępne: All-In-One Orginal 115 szt. oraz Platinum 84 szt. 

za zakup 3 szt. Środków 
czyszczących P&G 

Professional 750 ml - Mr 
Proper Professional 
Spray do czyszczenia 
szkła 750 ml GRATIS

za zakup 2 opakowań 
Kapsułek do zmywarek 

Fairy Professional - 
Środek do czyszczenia 

toalet MrProper Profes-
sional 750 ml GRATIS

HIT CENOWY

   28,62 zł 

 35,20 zł brutto
netto

HIT CENOWY

 21,46 zł 

  26,40 zł brutto
netto

12,85 zł brutto
netto

 10,45 zł
netto

 10,45 zł 
netto

 10,45 zł 
netto

10,45 zł 

HIT CENOWY

   67,56 zł 

 83,10 zł brutto
netto

  80,70 zł brutto
netto

 65,61 zł 

12,85 zł brutto 12,85 zł brutto 12,85 zł brutto


