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SZUKAJ CEN OZNACZONYCH HASŁEM BONY  
i zbieraj bony, które możesz przeznaczyć na dowolny cel!

WODA ŻYWIEC ZDRÓJ
Wysokiej jakości woda źródlana.
0,5l gazowana i niegazowana 1,19
1,5l gazowana i niegazowana 1,52
 

KALENDARZ BASIC 2019 A5
Linia kalendarzy w stonowanych barwach i klasycznych okleinach. 
Markowane registry, perforowane narożniki. Tasiemka do oznaczania 
stron. Funkcjonalny planer przed początkiem każdego miesiąca. Układ 
środka: dzień na stronie.

Oferta promocyjna
październik/listopad 2018

PRZEKŁADKI PAPIEROWE  
1/3 A4 KBK
Wykonane z kartonu o gramaturze 180 g/m2. 
Pakowane jednostkowo w folię ochronną. Format: 
1/3 A4. Do wpinania w pionie oraz w poziomie. 
Wymiary: 240x105 mm.  Dostępne w 6 różnych 
kolorach oraz miks kolorów w opakowaniu.

SEGREGATOR Z MECHANIZMEM 
DŹWIGNIOWYM XXL A4 50 i 80 mm BANTEX
Oklejony na zewnątrz folią PP, wewnątrz biała wyklejka papierowa. 
Dwustronna wymienna etykieta opisowa w kolorze segregatora. Dwa 
okute otwory rado na przedniej okładce. Dolne krawędzie wzmocnione 
metalową szyną. 15% oszczędności w kosztach zakupu. Zawartość 
7 standardowych segregatorów mieści się w 6 segregatorach XXL.

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE KBK
Do przechowywania dokumentów, katalogów w formacie A4, wypiętych z segregatorów. 
Łatwe w składaniu. Mocne. Posiadają duże pole do opisu zawartości. Pudła zbiorcze 
mieszczą 5 pudełek 80 mm lub 4 pudełka 100 mm.
biało-niebieskie 80 mm 1,09
biało-niebieskie 100 mm 1,30
biało-niebieskie zbiorcze 4,30
biało-brązowe  80 mm 0,97
biało-brązowe  100 mm 1,16
biało-brązowe  zbiorcze 4,16
 

TECZKA WISZĄCA CHIC ULTIMATE 
Z PŁÓCIENNYMI BOCZKAMI
Wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m2. Harmonijkowe, 
płócienne boczki zapobiegają wysuwaniu dokumentów. Przesuwny 
szyldzik z wymienną etykietą opisową. Dwie pary nacięć do pasków 
skoroszytowych. Gwarancja 20 lat. Pojemność: 330 kartek.
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MARKER PERMANENTNY FINE SHARPIE
Marker o stylistyce pióra. Zawiera szybkoschnący, odporny na wodę 
atrament piszący niemal po wszystkich nawierzchniach włączając: 
szkło, metal, papier fotograficzny, folię i większość plastików. 
Wytrzymała końcówka odporna na ścieranie. Mocny polipropylenowy 
korpus zapobiega wyparowywaniu tuszu. Nasadka w kolorze tuszu. 
Grubość linii pisania: 1 mm.
KOLORY:  

MARKER DO TABLIC I FLIPCHARTÓW 
SCHNEIDER MAXX 290
Użyte na tablicy ścierają się z wyjątkową łatwością, na flipcharcie 
nie przebijają. Innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, ciche 
pisanie bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia. Szybkoschnący, 
bezzapachowy, nietoksyczny – bez dodatku ksylenu i toluenu nie 
zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni. Proekologiczne 
uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej Maxx 660.
KOLORY:    

KOREKTOR OVAL  CT-GN 510/B
Wysokiej jakości korektor do wszystkich typów tuszu. Transparentna 
obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy. Posiada regulację 
napięcia taśmy. Szerokość taśmy korekcyjnej: 5 mm. Długość taśmy 
korekcyjnej: 10 m. Gwarancja 5 lat.

DŁUGOPIS ŻELOWY UNI UMN-207 
Niepowtarzalny nowoczesny wygląd. Elegancki klip oraz końcówka ze 
stali nierdzewnej. Szybkoschnący tusz nowej generacji: pigmentowy, 
wodoodporny i odporny na blaknięcie. 5 lat gwarancji na tusz.
KOLORY:     

ZAKREŚLACZ SCHNEIDER JOB
Zdobywca prestiżowych nagród – iF oraz reddot design, za 
wzornictwo. Idealny do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach 
oraz na wydrukach. Nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero. 
Proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej 
Maxx 660.

MARKER OLEJOWY PX-20 UNI
Profesjonalny marker olejowy do znakowania wszystkich powierzchni: 
szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, 
drewno). Wodoodporny, nie traci koloru pod wpływem światła 
i  ekstremalnych warunków atmosferycznych. Grubość linii 2,2-2,8 mm.
KOLORY:          
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Przy jednorazowym 
zakupie 4 szt. markerów 

Maxx 290 w jednym 
kolorze – 1 marker 

Maxx 290 tego samego 
koloru GRATIS!

Przy jednorazowym 
zakupie 4 szt. 

zakreślaczy JOB 
w jednym kolorze  

– 1 zakreślacz JOB tego 
samego koloru GRATIS!
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MAŁA NISZCZARKA BIUROWA 
SHREDCAT BY IDEAL 8240 CC
Szczelina wejściowa: 220 mm. Tnie na ścinki o wielkości 4x40 mm. 
Niszczy jednorazowo 6 kartek (80 g/m²). Poziom bezpieczeństwa P-4 / 
F-1. Zerowy pobór prądu w trybie spoczynku. Wyjątkowo niski poziom 
hałasu – 50 dB(A)! Pojemność kosza: 18 L.

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 
OPUS AEROPRIME X AUTO
NAJLEPSZY NA SMOG! Ekonomiczny oczyszczacz powietrza ze 
sterowaniem automatycznym do użytku domowego oraz małych i 
średnich biur. Sugerowana wielkość pomieszczenia od 20 do 35 m² 
(h=2,5 m). Moc max. 50 W. Prędkość wentylatora: 3 poziomy (niski, 
średni oraz wysoki). Wydajność oczyszczacza: max. do 244 m³/h. Filtry: 
wstępny, HEPA, z węglem aktywnym. Lampa UV-C (z możliwością 
wyłączenia). Jonizacja powietrza (z możliwością wyłączenia). Tryb 
automatyczny. Sygnalizacja wymiany filtra.

KALKULATOR TR-2245 BIUROWY TOOR
Posiada funkcje: marży/obniżki, cofania ostatniej cyfry, kasowania 
ostatniej pozycji, całkowitego kasowania rejestrów i pamięci, obliczania 
procentu, obliczania pierwiastka, pamięci, zmiany znaku, sumy ogólnej. 
Zasilanie bateryjne i słoneczne. Dożywotnia gwarancja.

ŚREDNIA NISZCZARKA BIUROWA 
OPUS TS 2215 CD
Szczelina wejściowa: 225 mm / 122 mm (płyty CD). Tnie na ścinki o 
wielkości 4x38 mm. Niszczy jednorazowo 15 kartek (80 g/m²). Poziom 
bezpieczeństwa P-4 / Tx-1 / Ex-2. Zerowy pobór prądu w trybie 
spoczynku. Niszczy papier, płyty CD, karty kredytowa i chipowe, 
zszywki i spinacze biurowe. Pojemność kosza: 28 L.
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Wszystkie ceny podane w gazetce są cenami netto PLN • Promocje obowiązują od 1 października do 30 listopada 2018 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.

Twój dystrybutor:

TUSZ 110S NORIS
Uniwersalny tusz wodny Noris 110S do pieczątek ręcznych 
i samotuszujących, z gumową lub polimerową płytką stemplującą. 
Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz 
nakrętką w kolorze tuszu.
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Kup  

dowolne produkty 

Avery Zweckform za

netto249 zł 
a czekoladę Lindt

otrzymasz  

w prezencie!

GWARANCJI
3 LATA

Nigdy Cię nie zawiedzie!
Nawet po użyciu 10.000 razy
dzięki opatentowanemu 
mechanizmowi.

Zawsze równo stoi na półce
dzięki mocniejszej tekturze 
(2,2 mm) i metalowym okuciom
 na dolnych krawędziach.

Odporny 
na czynniki
zewnętrzne
dzięki 
dwustronnemu 
oklejeniu 
folią PP.

Nowe kolory Colour Ice

POZOSTAŁE PRODUKTY 
BIORĄCE UDZIAŁ 
W PROMOCJI:
• Koszulki At Hand*
•  Koszulki w pudełkach 

krystaliczne i groszkowe*
Dostępny w szerokiej 
palecie 24 kolorów.

Posiada certyfi kat FSC®.
Najwyższa jakość!

Segregator Esselte No.1
75/50mm – standardowe kolory

Segregator Esselte No.1
75/50mm – Kolory Vivida

Segregator Esselte No.1
75mm – Kolory Colour Ice


