
PARTNER GLOBAL BIURO:

PROMOCJA PROMOCJA 
SIERPIEŃ - WRZESIEŃSIERPIEŃ - WRZESIEŃ
TERMIN OBOWIĄZYWANIA OD 1.08.2022 DO 30.09.2022

Papier Target 75 Proffesional 
A4 ryza

• optymalny papier biurowy
• włókna Eucalyptus globulus oferują sztywniejsze, wy-

sokowydajne arkusze o szybszej absorpcji atramentu 
we wszystkich urządzeniach biurowych

• do druku dwustronnego bez efektu przebijania
• idealny do druku wysokonakładowego we wszystkich 

urządzeniach biurowych
• niższe zużycie zasobów naturalnych zapewnia druk przyja-

zny dla środowiska
• gramatura 75 gsm
• doskonała białość 161 CIE i nieprzezroczystość

Artykuły szkolne WOŚP

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

Kalkulator kieszonkowy czarny

• 8-cyfrowy wyświetlacz
• zasilanie bateryjne lub bateryjno-

-solarne
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji

netto

HIT CENOWY

22,99 zł

 28,28 zł brutto

PRZY ZAKUPIE 
KARTONU/5 RYZ

HIT CENOWY
Produkt netto brutto

model 2081, wym. 90x60x11 mm  9,67 zł  11,90 zł 

model 2082, wym. 97x60x10 mm  9,84 zł  12,10 zł 

model 2083, wym. 89x58x11 mm  9,43 zł  11,60 zł 

model 2084, wym. 97x62x11 mm  9,76 zł  12,00 zł 

model 2085, wym. 114x68x19 mm  10,57 zł  13,00 zł 

model 2086, wym. 85x56x9 mm  11,06 zł  13,60 zł 

model 2087, wym. 116x68x18 mm  14,88 zł  18,30 zł 

Do każdego zakupionego  
Kalkulatora DonauTech  
Zakreślacz Schneider JOB żółty GRATIS

Zeszyty, bruliony, notatniki: 
• uszlachetnione okładki - lakier dysper-

syjny połysk
• liniatura niebieska

Teczki: 
• uszlachetnione okładki - lakier UV
• gumka okrągła czarna

Blok rysunkowy: 
• uszlachetnione okładki - lakier dysper-

syjny połysk
• kartki białe gładkie A4 

Plastelina 16 kolorów: 
•  intensywne, nasycone kolory
• nietoksyczna i niebrudząca
• możliwość wielokrotnego użycia

Klej w sztyfcie 23g: 
• do papieru, zdjęć, kartonu

Farby plakatowe 12 kolorów, 20 ml: 
• intensywne, nasycone kolory
• nietoksyczne i zmywalne wodą
• idealnie kryją malowaną powierzchnię

NOWOŚĆ
Produkt netto brutto

zeszyt A5/60k kratka  4,47 zł  5,50 zł 

brulion na spirali A4/60k kratka  10,12 zł  12,45 zł 

kołonotatnik A6/40k kratka  4,76 zł  5,85 zł 

teczka rysunkowa A4  4,63 zł  5,69 zł 

NOWOŚĆ
Produkt netto brutto

blok rysunkowy A4/20k  3,13 zł  3,85 zł 

farby plakatowe 12 kolorów  13,78 zł  16,95 zł 

NOWOŚĆ
Produkt netto brutto

plastelina 16 kolorów  8,54 zł  10,50 zł 

klej w sztyfcie 23g  4,15 zł  5,10 zł 



Koszulki na dokumenty A4 
100 szt.

Marker permanentny E-103/133

Profesjonalne środki czystości

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 

• usuwa nawet zaschnięty tłuszcz 
z trudno dostępnych miejsc

Mr.Proper Professional WC żel 
750ml
• profesjonalny, silny żel do 

mycia muszli klozetowych 
i pisuarów

• technologia oparta na polime-
rach pozostawia przezroczystą 
warstwę ochronną

• zapewnia higieniczną czystość i 
długotrwały połysk

•  eliminuje kamień i pozostawia 
świeży zapach

Fairy Professional kapsułki do zmywarki 
All-In-One Lemon 115 szt.
• profesjonalne tabletki to detergent do codzien-

nego mycia naczyń, szkła, sztućców i  akcesoriów 
kuchennych o długim cyklu mycia (ok. 45min)

• skutecznie myją nawet najbardziej uporczywe 
zabrudzenia

•  rozpuszczają się całkowicie i 2 razy szybciej niż 
twarde tabletki, pozwala na mniejsze zużycie prądu 
poprzez skrócenie cyklu do 20min

• chronią srebro i nadają blask metalom
• działają nabłyszczająco i ochronnie

Mr.Proper Professional Odkamieniacz 
2w1 w sprayu 750ml 
• profesjonalny odkamieniacz i środek 

czyszczący do armatury i powierzchni 
sanitarnych (umywalek, kabin prysz-
nicowych, płytek, zlewozmywaków)

• skutecznie usuwa osady z kamienia
• posiada system polimerów opóźniający 

ponowne osadzanie się kamienia
• nadaje długotrwały połysk

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

netto

37,72 zł

46,40 zł brutto
netto

5,41 zł

6,65 zł brutto
netto

72,93 zł

89,70 zł brutto
netto

12,36 zł

15,20 zł brutto

Do każdego zakupio-
nego Fairy kaps 115 

lemon - Mr Proper 
odkamieniacz 750 ml 

GRATIS

Do każdego 
zakupionego Fairy 
5L - Mr Proper WC 

gel  GRATIS

HIT CENOWY
Produkt netto brutto

groszkowa 30 mic  6,71 zł  8,25 zł 

groszkowa 40 mic  7,60 zł  9,35 zł 

krystaliczna 40 mic  11,95 zł  14,70 zł 

krystaliczna 50 mic  13,05 zł  16,05 zł 

• wykonane z miękkiej folii polipro-
pylenowej

• groszkowe lub krystaliczne
• format A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11

• do znakowania większości materia-
łów, np. papieru, kartonu, metalu, 
plastiku i szkła

• E-103 końcówka okrągła 1,5-3 mm 
lub E-133 ścięta 1-5 mm

• wodoodporny na niemal każdej 
powierzchni

• bezwonny tusz bez dodatku toulenu/
ksylenu

• dostępne kolory: czarny, niebieski, 
zielony i czerwony

netto

HIT CENOWY

 1,95 zł 

2,40 zł brutto

Krzesło obrotowe Stillo

• dynamiczne oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, umożliwia-
jące kołysanie się

• zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy Anti-Shock
• możliwość blokady odchylenia siedziska i oparcia w 5 pozycjach
• płynnie regulowana wysokość oparcia Up&Down
• samohamowne kółka do powierzchni twardych i dywanowych
• podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną regulację wysokości
•  stałe podłokietniki

netto

HIT CENOWY

369,92 zł

445,00 zł brutto

• regulacja głębokości siedziska
• możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej 

pozycji
• podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną regulację wyso-

kości
• stałe podłokietniki
• wysokie oparcie, wyprofilowane na wysokości lędźwi

Krzesło obrotowe Prestige

netto

HIT CENOWY

239,84 zł

295,00 zł brutto


