PROMOCJA
CZERWIEC - LIPIEC

PARTNER GLOBAL BIURO:

TERMIN OBOWIĄZYWANIA OD 1.06.2022 DO 30.07.2022

Krzesło obrotowe Adler

Koszulki na dokumenty
A4 100 szt.
HIT CENOWY
Produkt

netto

brutto

groszkowa 30 mic

6,38 zł

7,85 zł

groszkowa 40 mic

6,75 zł

8,30 zł

krystaliczna 40 mic

11,71 zł

14,40 zł

krystaliczna 50 mic

13,01 zł

16,00 zł

• wykonane z miękkiej folii polipropylenowej
• groszkowe lub krystaliczne
• format A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11

Segregator Officer
A4/55 i 75 mm

• regulacja głębokości siedziska
• możliwość blokady kąta odchylenia oparcia
w wybranej pozycji
• podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną
regulację wysokości
• stałe podłokietniki

HIT CENOWY

203,25 zł
netto
250,00 zł brutto

Krzesło obrotowe Taktik
HIT CENOWY

6,18 zł
netto
7,60 zł brutto

• 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

Długopis Stick Super Soft
50 szt.

• ergonomiczne tapicerowane oparcie
• samohamowne kółka
• blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej
pozycji
• regulowana wysokość oparcia
• regulowana wysokość krzesła
• regulowane podłokietniki

HIT CENOWY

443,09 zł
netto
545,00 zł brutto

HIT CENOWY
•
•
•
•

klasyczny długopis typu Stick
wyjątkowo płynne i komfortowe pisanie
tusz o niskim stopniu lepkości zapewnia jedwabiste pisanie
4 kolory wkładu

40,65 zł
netto
50,00 zł brutto

Oferta ważna do końca lipca lub wyczerpania zapasów – w wyjątkowych sytuacjach ceny mogą ulec zmianie

Zeszyty Oxford Sweet

Produkt

netto

brutto

zeszyt A5/16k kratka, linia

3,34 zł

4,11 zł

zeszyt A5/32k kratka, linia

4,63 zł

5,70 zł

Zeszyty i bruliony Oxford Esse

za zakup zeszytów i/lub
brulionów Oxford
za kwotę 99zł
Worek-plecak Top2000
GRATIS

• okładki: połączenie pastelowych kolorów oraz zaakcentowanego
wizerunku lwa
• śnieżnobialy, idealnie gładki papier Optik Paper 90g/m2

Zeszyt tematyczny A5

• zeszyty i bruliony w twardej i miękkiej oprawie w żywych kolorach
z zaakcentowanym wizenkiem lwa
• laminowana oprawa
• śnieżnobialy, idealnie gładki
papier Optik Paper 90g/m2

netto
308,00 zł brutto

4 szt. + 1 szt. GRATIS

2,68 zł
netto
3,30 zł brutto

okładka 190g
oft touch + lakier UV
60 kartek 70g/m2
wnętrze okładki ze „ściągami”

netto

zeszyt A5/60k kratka, linia

6,57 zł

8,08 zł

zeszyt A4/60k kratka, linia

14,87 zł

18,29 zł

zeszyt A5/80k kratka, linia
brulion A5/96k kratka

brutto

8,44 zł

10,38 zł

13,29 zł

16,34 zł

brulion B5/96k kratka

18,66 zł

22,95 zł

brulion A4/96k kratka, linia

25,38 zł

31,22 zł

Herbata Lipton Yellow Label
1000 kopert

250,41 zł

•
•
•
•

Produkt

HIT CENOWY

• * doskonała kompozycja czarnych herbat Lipton Yellow Label
wypełniona bogactwem smaku
i aromatu
• herbaty Lipton Feel Good Selection
toniepowtarzalny smak i rozpoznawalny kolor, powiązany z różnymi
nastrojami w ciągu dnia: „relaks”,
„równowaga”, „energetyzacja”
i „odświeżenie”
• dostepne różne warianty
Produkt

netto

brutto

Herbata Yellow Label 200 torebek

32,03 zł

39,40 zł

Herbata Earl Grey 100 kopert

39,04 zł

48,02 zł

Herbata Green Tea Citrus 100 kopert

39,04 zł

48,02 zł

Produkt

netto

brutto

Herbata Forest Fruits 100 kopert

39,04 zł

48,02 zł

Geometria A5/32k

1,50 zł

1,85 zł

Herbata Lemon 100 kopert

39,04 zł

48,02 zł

Zeszyt do nut A5/16k

1,50 zł

1,85 zł

Herbata Peppermint 100 kopert

39,04 zł

48,02 zł

Profesjonalne środki czystości

37,72 zł

12,36 zł

24,80 zł

12,36 zł

netto
46,40 zł brutto

netto
15,20 zł brutto

netto
30,50 zł brutto

netto
15,20 zł brutto

Do każdego
zakupionego Fairy
5L - Płyn Fairy 2w1
GRATIS
Fairy Professional do mycia naczyń
Lemon 5L
• profesjonalny płyn do mycia
i wstępnego namaczania naczyń
• skuteczny do mycia garnków, patelni, akcesoriów kuchennych i innych
przedmiotów

Do każdego zakupionego Mr Proper
5L - Płyn Mr Proper
3w1 GRATIS
Fairy Professional środek 2w1
MrProper Professional Lemon 5L
w sprayu 750ml
• profesjonalny uniwersalny płyn do
• profesjonalny i bezpieczny środek
mycia wszystkich powierzchni
odtłuszczająco-dezynfekujący do
• zastosowanie do mycia: wszystkich zmykuchni
walnych twardych powierzchni i podłóg
• do mycia sprzętu kuchennego oraz pooraz do większości powierzchni z cerawierzchni i naczyń ze stali nierdzewnej, miki, naturalnego kamienia, marmuru,
emaliowanych i ceramicznych
linoleum, laminatu, melaminy i parkietu.

MrProper Professional 3w1 w sprayu 750ml
• profesjonalny płyn do jednoczesnego mycia i dezynfekcji (zgodnie z normami EN1276
i EN13697) powierzchni wewnętrznych, w tym
szklanych
• zastosowanie: stoły, biurka, krzesła, inox, telefony, klamki oraz powierzchnie szklane - okna,
lustra, blaty stołowe, ekrany itp.

Oferta ważna do końca lipca lub wyczerpania zapasów – w wyjątkowych sytuacjach ceny mogą ulec zmianie

