NISZCZARKI LEITZ IQ
DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE
DO BIURA I DO DOMU

C1187

534 04 PLN
Teczka z gumką
PP Leitz WOW,
15 mm grzbiet

Niszczarka Leitz IQ
Home Office
• do 10 kartek A4
• kosz 23 l
• technologia zapobiegania
zacięciom
• niszczy zszywki i spinacze
• dostępna w wersji SLIM

Panel dotykowy

biała
różowa
niebieska
żółta
turkusowa
fioletowa
zielona
czarna

1749 PLN

Zapełnienie pojemnika

2+ 1* ROK

teczek
Do zakupu 2 szt.
saszetka
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Leitz WOW

GWARANCJI

* po zarejestrowaniu

Do zakupu niszczarki - GRATIS zegar
z nowej kolekcji Leitz Cosy po rejestracji na
www.leitz.com

507 28 PLN
C1186

A0882

4383 PLN

Teczka z 6 przegródkami
PP Leitz WOW
biały
różowy
niebieski
żółty
turkusowy
fioletowy
zielony
czarny

J0745

DOBRA CENA!

J0744

36

N0281
N3030
N3028
N0283
N3031
N3027
N3032
N0282

51 PLN

Zszywacz Leitz 5501
niebieski lub czarny

IMAGE NOT INCLUDED

3 lata gwarancji, 25 kartek
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K0892

K0891

Mata na biurko Leitz Plus
500 x 650 mm

5990 PLN

matowa lub krystaliczna

N2376

N1459
N2794
N2792
N1457
N2795
N2791
N2796
N1460

1508 PLN

1749 PLN

N1111

N1112

Skoroszyty zawieszane
na Akta Osobowe

Teczki zawieszane
na Akta Osobowe

z 4 przekładkami, kolor: siarczanowy

z 4 przekładkami, kolor: siarczanowy

N2377

1435 PLN

2 78 PLN

N2392

3
2

Pudło Esselte Eco, 80 lub 100 mm

1610 PLN

07 PLN
N2394

Kontener Esselte Eco
otwierany z góry lub z przodu

Kontener na segregatory
Esselte Eco

N2393
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Tablica stalowa Nobo Premium Plus
600 x 450 mm
900 x 600 mm
1200 x 900 mm
1500 x 1000 mm

L0986
L0987
L0988
L0989

121,77 zł*
160,74 zł*
235,42 zł*
388,04 zł*

*zł netto/1 szt.

1800 x 900 mm
1800 x 1200 mm
2000 x 1000 mm
2400 x 1200 mm

L0990
L0991
L1548
L1549

od 121,77
zł netto/1 szt.

469,22 zł*
501,69 zł*
534,16 zł*
680,29 zł*

Kupując tablice Nobo
otrzymasz GRATIS:
gąbkę magnetyczną Nobo
na wymienne wkłady,
a od rozmiaru
180 x 120 cm dodatkowo
magnetyczny pojemnik
na markery
Flipchart magnetyczny Nobo Basic
na statywie
68 x 184 x 68 cm

234,82
zł netto/1 szt.

L0802

Kupują flipchart Nobo
otrzymasz blok
do flipcharta GRATIS!

W zestawie z tablicą pojemna półka umożliwiająca
wygodne przechowywanie markerów i gąbek.
15-letnia gwarancja na powierzchnię tablicy.

Blok do flipcharta
20 kartek, 65 x 95 cm, kod: G2242

148,96
zł netto/1 szt.

89,84

zł netto/1 szt.
L1567

81,54

zł netto/1 szt.
L1566

Szklana tabliczka suchościeralna Nobo

na biurko, pionowa lub pozioma, biała.
W komplecie z markerem Nobo do tablic suchościeralnych
25-letnia gwarancja na powierzchnię tabliczki.

Tablica szklana Nobo
Impression Pro
45 x 45 cm

czarna
niebieska
czerwona
biała

• w zestawie komplet akcesoriów do montażu
• w komplecie marker Nobo oraz zestaw
ekstramocnych magnesów
Nobo do szklanych tablic
• 25 lat gwarancji

L1525
L1527
L1526
L1524

Kupując tabliczkę na biurko lub tablicę szklaną Nobo otrzymasz
pudełko Leitz MyBox na drobiazgi GRATIS!
Gąbka magnetyczna do tablic
suchościeralnych Nobo
czarna

Wkładki filcowe do gąbki
magnetycznej Nobo
1 opak. - 10 szt.

Płyn do konserwacji
tablic Nobo Renovator
250 ml

L0535

25,78

45,92

zł netto/1 opak.

38,38

35,81

zł netto/1 szt.
L0534
Podane ceny są cenami netto.

zł netto/1 szt.
L0537

zł netto/1 szt.
L0536

Płyn do czyszczenia
tablic Nobo Everyday
250 ml

3

Kupując produkty DONAU z gazetki za 129 zł netto otrzymasz
AntiVirus płyn do dezynfekcji dłoni 500 ml

7,46

Segregator DONAU Master, PP, A4/50 mm

zł netto/1 szt.

biały
bordowy
brązowy
ciemnoniebieski
czarny
czerwony

N0101
N0099
N2163
N0871
N0097
N0098

fioletowy
granatowy
jasnozielony
miedziany
niebieski
pomarańczowy

N0107
N0106
N1975
N2454
N0102
N0104

różowy
szary
turkusowy
zielony
żółty

N0109
N0105
N0108
N0100
N0103

różowy
szary
turkusowy
zielony
żółty
złoty

N0095
N0091
N0094
N0086
N0089
N0868

Segregator DONAU Master, PP, A4/75 mm
biały
bordowy
brązowy
ciemnoniebieski
czarny
czerwony

8,24

zł netto/1 szt.

N0087
N0085
N2162
N1398
N0083
N0084

fioletowy
granatowy
jasnozielony
miedziany
niebieski
pomarańczowy

N0093
N0092
N1974
N1637
N0088
N0090

Koszulki na dokumenty
DONAU, PP, A4, krystal,
100 szt., w pudełku
45 mikr. N0975 19,68 zł*
50 mikr. N0968 21,81 zł*
*zł netto/1 op.

od 19,68
zł netto/1 op.

Segregator DONAU Master, PP, A5/75 mm
czarny
N0177
czerwony N0178
granatowy N0916

niebieski N0181
zielony
N0179
żółty
N0182

IMAGE NOT INCLUDED
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Kupując niszczarkę HSM
shredstar X6pro
otrzymasz grę towarzyską
Trefl Ego

Niszczarka HSM SECURIO C18
• nowoczesne, mocne dla małych biur
do pracy dla 1-3 osób
• niszczą płyty CD/DVD, karty plastikowe,
papier ze spinaczami i zszywkami,
• gwarancja: 3 lata na urządzenie,
dożywotnia na noże tnące
• pojemność kosza: 25 L
• poziom bezpieczeństwa: P-2 lub P-4

Kupując niszczarkę
HSM SECURIO C18
otrzymasz zestaw
ładowarek Samsung

C540

1220,00
zł netto/1 szt.

Niszczarka HSM shredstar X6pro

670,00

• cicha, do małego biura do pracy dla 1-3 osób
• niszczą papier ze spinaczami i zszywkami,
karty plastikowe, płyty CD/DVD, pojemność kosza: 20 L
• poziom bezpieczeństwa: P-5/O-1/T-2/E-2/F-2

zł netto/1 szt.

849,00
zł netto/1 szt.

paski 5,8 mm
C546 1 220,00 zł*
ścinki 3,9 x 30 mm C548 1 430,00 zł*
*zł netto/1 szt.

649,00

Fotel NOWY STYL Nero

Krzesło NOWY STYL Tela

• tapicerowane tkaniną
• wyposażone w mechanizm
kołysania się TILT umożliwiający
wychylenie oparcia i blokadę
w pozycji do pracy
• podłokietniki z regulacją wysokości
z miękkimi nakładkami
• podstawa aluminiowa
• kółka do powierzchni miękkich

• oparcie tapicerowane
ergonomiczną siatką
• regulowane podparcie lędźwi
• regulowane podłokietniki
z miękkimi nakładkami
• mechanizm synchroniczny pozwalający
na blokadę oparcia w 4 pozycjach
• podstawa nylonowa
IMAGE NOT INCLUDED
• kółka
do powierzchni miękkich

czarny K1757
jeans K1758
szary K1759

Produkt
na zamówienie

969,00
zł netto/1 szt.

Podane ceny są cenami netto.

K1753

Produkt
na zamówienie

Kupując dowolne krzesło Nowy
Styl z gazetki otrzymasz 2
opakowania chusteczek Cleanic
Antybacterial 60 szt. GRATIS!

529,00
zł netto/1 szt.

Fotel obrotowy
NOWY STYL Supra

Krzesło obrotowe
NOWY STYL Metron

• tapicerowany wysokiej
jakości eko-skórą
MECHANIZM TILT, funkcje:
• możliwość swobodnego kołysania się
• blokada kąta odchylenia oparcia
w pozycji do pracy
• regulacja siły oporu oparcia
za pomocą pokrętła
• regulacja wysokości siedziska za
pomocą podnośnika pneumatycznego
• podłokietniki metalowe z miękkimi,
tapicerowanymi nakładkami
• podstawa wykonana z polerowanego
aluminium, kółka do powierzchni
dywanowych

• wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko
zapewniające komfort siedzenia
• siedzisko i oparcie tapicerowane
tkaniną Oban posiadającą atest
trudnopalności
• możliwość blokady kąta odchylenia
oparcia w wybranej pozycji
• regulowana wysokość oparcia
• regulowana wysokość krzesła
• podłokietniki z możliwością
regulacji wysokości
• stabilna, nylonowa podstawa
• kółka do powierzchni dywanowych
w standardowej wersji, jako opcja kółka
do powierzchni twardych

beżowy K1638
czarny K1639

zł netto/1 szt.

oban ciemnoszary EF-002
oban czarny EF-019
oban granatowy EF-010
oban szary EF-031

K1135
K0817
K1134
K0919
5

Dzięki odpowiedniej mineralizacji i zawartości sodu to optymalny wybór
na co dzień dla każdego bez względu na wiek i stan zdrowia.
Woda Żywiec Zdrój 0,5 l

niegazowana
gazowana
lekko gazowana

zg. - 12 x 0,5 l
zg. - 12 x 0,5 l
zg. - 12 x 0,5 l

Woda Żywiec Zdrój 1,5 l

12,80

niegazowana
gazowana
lekko gazowana

zł netto/1 zg.

zg. - 6 x 1,5 l
zg. - 6 x 1,5 l
zg. - 6 x 1,5 l

P0888
P0889
P0984
P0890
P0892
P0891

Kupując 10 zgrzewek wody
Żywiec Zdrój otrzymasz
karton szklanek 6 szt. GRATIS!

14,80

zł netto/1 zg.

15,73

Korektor w taśmie Uni CLT-205

35,49

zł netto/1 szt.

• ekologiczny, przeznaczony do korygowania pisma
ręcznego i na wydrukach komputerowych
• nie zawiera szkodliwych substancji

zł netto/1 szt.

H2896

12,58

zł netto/1 szt.

7,17

zł netto/1 szt.

IMAGE NOT INCLUDED

Tusz NORIS 110S, 25 ml

czarny
J0527 niebieski J0529
czerwony J0528 zielony
J0531
fioletowy J0530

Tusz NORIS 210, 25 ml
do stempli metalowych

czarny
J0532
czerwony J0533
niebieski J0534

Tusz NORIS 199PO, 50 ml
szybkoschnący

czarny
J1248
czerwony J1249
niebieski J1250

Kupując produkty UNI/NORIS z gazetki za 80 zł netto
otrzymasz krem do rąk Kamill GRATIS!

11,57

zł netto/1 szt.

4,61

Cienkopis kulkowy UNI UB-150 EYE MICRO
• komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli
• wodoodporny tusz, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez papier

zł netto/1 szt.

Długopis kulkowy ze skuwką UNI SX-101 i UNI SX-101FL Jetstream
• wkład niebieski, pastelowa obudowa, grubość lini pisania: 0,35 mm

SX-101
czarny
czerwony
niebieski
zielony

4,83

zł netto/1 szt.

Długopis kulkowy ze skuwką UNI SXN-101C i UNI SXN-101FL Jetstream
• wkład niebieski, grubość lini pisania: 0,35 mm

13,39

zł netto/1 szt.
H0596

6

H0345

H0346

H0347

H0348

SX-101FL
błękitny
jasnoniebieski
różowy
jasnofioletowy

H3320
H3322
H3323
H3321

SXN-101C
SXN-101FL
pomarańczowy H3086 błękitny
różowy
H3087 jasnoniebieski
zielony
H3088 różowy
jasnofioletowy

H3324
H3326
H3327
H3325

H2770
H2771
H2772
H3089

Korektor w piórze Uni CLP-300
• koryguje pismo ręczne i wydruki komputerowe
• metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala
precyzyjnie dozować środek korygujący do ostatniej kropli
• grubość linii korygowania: 1,2 mm
• pojemność: 8 ml
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Kupując produkty Maped z gazetki za
150 zł netto otrzymasz herbatę Teekanne

28,06

SZ2740
J1887
J1565

zł netto/1 szt.

od

5,49

zł netto/1 szt.

SZK. 28

23,18

• metalowa obudowa, mechanizm
zapobiegający blokowaniu i zacinaniu się
• trzy rodzaje zszywania: zamknięte,
otwarte i tapicerskie
• łatwe ładowanie zszywek
• dodatkowa komora na zapasowe
zszywki pod magazynkiem

symetryczne 17 cm J0577 5,49 zł*
asymetryczne 21 cm J0578 7,17 zł*

Dziurkacz Maped Advanced Metal
SZ2741
J1888
J1884
J1806

symetryczne 17 cm J0797 13,83 zł*
asymetryczne 21 cm J0798 15,73 zł*

Nożyczki ekologiczne Maped
Essentials Green

zł netto/1 szt.

Zszywacz Maped Adavanced Metal

Nożyczki Maped Advanced Gel

• do 25 kartek
• metalowa obudowa, stalowe ostrza
• szybkie dziurkowanie bez użycia listwy
formatowej
• pojemnik na ścinki
• gwarancja: 10 lat

Nożyczki Maped Essentials Soft
symetryczne 17 cm J0568 6,80 zł*
asymetryczne 21 cm J0569 8,93 zł*

*zł netto/1 szt.

Farby wodne Fiorello
• zmywalne, jaskrawe kolory
• w zestawie pędzelek z nylonowym włosiem
• zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej

od

4,60

12 kolorów SZ3832
16 kolorów SZ3833
24 kolory SZ3834

4,93 zł netto/1 op.
4,60 zł netto/1 op.
6,66 zł netto/1 op.

Klej w sztyfcie Amos
• bezbarwny, bezwonny, niebrudzący
• zawiera PVP, nie zawiera kwasów
ani rozpuszczalników
• przeznaczony do papieru, fotografii,
tektury i tkanin
• zgodne z normami ASTM oraz CE
• 3 lata gwarancji

zł netto/1 op.

8g
15 g
22 g
35 g

Kredki trójkątne Fiorello Super Soft
• intensywne kolory
• ostrzone o trójkątnym przekroju
• lakierowane, bardzo miękki grafit
• praktyczne opakowanie - po otwarciu
wygodny dostęp do kredek
• zestawy 12 kolorów i 24 kolorów
dostępne także w opakowaniu metalowym

12 kolorów SZ1210 7,43 zł netto/1 op.
24 kolory SZ1212 13,04 zł netto/1 op.
36 kolorów SZ2912 21,96 zł netto/1 op.

J0060
J0061
J0062
J0063

2,21 zł netto/1 szt.
4,15 zł netto/1 szt.
5,87 zł netto/1 szt.
7,05 zł netto/1 szt.

od

2,21

zł netto/1 szt.

SZK. 2

od

7,43

zł netto/1 op.

Podane ceny są cenami netto.
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