
Oferta promocyjna
czerwiec/lipiec 2017

Polubiliście konkurs „Kolorowa Polska”. Dziękujemy za wspólną zabawę.

Wkrótce nowe konkursy - sprawdzajcie na stronie i FB Konsorcjum Biuro Klub.

PaPier Ksero MaesTro color
Papier MAESTRO® Color – posiada 30 odcieni. Najwyższej jakości papier biurowy barwiony w masie celulozowej. Polecany do wydruków w drukarkach 
laserowych i atramentowych, a także w wysokonakładowych urządzeniach kopiujących. Zachowuje odporność barw na starzenie. Dostępny w formatach 
A4 w 80 g/m2 i 160 g/m2, format A3 80 g/m2 i 160 g/m2.

Wakacyjne ceny

2090
A4 pastel

2490
A4 intensywne  

i trendy

Do dwóch ryz  
woda gazowana  

z sokiem GRATIS!



czerwiec/lipiec 2017

KaWa lavazza 
creMe e aroMa 1Kg 
ziarno
Niepowtarzalny smak uzyskano 
dzięki właściwie dobranej mie-
szance ziaren oraz wieloletniej 
tradycji palenia kawy.

4556

WoDa ŻyWiec zDrój
Wysokiej jakości woda źródlana.
Niegazowana, gazowana, lekko gazowana 1,5l 1,99
Niegazowana, gazowana 0,5l 1,49 
 

HerbaTa liPTon 25 TorebeK
Kompozycja wysokiej jakości ponad 20 gatunków czarnych herbat, upra-
wianych na plantacjach w Indiach i Afryce.

KaWa  
jacobs Kronung  
250g
Jacobs Kronung  to najwyższej jakości 
kawa Jacobs.

bony

od 149

326

1063

Wyrażam zgodę na wykonywanie wobec mnie przez ……………………...........……….………….………….......                                                                                                  (nazwa firmy)   
marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243)  
i w tym celu udostępniam mój numer telefonu oraz adres e-mail: 

 …………………………….….…………. …………………………….………………. …………………………….………….……
 (numer telefonu) (adres e-mail) (imię i nazwisko)

Proszę o podpisanie, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o konkursach, promocjach i nowościach. 



 159 zł  10 zł
zakupy za 319 zł bon o wartości 20 zł
 629 zł  40 zł

czerwiec/lipiec 2017

Szukaj cen oznaczonych haSłem bony  
i zbieraj bony,  które możesz przeznaczyć na dowolny cel!

MarKer niezMyWalny eDDing 300 i 330 
Tusz wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie światła i  
ścieranie. Tusz o nieagresywnym zapachu, nie zawiera toluenu i ksylenu.  
Możliwość ponownego napełnienia. Model 300 – 1,5-3 mm, model 330 
– 1-5 mm.
kpl. 4 kolory 14,10
1 szt. 3,20
KOLORY:    

MarKery olejoWe eDDing 750 i 751
Idealnie nadaje się do wykonywania oznaczeń na niemal każdej po-
wierzchni. Trwały tusz o słabym zapachu jest wysoce odporny na ście-
ranie, działanie światła i temperatury. System kontroli dopływu tuszu 
do końcówki.

750, 2-4 mm 13,72 
751, 1-2 mm 12,69 
 

Przenośna łaDoWarKa  
leiTz coMPleTe 
Przenośny zasilacz do błyskawicznego doładowania Twoich urządzeń 
mobilnych. Ładuje o 25% szybciej od oryginalnej ładowarki! Wytrzy-
mały akumulator litowo-jonowy o mocy 6000 mAh lub 12 000 mAh ze  
zdolnością szybkiego ładowania.
1 port 144,99
2 porty 206,96
 

Folia easyFliP leiTz 
Folia do podajnika EasyFlip® Leitz. Biała, gładka, przenośna rolka folii 
polipropylenowej. Samoprzylepna dzięki ładunkowi elektrostatycz-
nemu. Kilkakrotnie zdejmowana i przyklejana do różnych powierzchni 
nie traci swoich właściwości. Na folii można pisać wszystkimi markerami,  
rekomendowane permanentne. Szerokość 60 cm, długość 20 m z perfo-
racją co 80 cm. Można używać bez podajnika Leitz.
Podajnik 324,00
Folia 56,85
 

MarKer niezMyWalny Do Folii eDDing
Odpornym na działanie światła i wody tusz o wysokim stopniu nieprze-
zroczystości. Gwarantowana duża intensywność barw i wyrazistość kon-
turów. Do wykorzystania również na szkle, plastiku i slajdach.
 140S (0,3 mm) 4,74 
 141F (0,6 mm) i 142M (1 mm) 4,48 
 143B (1-3 mm) 4,61 
 141F (0,6 mm), kpl. 4 kolory 20,52 
KOLORY:    

bony

od 1269

od 14499

od 5685

Wyrażam zgodę na wykonywanie wobec mnie przez ……………………...........……….………….………….......                                                                                                  (nazwa firmy)   
marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243)  
i w tym celu udostępniam mój numer telefonu oraz adres e-mail: 

 …………………………….….…………. …………………………….………………. …………………………….………….……
 (numer telefonu) (adres e-mail) (imię i nazwisko)

bony

od 320

bony

od 448



 159 zł  10 zł
zakupy za 319 zł bon o wartości 20 zł
 629 zł  40 zł

czerwiec/lipiec 2017

Szukaj cen oznaczonych haSłem bony  
i zbieraj bony,  które możesz przeznaczyć na dowolny cel!

DługoPis 4 colours Fine /MeDiuM bic  
Długopis automatyczny, 4 kolory wkładu: niebieski, czarny, zielo-
ny, czerwony. Długopis wyposażony w uchwyt na smycz oraz klip z  
tworzyw sztucznych. 
BIC 4 COLOURS FINE – średnica końcówki 0,8 mm. 
BIC 4 COLOURS MEDIUM – średnica końcówki 1,0 mm.

DługoPis rounD sTic eXacT bic
Długopis jednorazowy. Igłowa końcówka pisząca. Wygodny kauczuko-
wy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Średnica kulki 
piszącej 0,8 mm.
KOLORY:  

KoreKTor W Piórze sHaKe’n squeeze  
TiPP-eX 8 Ml  
Łatwe dozowanie. Czas wyschnięcia fluidu przy zdjętej skuwce: 1 rok. 
Nylonowa obudowa: chroni przed pęknięciami z powodu wieku i ogra-
nicza straty fluidu. Możliwość ponownego pisania po korygowanym  
tekście.

DługoPis sXn-101 
jeTsTreaM uni 
Idealny dla osób leworęcznych i szybko piszących! Tusz pigmentowy  
zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blak-
nie, nie przesiąka przez papier. Można pisać nieprzerwanie po śliskim 
papierze, np. faktury, papier kredowy.
KOLORY:  

Pióro KulKoWe noWej  
generacji uba-188M air Micro 
To pióro pisze jak pióro wieczne! Jedna końcówka – wiele grubości  
pisania! Końcówka Air wyprodukowana z elastycznego materiału – nie 
drapie i nie ślizga się po papierze. Grubość linii i jej intensywność zależy 
od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim kątem piszemy: 0,28 mm –  
0,45 mm.
KOLORY:  

MarKer KreDoWy   
PWe-5M/PWe-8K 
Profesjonalny marker kredowy do pisania i malowania po czarnych ta-
blicach i szkle. Łatwo usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą 
wilgotnej szmatki. Odporny na działanie warunków atmosferycznych – 
głównie deszczu.

bony

924

bony

398

bony

915

bony

1296
bony

1027

bony

562

bony

087

Do zakupu 
dwóch dowolnych 

zestawów karteczek 
Post-it Super Sti cky 

– pendrive 4gb  
grati s!

graTis!
Poznaj kolory świata!

Dzięki wyjątkowym kolorom  Twoja wiadomość wyróżni się wszędzie!

PWE-8KPWE5-M
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Szukaj cen oznaczonych haSłem bony  
i zbieraj bony,  które możesz przeznaczyć na dowolny cel!

KołonoTaTniK oXForD 
connecT inTernaTional
Łatwe zapisywanie odręcznych notatek 
w formie cyfrowej w 3 prostych krokach za 
pomocą aplikacji ScribZee:
1. SKANUJ notatki smartfonem lub tabletem
2. ZAPISZ jako plik PDF
3.  WYŚLIJ przez email, Dropbox  

lub Onedrive.
Idealnie gładki i śnieżnobiały papier Optik  
Paper 80 g/m2.

bruliony esse oXForD
Uniwersalna kolekcja brulionów w klasycz-
nych, intensywnych kolorach: żółtym, czer-
wonym, zielonym i niebieskim. Okładka 
laminowana miękka, liniatura: kratka z margi-
nesem. 90 g/m2. Optik Paper – śnieżnobiały 
i idealnie gładki.
A5 7,30
A5+ 9,77 
A4 14,64 
 

DziurKacz e216  
i zszyWacz e30 novus
Dziurkacz i zszywacz biurowy z kolekcji 
EVOLUTION o nowoczesnym wyglądzie.  
Dziurkacz: dziurkuje do 16 arkuszy papieru 
(80 g/m2), odstęp między dziurkami 80 mm, 
wyposażony w ogranicznik papieru DIN 
Zszywacz: zszywa do 30 arkuszy, 3 metody 
zszywania, magazynek na zszywki typu 24/6 
lub 26/6.

bony

od 730

bony

2207 bony

4927

BONY

2565

Do zakupu 
dwóch dowolnych 

zestawów karteczek 
Post-it Super Sti cky 

– pendrive 4gb  
grati s!

graTis!
Poznaj kolory świata!

Dzięki wyjątkowym kolorom  Twoja wiadomość wyróżni się wszędzie!



MUZYKA 
DLA 
TWOICH 
OCZU

=

GRATIS

GRATIS

=

Format  Cena
iLAM touch A3  811,35 zł
iLAM touch A4 turbo  711,88 zł
iLAM touch A3 turbo S  1183,97 zł

Promocja trwa od 1.04.2017 do 
30.06.2017 r. Szczegóły na stronie  
www.leitz.com/ilam.
*Organizator zastrzega sobie prawo 
wysłania innego niż wybrany koloru  
głośnika w przypadku braku  
dostępności danego koloru.

Kup dowolny laminator iLam Touch i odbierz w prezencie przenośny głośnik konferencyjny Leitz 
Complete z bluetoothem i power bankiem.

Kup laminator iLam Home Office, Office lub Office Pro A3 i odbierz w prezencie minigłośnik 
konferencyjny Leitz WOW z bluetoothem.*

Format  Cena
iLAM Home Office A4  173,00 zł 
iLAM Home Office A3 szary 258,00 zł 

  różowy,  niebieski,   zielony,  szary23 36 64 89 

lub

Najwyższą jakość 
laminacji uzyskasz 
stosując folie Leitz 
iLAM UDT.

Folia ILAM UDT A4  
80 mikr.  74780000

Format      Cena
iLAM Office A4      258,00 zł
iLAM Office A3      346,50 zł

1   Kup laminator 
2   Zarejestruj się 
3   Odbierz głośnik

*A4, 80 mikronów

*A4, 80 mikronów

*A4, 80 mikronów

*A4, 80 mikronów

Touch A3 i Touch A4 Turbo

Touch A3 Turbo S
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Szukaj cen oznaczonych haSłem bony  
i zbieraj bony,  które możesz przeznaczyć na dowolny cel!

D • LR20 • 1,5V • 2szt.E • 6LR61 • 9V • 1szt. AA • LR6 • 1,5V • 4szt. AAA • LR03 • 1,5V • 4szt. C • LR14 • 1,5V • 2szt.

bony

od 65000
bony

61500

BONY

1475
BONY

1377

BONY

1082

BONY

1082BONY

1573

niszczarKa DoKuMenTóW HsM  
sHreDsTar X6Pro  
Elegancka niszczarka do małego biura do pracy dla 1-3 osób, nisz-
czy papier ze spinaczami i zszywkami. Niszczarka posiada również 
oddzielny zespół tnący wraz z oddzielnym pojemnikiem do niszczenia 
kart plastikowych i płyt CD. Automatyczny start/stop, automatyczny 
stop w przypadku zapełnienia kosza, rewers w przypadku zacięcia pa-
pieru. Cicha praca. Ścinki 2x15mm.

niszczarKa DoKuMenTóW  
securio c16 HsM
Nowoczesna niszczarka serii SECURIO, do zastosowania w małym 
biurze do pracy dla 1-3 osób. Elegancki, nowoczesny design. Nisz-
czy zszywki i spinacze biurowe oraz karty plastikowe. Automatyczny 
start/stop. Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia. 
Bardzo cicha praca. Wyposażona w najtrwalsze z możliwych, stalowe, 
hartowane wałki tnące. Produkt niemiecki.
Paski 3,9 mm 650,00
Ścinki 4x25 mm 760,00
 

niszczarKa biuroWa 
oPus Ts 2215 cD
WYDAJNA niszczarka dedykowana do użyt-
ku przez 2-4 osobową grupę pracowników. 
Cichy, energooszczędny silnik indukcyjny. 
Osobna szczelina i kosz do niszczenia płyt 
CD/DVD. ZEROWY POBÓR PRĄDU W  
STANIE CZUWANIA.

niszczarKa osobisTa 
sHreDcaT by iDeal 8240 cc
Niszczarka do użytku osobistego – w ma-
łym biurze jak również doskonała do domu! 
Wyjątkowo cichy indukcyjny silnik. ZEROWY 
POBÓR PRĄDU W STANIE CZUWANIA!

binDoWnica  
Do grzbieTóW Pcv  
oPus bingo er
Bindownica do grzbietów plastikowych z  
ergonomiczną dźwignią, polecana do ma-
łych biur. Urządzenie może służyć także 
jako dziurkacz wykonujący cztery otwory do  
segregatorów. Maksymalny format: A4. Ro-
dzaj oprawianego grzbietu: plastikowy. Mak-
symalna ilość oprawianych kartek: 145 kartek 
80 g/m² (grzbiet 16 mm). Maksymalna ilość 
dziurkowanych kartek: 8 kartek 80 g/m². 
Tryb pracy: ręczny. Ogranicznik formatu: Tak. 
Waga: 2,6 kg.

bony

23700

bony

45500
bony

78800



Twój dystrybutor:

Wszystkie ceny podane w gazetce są cenami netto PLN • Promocje obowiązują od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
Gazetka stanowi informację handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 § I kodeksu cywilnego.
Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.

sKoroszyT Pvc z euroPerForacją, 
TWarDy KbK 
Wykonany z folii PVC, która spełnia wymagania normy rozporządzenia  
REACH. Oznacza to, że jest to substancja bezpieczna, nie zagrażająca 
zdrowiu. Zaokrąglone wąsy ułatwiają wyjmowanie dokumentów. Na 
grzbiecie papierowy pasek do opisu zawartości, ułatwia zarządzanie do-
kumentami i korzystanie z nich.

Płyn Do Mycia 
naczyń MięToWy 
luDWiK 5l
Najczęściej używany płyn do 
mycia naczyń w Polsce.

MleczKo Do 
czyszczenia ciF 
leMon 750Ml
Mleczko do czyszczenia Cif od 
wielu lat jest jednym z wielu 
produktów chemicznych uży-
wanych w biurze i w domu.

Płyn Do Wc 
DoMesTos Pine 
zielony 5l
Czyści i dezynfekuje po-
wierzchnie, usuwając niewi-
doczne na pierwszy rzut oka 
bakterie, wirusy i grzyby.

Płyn Do szyb clin 
anTyPara 500Ml
Przeznaczony jest do mycia 
szklanych powierzchni.

KoszulKi PP groszKoWe a4 50mm KbK  
Grubość 50 μm powoduje że koszulka nie pęka i wygląda zawsze  
elegancko i estetycznie. Posiada właściwości antyelektrostatyczne,  
dzięki czemu łatwiej wkłada się dokumenty do środka.  

suPer cena

045

4746491874 2436

suPer cena

od 534
za 100 szt.

uDziałowcy: 
alpHa Dan, ul. Szajnochy 3, 85-738 bydgoszcz, tel.: 52 345 35 80, fax: 52 345 35 79, zamowienia@alphadan.pl; amaD, ul. Łąkowa 31, 05-092 łomianki, 
tel.: 22 864 54 84, 22 864 54 85, 22 751 13 51, fax: 22 864 54 86, zamowienia@amad.pl; anneX, ul. Kolejowa 20, 23-200 kraśnik, tel.: 81 825 10 21, 81 825 15 85, 
fax: 81 825 10 21, annex@biuroklub.pl; aramuS, Aleja Pokoju 3 (budynek Polskapresse), 31-548 kraków, tel.: 12 292 50 33, fax: 12 292 50 34, zamawiam@aramus.
pl; arTpiS, ul. Zbożowa 9c, 25-416 kielce, tel.: 41 341 76 45, fax: 41 343 14 10, artpis@biuroklub.pl; biureX, Lubin, tel.: 76 842 19 49, lubin@biurex.com.pl, Głogów, 
tel.: 76 833 26 32, glogow@biurex.com.pl, Legnica, tel.: 76 841 55 49, legnica@biurex.com.pl, wrocław, tel.: 71 700 05 04, wroclaw@biurex.com.pl; biuro‑LanD, 
ul. Wojska Polskiego 2F, 43-603 jaworzno, tel.: 32 317 27 00, fax: 32 317 27 28, biuroland@biuroklub.pl; Dancar, ul. Tyrankiewiczów 18, 59-700 bolesławiec, 
tel.: 75 732 44 10, dancar@interhurtgroup.pl; eXperT w biurze, ul. Chorzowska 44C, 44-100 Gliwice, tel.: 32 231 04 73, fax: 32 232 41 69, expertwbiurze@biuroklub.pl; 
HapiS, ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno, tel.: 89 624 68 68, fax: 89 623 14 74, hapis@biuroklub.pl; hurt‑PaP, ul. Łęczycka 8, 99-300 kutno, tel.: 24 253 35 48, 24 254 79 11, 
fax: 24 254 73 74, w. 207, hurtpap@biuroklub.pl; inTerHurTGroup, ul. Podwale 15, 59-900 zgorzelec, tel.: 75 77 56 013, interhurt@biuroklub.pl, ul. Rybacka 21, 
59-800 Lubań, tel.: 75 646 04 016, biuro@tomaluban.pl; inTur, ul. Mazowiecka 10, 06-400 ciechanów, tel.: 23 672 13 21, fax: 23 672 23 47, intur@biuroklub.pl; 
kalka, ul. Wróblewskiego 92, 94 -103 łódź, tel.: 42 683 03 24, 42 683 03 26, fax: 42 683 03 24, kalka@biuroklub.pl; koGrako, ul. Sandomierska 6, 39-200 Dębica, 
tel.: 14 670 43 81, 14 682 00 05, fax: 14 681 57 41, kograko@biuroklub.pl; kram, ul. Powstańców Wlkp. 16A, 64-520 obrzycko, tel.: 61 291 33 53, 61 291 35 17, 
fax: 61 291 35 01, kram@kram-obrzycko.com.pl; maPen, ul. Rzemieślnicza 31/1, 15-773 białystok, tel.: 85 741 47 42, 85 741 47 51, fax: 85 743 15 35, mapen@biuroklub.pl, 
handel@mapen.pl; marker, ul. Boczna 5, 62-800 kalisz, tel.: 62 766 11 61, 62 753 46 12, fax: 62 766 11 33, marker@biuroklub.pl; mimar maria Głębocka, ul. Małkińska 53, 
07-300 ostrów mazowiecka, tel.: 29 644 12 23, 29 746 84 88, tel./fax: 29 746 27 84, mimar@biuroklub.pl; reDiS, ul. Terespolska 14,  08-110 Siedlce, 
tel.: 784 022 468, 784 022 469, tel./fax: 25 644 12 23,  25 644 27 47, redis.siedlce@biuroklub.pl; reDiS, ul. Polna 124/126, 87-100 toruń, tel.: 56 621 95 47, 
fax: 56 621 90 12, redis.torun@biuroklub.pl; Sonpap, ul. Rakietowa 18, 80-298 Gdańsk, tel.: 58 342 53 48, fax: 58 342 67 48, zakupy@sonpap.pl; SorT Szczecin, 
ul. 26 Kwietnia 91, tel: 91 422 44 22, fax: 91 421 31 18, kom: 502 430 860, sort.szczecin@biuroklub.pl; SorT STarGarD, ul. Towarowa 13A, tel: 91 573 86 39, 
fax: 91 573 86 29, kom: 509 355 570, sort.stargard@biuroklub.pl; SorT GorzÓw wielkopolSki, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, tel: 95 732 01 08, kom: 513 053 800, 
sort.gorzow@biuroklub.pl; Spin, ul. Łukasiewicza 1, 78-400 Szczecinek, tel.: 94 372 94 32, 94 374 68 09, fax: 94 374 72 05, spin@biuroklub.pl; Spoko, ul. Lotników 3e, 
58-300 wałbrzych, (wjazd od ulicy Zakopiańskiej koło Szpitala nr 2), tel.: 74 842 90 07, 74 842 21 05, fax: 74 842 96 28, zamówienia@biuro-system.pl


