
PARTNER GLOBAL BIURO:

PROMOCJA PROMOCJA 
MARZEC-KWIECIEŃMARZEC-KWIECIEŃ
TERMIN OBOWIĄZYWANIA OD 1.03.2022 DO 30.04.2022

Segregator Classic PP A4/50 i 75 mm

• mocny mechanizm dociskający
• oklejony folią PP
• wewnątrz wyklejka papierowa
• dwa okute otwory Rado
• dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną
• szerokość grzbietu 50 i 75 mm
• format A4

Koszulki groszkowe 
na dokumenty A4 100 szt.

HIT CENOWY
Produkt netto brutto

groszkowe 30 mic  5,59 zł  6,88 zł 

groszkowe 35 mic  5,72 zł  7,04 zł 

• ekonomiczne, wykonane z miękkiej 
folii polipropylenowej

• groszkowe, transparentne
• format A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11

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

Kalkulator kieszonkowy/biurowy

• zasialnie bateryjne lub bateryjno-solarowe
• wyłacza się automatycznie
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obli-

czania procentów
• wybrane modele posiadają obliczenia podat-

kowe
• 5 lat gwarancji

kup dowolne kalkulatory 
Donau Tech za kwotę 99 

zł netto i odbierz mieloną 
Kawę Jacobs Kronung 

250g GRATIS Produkt netto brutto

kieszonkowy 2082, 8-cyfrowy  10,98 zł  13,51 zł 

kieszonkowy 2083, 8-cyfrowy  10,57 zł  13,00 zł 

kieszonkowy 2081, 8-cyfrowy  10,82 zł  13,30 zł 

biurowy 4121, 12-cyfrowy  33,65 zł  41,39 zł 

biurowy 4126, 12-cyfrowy  42,59 zł  52,38 zł 

biurowy 4081, 8-cyfrowy  21,78 zł  26,79 zł 

biurowy 4102, 10-cyfrowy  23,40 zł  28,78 zł 

biurowy 4124, 12-cyfrowy  26,22 zł  32,25 zł 

Koszulki na dokumenty 
A4 100 szt.

HIT CENOWY
Produkt netto brutto

krystaliczne 45 mic w pudełku  12,74 zł  15,67 zł 

groszkowe 50 mic  9,23 zł  11,35 zł 

krystaliczne 50 mic  12,01 zł  14,77 zł 

krystaliczne 50 mic w pudełku  14,43 zł  17,75 zł 

• wykonane z miękkiej, gładkiej 
folii polipropylenowej

• wzmocniony brzeg
• antyrefleksyjne i antyelektrosta-

tyczne; 
• format A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11

Zakreślacz 490

• wgłębienie w uchwycie zapewnia komfort zakreślania
• łatwa do otwarcia skuwka typu “Twist off”
• ścięta końcówka pozwala na zakreślanie w 3 grubościach
• atrament na bazie wody pozwala na zakreślanie na 

dowolnej jakości papieru
• dostępne różne kolory

netto

HIT CENOWY

2,68 zł

3,30 zł brutto

netto

HIT CENOWY

6,10 zł

7,50 zł brutto



netto

3,66 zł

4,50 zł brutto

Długopis kulkowy SXN-101

• Japońska 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

Za zakupy o wartośći 
100 zł netto - plecak 
bawełniany GRATIS

netto

11,79 zł

14,50 zł brutto

Marker olejowy PX-20

• Profesjonalne markery olejowe do znakowania wszystkich 
powierzchni: szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, 
kamień, plastik, styropian, drewno)

• wodoodporne, nie tracą koloru pod wpływem światła i ekstremal-
nych warunków atmosferycznych 

• na większości materiałów schnie w ciągu 40-50 sek.
• obudowa wykonana z aluminium – sprawia, że markery nie 

wysychają
• końcówka pisząca wykonana z akrylu
• okrągła końcówka, grubość linii: 2,2-2,8 mm

Bibuła marszczona Creatinio

• bibuła marszczona idealna do prac manualnych
• wymiar 50 x 200 cm
• wyraziste kolory
• pełna gama kolorystyczna
• dostępny również mix kolorów
• bibuła w kolorze srebnym/złotym w cenie 

2,44 zł netto, 3,00 zł brutto

netto

1,14 zł

1,40 zł brutto

Za kup 5 bibuł w dowol-
nym kolorze -bibuła w 
kolorze białym GRATIS

Serwetki papierowe 20 szt.

• rozmiar: 33x33 cm
• 3 warstwowe
• motywy wielkanocne i wiosenne; opakowanie 20 szt

netto

3,82 zł

4,69 zł brutto

5 szt. + 1 szt. GRATIS

Profesjonalne środki czystości

Fairy Professional do mycia naczyń 
Lemon 5L
• profesjonalny płyn do mycia 

i wstępnego namaczania naczyń
• skuteczny do mycia garnków, patel-

ni, akcesoriów kuchennych i innych 
przedmiotów

Fairy Professional środek 2w1  
w sprayu 750ml
• profesjonalny i bezpieczny środek 

odtłuszczająco-dezynfekujący do 
kuchni

• do mycia sprzętu kuchennego oraz po-
wierzchni i naczyń ze stali nierdzewnej, 
emaliowanych i ceramicznych

MrProper Professional Lemon 5L
•  profesjonalny uniwersalny płyn do 

mycia wszystkich powierzchni
• zastosowanie do mycia: wszystkich zmy-

walnych twardych powierzchni i podłóg 
oraz do większości powierzchni z cera-
miki, naturalnego kamienia, marmuru, 
linoleum, laminatu, melaminy i parkietu.

MrProper Professional 3w1 w sprayu 750ml
• profesjonalny płyn do jednoczesnego my-

cia i dezynfekcji (zgodnie z normami EN1276 
i EN13697) powierzchni wewnętrznych, w tym 
szklanych

• zastosowanie: stoły, biurka, krzesła, inox, tele-
fony, klamki oraz powierzchnie szklane - okna, 
lustra, blaty stołowe, ekrany itp. 

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

netto

37,72 zł

46,40 zł brutto
netto

12,36 zł

15,20 zł brutto
netto

24,80 zł

30,50 zł brutto
netto

12,36 zł

15,20 zł brutto

Do każdego zaku-
pionego Mr Proper 
5L - Płyn Mr Proper 

3w1 GRATIS

Do każdego 
zakupionego Fairy 
5L - Płyn Fairy 2w1 

GRATIS


