GAZETKA PROMOCYJNA
marzec
kwiecień

Kupując pilota do prezentacji
Nobo P1 otrzymasz
kubek na długopisy Leitz

Pilot do prezentacji
P1 Nobo

L0459

114,28

275

zł netto/1 szt.

Gąbka magnetyczna
do tablic suchościeralnych
Nobo, czarna

276

37,92

27,30
L0535

zł netto/1 szt.

Kupując gąbkę Nobo
1 op. wkładów filcowych
wymiennych a`10 otrzymasz

zł netto/1 komplet

Wkładki filcowe
do gąbki magnetycznej
Nobo, 10 szt.

L0534
Rama ścienna Nobo Clip
A4 / A3
A4
A3

od

L0468 126,68 zł netto/1 szt.
L0467 153,74 zł netto/1 szt.
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126,68

Kupując flipchart
Nobo Basic gąbkę magnetyczną
Nobo otrzymasz GRATIS!

zł netto/1 szt.

Kupując ramkę ścienną Nobo A3 - ramkę Nobo A4
otrzymasz GRATIS!
Kupując tablicę stalową
Nobo otrzymasz GRATIS
kubek podróżny
na napoje Leitz WOW

234,82

270
L0802

zł netto/1 szt.

Kupując tablicę korkową
Nobo Premium otrzymasz
GRATIS pudełko Leitz
Click & Store na drobiazgi

266

Tablica stalowa
Nobo Premium Plus

Tablica ogłoszeniowa
korkowa Nobo Premium Plus

1200 x 900 mm L0988 235,42 zł netto/1 szt.
1500 x 1000 mm L0989 388,04 zł netto/1 szt.
1800 x 1200 mm L0991 501,70 zł netto/1 szt.

L1541 128,26 zł netto/1 szt.
900 x 600 mm
1200 x 900 mm L1542 186,71 zł netto/1 szt.
1500 x 1000 mm L1543 272,68 zł netto/1 szt.

Tablice Nobo dostępne są także w innych wymiarach!
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Flipchart magnetyczny
Nobo Basic, na statywie
1

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

353

25,90
zł netto/1 zgrzewkę

niegazowana
gazowana
lekko gazowana

43

od

153,40
zł netto/1 szt.

Plastikowe szafki na dokumenty Yellow One
• zamykane na klucz: wszystkie szuflady
• szuflady A4
• okna opisowe
• przydatne w realizacji przepisów RODO
• otwory wentylacyjne z tyłu szafki
K1776
K1777
K1778

153,40 zł*
245,44 zł*
262,62 zł*
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Kupując produkty Amos, Grand
i Yellow One z gazetki za
200 zł netto otrzymasz
GRATIS kredki do szkła
AMOS Glass Fun 6 kolorów
• przeznaczone do papieru, fotografii, tektury i tkanin
• bezbarwne, bezwonne, zmywalne i niebrudzące
• zawierają PVP, nie zawierają kwasów
ani rozpuszczalników, zgodne z normami
ASTM oraz CE
• 3 lata gwarancji

• ostrza 3D, ostrzejsze niż klasyczne nożyczki
• idealne także do cięcia tkanin, zdjęć
i wszystkich typów papieru

GR - 8525 5,25" 13 cm J2048
GR - 8700 7,0" 17,5 cm J2049
GR - 8825 8,25" 21 cm J2050
*zł netto/1 szt.
2

120

Kleje w sztyfcie

Nożyczki teflonowe

7,39 zł*
10,19 zł*
12,44 zł*

od

7,39

zł netto/1 szt.

8 g J0060 2,34 zł*
15 g J0061 4,39 zł*
22 g J0062 5,87 zł*
35 g J0063 7,05 zł*
*zł netto/1 szt.

P0888
P0889
P0984

Kupując 8 dowolnych zgrzewek
wody Żywiec Zdrój 0,5 l
otrzymasz GRATIS karton szklanek 4 szt.

IMAGE NOT INCLUDED

YL-SP03GY 3 szuflady
YL-SP05GY 5 szuflad
YL-SP10GY 10 szuflad
*zł netto/1 szt.

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

od

2,34

zł netto/1 szt.

Niezastąpiony, wymazywalny długopis Frixion Ball.
Jedyny, oryginalny, magiczny!
Gości w piórnikach już od ponad 10 lat!

9,95
zł netto/1 szt.

Wymazywalne pióro kulkowe Pilot Frixion Ball 07

64

czarny
czerwony
niebieski
zielony
lazurowy

H1294
H1296
H1295
H1297
H1299

pomarańczowy
brązowy
jasnozielony
różowy
fioletowy

H3976
H3974
H3975
H3977
H1298

morelowy
koralowy różowy
jasny fioletowy
jasny niebieski
ciemny czerwony

SZ3663
SZ3662
SZ3660
SZ3661
SZ3659

Długopis żelowy Pilot G2
Długopis z wymiennym wkładem żelowym
i gumowym, wygodnym uchwytem.

H0287

H0288

H0289

H0290

65

7,76
8,70

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

Cienkopis kulkowy Pilot V5
Cienkopis kulkowy z obudową
w kolorze tuszu i okienkiem
pozwalającym na kontrolę jego zużycia.

H0389

H0391

H0390

69

H0392

H2974

Marker do płyt CD/DVD Pilot TWIN czarny

• doskonały do opisywania CD / DVD, folii, kart kredytowych
• marker dwustronny, permanentny z szybkoschnącym tuszem, pisze po każdej powierzchni
• dwa rodzaje końcówek piszących:
F - grubość linii pisania: 0,7 mm, długość linii pisania: 800 m oraz
EF - grubość linii pisania: 0,4 mm, długość linii pisania: 1100 m
• przyjazny dla środowiska, nie zawiera ksylenu
• aluminiowa obudowa jest odporna na wysychanie, zagniecenia i pęknięcia

7,32
zł netto/1 szt.

84

Długopis automatyczny Pilot Super Grip G
• automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem
• nowej generacji tusz umożliwia płynne pisanie, żywymi i jaskrawymi kolorami
• nowoczesny design, transparentna obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu oraz
ergonomiczny gumowy uchwyt o dużej powierzchni, sprawiają, że jest to długopis
idealny dla każdego
• grubość linii pisania: 0,22 mm, długość linii pisania: 950 m

H3261

3,95

H3262

zł netto/1 szt.

H3263

3,95
zł netto/1 szt.
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NAJNOWSZY, WYTRZYMAŁY, WODOODPORNY
MARKER SCA 100/400,
KTÓRY WYTRZYMA AŻ 24H BEZ SKUWKI!
SCA 100

SCA 400

H3249

H3253

H3251

H3255

87
3

Markery kredowe UNI PWE-5M/PWE-8K Chalk
• do pisania i malowania po czarnych tablicach i szkle
• łatwe usuwanie za pomocą wilgotnej szmatki
• odporne na działanie warunków atmosferycznych
• PWE-5M Chalk: okrągła końcówka, linia: 1,8 - 2,5 mm
• PWE-8K Chalk: ścięta końcówka, linia: 8,0 mm

390

12,58
zł netto/1 szt.

J2251

J2253
J2252
Tusz Trodat 7011, 28 ml

15,73

J2250
J2249

• produkt przyjazny środowisku butelka z recyklingu w co najmniej 90%
• oznaczenie poziomu wypełnienia butelki tuszem
• łatwe "ściskanie"
• zoptymalizowanie otworu dyszy

8,44

96

zł netto/1 szt.

PWE-5M

zł netto/1 szt.

PWE-8K
H3114

H3116

H3122

H2904

H3110

H3115

H3119

H3123

H2905

H3112

Długopis automatyczny kulkowy UNI SXN-101C/UNI SXN-101FL Jetstream
Kolorowa obudowa, niebieski wkład. Grubość linii pisania: 0,35 mm

4,83

PWE-8K mix kol.

H3108

62,56 zł
netto/
1 komp.

H3121

SXN-101C

SXN-101F

H3086

H3324

H3327

H3087

H3326

H3325

H3088

zł netto/1 szt.
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Marker olejowy UNI PX-30 Paint

Kupując produkty UNI
i Trodat z gazetki za
250 zł netto otrzymasz
uchwyt rowerowy

• profesjonalne markery olejowe do znakowania
wszystkich powierzchni: szorstkich, gładkich, tłustych
• wodoodporny tusz nie traci koloru pod wpływem światła
i ekstremalnych warunków atmosferycznych
• grubość linii pisania: 4,0 - 8,5 mm

H0678
H0679

24,88
zł netto/1 szt.

Marker olejowy UNI PX-20/UNI PX-21 Paint

16,83
zł netto/1 szt.

• profesjonalne markery olejowe do znakowania wszystkich powierzchni: szorstkich, gładkich, tłustych
• wodoodporny tusz nie traci koloru pod wpływem światła i ekstremalnych warunków atmosferycznych
• obudowa wykonana z aluminium - sprawia że markery nie wysychają
• UNI PX-20: grubość linii pisania: 2,2 - 2,8 mm
• UNI PX-21: grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 mm

92

UNI PX-20
H0682

H0686

H0683

H0687

H0684

H0688

H0685

H0689

UNI PX-21

14,63
zł netto/1 szt.
4

H0694

H0702

H0695

H0700

H0696

H0701

H0697

H0699

PERFEKCYJNE
DOPASOWANIE
NA TWOJE
BIURKO

Zszywacz
Leitz 5502 metalowy

lub

taw
Pierwszy zes

10 lat gwarancji, 30 kartek
zszywanie otwarte, zamknięte
i tapicerskie

99

Drugi zestaw

EKCYJNIE
KUP PERF
ANY
DOPASOW
BIERZ
D
O
I
W
ZESTA
D
NAGRO Ę

Zszywki Leitz

galwanizowane, 24/6
opakowanie a`1000 szt.
J0427

5 05 PLN

www.leitz.com/perfect

7820 PLN

i 2 op.
Kupując zszywacz zywacz
zs
/6
24
itz
Le
k
zszywe
10 kartek
mini Leitz 5517 do IS!
otrzymasz GRAT

Zestaw saszetek podr
óżnych
Leitz WOW z 2 kieszonk
ami

Poznaj kolekcję Leitz NeXXt i przenieś się do nowej ery intuicyjnego wzornictwa.
Skompletuj dziurkacz, zszywacz i zszywki lub zszywacz oraz dwa opakowania
zszywek, a otrzymasz Zestaw saszetek podróżnych Leitz WOW z 2 kieszonkami
za każdy zakupiony komplet.

biały
J1313
różowy
J1314
niebieski J1315
żółty
J1387
turkusowy J1866
fioletowy J1867
zielony
J1317
czarny
J1386

388 80 PLN

Laminator Leitz iLam Home Office A4 lub A3
• Odpowiedni dla folii o grubości od 80-125 mikronów
• Gotowy do użycia w ciągu 3 min.
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start
• 2 lata gwarancji, certyfikat CE

• Okładka pokryta z dwóch stron folią PP
• 3 lata gwarancji na mechanizm

r Leitz iLam
Kupując lamianto z 1 op. folii
as
ym
rz
ot
Home Office
0 GRATIS!
10
a`
ji
ac
in
m
la
do

268 20 PLN
DOSTĘPNE
W 24 KOLORACH!
Segregator Esselte No.1
A4, szer. 50 mm
biały
N2066
żółty
N0023
czerwony
N0024
pomarańczowy N0025
niebieski
N0026
zielony
N0027
czarny
N2067

14

25 PLN

szary
bordowy
fioletowy
turkusowy
jasno-niebieski
jasno-zielony
fuksja

N0029
N0030
N0031
N0032
N2164
N2165
N2307

Piankowa
podkładka
pod mysz
i nadgarstek
Kensington
czarna
A0939

Podnóżek
Kensington
SoleSaver
czarny
K1547

341

A4 różowy C1055
A4 niebieski C1054
A4 zielony C1057

A4 szary C1056
A3 szary C1058

202

113 42 PLN

Solesaver
Kupując podnóżek pod mysz
ę
dk
ła
dk
piankową po
ington
i nadgarstek Kens !
IS
AT
GR
z
as
otrzym

6293 PLN

233

Segregator Esselte No.1
A4, szer. 75 mm
N2080
biały
N0009
żółty
N0010
czerwony
pomarańczowy N0011
N0012
niebieski
N0013
zielony
N2081
czarny

szary
bordowy
fioletowy
turkusowy
jasno-niebieski
jasno-zielony
fuksja

N0015
N0016
N0017
N0018
N2166
N2167
N2306

Segregator Esselte Vivida No.1
A4, szer. 50 mm
niebieski
N2460
czerwony
N2461
zielony
N2462
żółty
N2463

A4, szer. 75 mm
niebieski
czerwony
zielony
żółty

kę mysz
Kupując niszczar gton
in
ns
Ke
przewodową
IS!
AT
GR
z
as
ym
rz
ot
Niszczarka Rexel Momentum X406 P4

N2464
N2465
N2466
N2467

Segregator Esselte No.1 Naturelle

A4, szer. 50 mm
A4, szer. 75 mm
kawowy
N0892 kawowy
N0889
beżowy
N0893 beżowy
N0890

6 kartek, 15 L kosz, konfetti
2 lata gwarancji
C1194

297

Oczyszczacz powietrza
Leitz TruSens™ Z-2000
z czujnikiem jakości
powietrza SensorPod™

• Posiada filtr cząstek stałych
360°, filtr węglowy i lampę UV
• Wyświetlacz numeryczny
i kolorystyczny
• Wskaźnik jakości powietrza
• Produkt przyjazny dla alergików
i astmatyków - certyfikat ECARF
• Przeznaczony do pomieszczeń
o powierzchni do 35 m²,
współczynnik dostarczania
czystego powietrza (CADR)
wynosi: 199 m³/h pyłki,
190 m³/h kurz i 161 m³/h dym.

1340 48 PLN

Segregator Esselte No.1 Colour’Ice
A4, szer. 75 mm
żółty
N0433 niebieski
brzoskwiniowy N0430 zielony

N0431
N0432

313

307 87 PLN

125

499 07 PLN
r No. 1
gregatora Powe
Kupując 10 szt. se selte mix kolorów
przekładki 1/3 Es z GRATIS!
a`100 otrzymas

295

Niszczarka Leitz IQ Home Office P4

10 kartek, kosz 23 L, konfetti, 2 lata gwarancji
C1186
Gazetka promocyjna OSAA - marzec/kwiecień 2021

acz TruSens
Kupując oczyszcz klany
zegar ścienny sz
asz GRATIS!
Leitz Cosy otrzym

C1435
5

Niszczarka Kobra Hybrid
• niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze
• ilość niszczonych kartek (A4/70g): 9
• poziom bezpieczeństwa DIN 66399:
P-4/ T-4/ E-3/ F-1
• pojemność kosza: 30 l
• cichy silnik przystosowany do pracy
ciągłej przez 24 godziny na dobę
• diody wskazujące poziom
zmagazynowanej energii elektrycznej

Kupując niszczarkę
Kobra +1 CC4 otrzymasz
portfel damski Wittchen
C261

Kupując
niszczarkę
Kobra Hybrid
otrzymasz
kubek termiczny
Contigo

1450,00
zł netto/1 szt.

Niszczarka Kobra +1 CC4
• niszczenie kart plastikowych,
zszywek i spinaczy
• system Energy Smart
• cichy silnik przystosowany do pracy
ciągłej przez 24 godziny na dobę
• ilość niszczonych kartek
(A4/ 70g): 14
• poziom bezpieczeństwa DIN 66399:
P-4/ T-4/ E-3/ F-1
• pojemność kosza: 38,5 l
• gwarancja: 3 lata na urządzenie,
gwarancja dożywotnia na noże tnące

1190,00
zł netto/1 szt.

C1201

305

246

989,00
zł netto/1 szt.

969,00
zł netto/1 szt.

246

Fotel gabinetowy
NOWY STYL Ergoflex

Fotel
NOWY STYL Nero

• siedzisko z czarnej tkaniny,
komfortowe, z regulacją wysokości
• ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• tapicerowany zagłówek
• regulowane podłokietniki
• oparcie czarne, siatkowe
z podparciem lędźwi
• samohamowne kółka
do powierzchni dywanowych
• blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach
• możliwość swobodnego kołysania się
• zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika

• 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

Produkt
na zamówienie

Produkt
na zamówienie

K1375

IMAGE NOT INCLUDED

czarny K1757
jeans K1758
szary K1759

Kupując dowolne krzesło
lub fotel Nowy Styl z gazetki
otrzymasz płyn Clinex
do mycia grilli i piekarników 1 L

849,00
zł netto/1 szt.

Krzesło obrotowe
NOWY STYL Point R Hrua
• szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• mechanizm FS synchroniczny zapewnia
możliwość swobodnego kołysania się
• oparcie odchylające się,
synchronicznie z siedziskiem
• blokada oparcia w 5 pozycjach
• regulacja wysokości oparcia
• regulacja siły oporu oparcia
• Anti-Shock – zabezpieczenie
przed uderzeniem oparcia w plecy
użytkownika po zwolnieniu blokady
• regulowany zagłówek
• regulacja wysokości siedziska
• regulowane podłokietniki z tworzywa
sztucznego w zakresie góra/dół
• podstawa pięcioramienna
z tworzywa sztucznego
• kółka do powierzchni dywanowych
Produkt
na zamówienie
czarny EF-019
szary EF-031

6

246

535,00
zł netto/1 szt.

Krzesło obrotowe
NOWY STYL William R Steel oban
• siedzisko i oparcie tapicerowane
tkaniną z atestem trudnopalności
• mechanizm umożliwiający swobodne
kołysanie się, blokadę w pozycji do pracy,
regulację siły oporu oparcia
• podnośnik pneumatyczny zapewnia
płynną regulację wysokości fotela
• regulowane podłokietniki
• stabilna, chromowana podstawa
• kółka do powierzchni dywanowych
w standardowej wersji, jako opcja
kółka do powierzchni twardych
Produkt
na zamówienie

K1636
K1637

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

K1438
K1439
K1440

243

Niszczarka HSM SECURIO C18

Kupując niszczarkę
HSM shredstar X6pro
otrzymasz grę towarzyską
Trefl Ego
C540

299

Kupując niszczarkę
HSM SECURIO C18
otrzymasz zestaw
ładowarek Samsung

• 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

od

1220,00
zł netto/1 szt.

Niszczarka HSM shredstar X6pro

699,00

298

• 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.

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

Kupując 4 markery tego samego rodzaju jeden otrzymasz
Marker permanentny
SCHNEIDER Maxx 130, okrągły, 1-3 mm

Marker permanentny
SCHNEIDER Maxx 133, ścięty, 1-4 mm

3,60
zł netto/1 szt.

87
H0721

H0722

H0723

H0724

H0725

Bateria ENERGIZER

od

7,01

zł netto/1 szt.

Alkaline Power, E, 6LR61, 9V
Alkaline Power, AA, LR6, 1,5V, 4 szt.
Alkaline Power, AAA, LR03, 1,5V, 4 szt.
Alkaline Power, C, LR14, 1,5V, 2 szt.
Alkaline Power, D, LR20, 1,5V,2 szt.
Ultimate Lithium, AA, L91, 1,5V, 4 szt.
Ultimate Lithium, AAA, L92, 1,5V, 4 szt.
Max Plus, E, 6LR61, 9V
Max Plus, AA, LR6, 1,5V, 4 szt.
Max Plus, AAA, LR03, 1,5V, 4 szt.
Max Plus, C, LR14, 1,5V, 2 szt.
Max Plus, D, LR20, 1,5V, 2 szt.

C964
C965
C966
C967
C968
C974
C975
C1154
C1150
C1151
C1152
C1153

16,04 zł*
11,03 zł*
11,03 zł*
14,05 zł*
15,04 zł*
39,99 zł*
39,99 zł*
19,10 zł*
17,09 zł*
17,09 zł*
17,09 zł*
18,10 zł*

H0726

H0727

Bateria specjalistyczna ENERGIZER

320
321

Ultimate Lithium Coins, CR2016, 3V, 2 szt.
Ultimate Lithium Coins, CR2025, 3V, 2 szt.
Ultimate Lithium Coins, CR2032, 3V, 2 szt.
Ultimate Lithium Coins, CR2032, 3V, 4 szt.
A76, 1,5V, 2 szt.
CR2016, 3V, 2 szt.
CR2025, 3V, 2 szt.
CR2032, 3V, 2 szt.
E23A, 12V, 2 szt.

H0728

C1214
C1215
C1216
C1217
C976
C648
C649
C614
C982

11,16 zł*
11,16 zł*
11,16 zł*
17,51 zł*
7,01 zł*
9,75 zł*
9,75 zł*
9,75 zł*
7,31 zł*

*zł netto/1 szt.

Kupując wybrane baterie Energizer za min.
299 zł netto otrzymasz latarkę X-Focus Energizer
Marker permanentny Rystor RMP-1
• szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się,
nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych
• może zostać bez zatyczki przez dwa tygodnie
• okrągła końcówka o długości linii pisania:
1200 m i grubości: 2,0 - 3,0 mm

H2104

H2105

H2106

H2107

2,28
zł netto/1 szt.

84
Cienkopis Rystor RC-04
• idealny do pisania i pracy z linijką
• tusz na bazie wody, może być pozostawiony bez
zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty
z systemem dry safe ink i cap off) - nie zaschnie
zgodnie z wymogami normy ISO 554
• długość linii pisania: 1200 m, grubość linii: 0,4 mm

1,87
zł netto/1 szt.

H3284

H3286

H3285

H3287

73

Kupując produkty Rystor z gazetki za 70 zł netto otrzymasz herbatniki Leibniz 100 g
Gazetka promocyjna OSAA - marzec/kwiecień 2021
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Zeszyt Oxford Esse A5
zeszyt
brulion
60 kartek
96 kartek
G2164

G1970

G2165

G1971

G2166

G1972

G2167
5,57 zł*

Etui na laptopa Pierre Lady 14"

Kupując 2 zeszyty
lub bruliony
Oxford z gazetki
otrzymasz
listę zakupową

• czarne, pikowane, nylonowe,
z elementami z naturalnej skóry
• wymiary: 36 x 26 x 2 cm, na laptopa 14"

A0992

89,25
zł netto/1 szt.

243,95

G1973

zł netto/1 szt.

8,90 zł*

Zeszyt Oxford Esse A4
zeszyt
brulion
60 kartek
96 kartek
G2160

G1966

G2161

G1967

G2162

G1968

G2163
12,61 zł*

G1969
17,00 zł*

329

Torba Pierre Lady 14"

od

5,57

Kupując torbę i etui
PIERRE otrzymasz
zegar Unilux POP czarny

zł netto/1 szt.

177

A0991

• czarne, pikowane, nylonowe,
z elementami z naturalnej skóry
• wymiary: 41 x 29 x 11 cm
• duża komora na laptopa lub tablet 14"
• mniejsze kieszonki na telefon,
portfel oraz długopisy

*zł netto/1 szt.

Kupując lampkę Unilux Sol lub zegar Unilux On Time
otrzymasz GRATIS kostkę samoprzylepną
Oxford Spot Notes 75 x 75

Lampka biurkowa
Unilux Terra srebrna

Lampka biurkowa
Unilux Sol

254,31

• lampka posiada zintegrowaną
diodę LED o bardzo wysokiej
jasności oświetlenia
• regulowane ramię
• wysokość: 45 cm
• średnica podstawy: 14 cm
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED: 20 000 godzin

zł netto/1 szt.

IMAGE NOT INCLUDED

231
K1780

K1652
K1653

K1651

212

K1654

124,75

K1655

zł netto/1 szt.

• ekonomiczna i funkcjonalna lampka
• możliwość regulacji intensywności światła
• obracane przy podstawie ramię oraz klosz
• lampka zapewnia perfekcyjną dyfuzję
światła dzięki zastosowanej technologii
Edge LED: brak odblasków
i lepszy komforrt widzenia
• wysokość: 38 cm
• światło LED o niskim zużyciu
• dotykowy wyłącznik
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 3500 K
• średnia żywotność LED: 40 000 godzin

Kupując lampkę Unilux Jazz,
Terra lub Easy otrzymasz GRATIS
lampkę Unilux Ukky

134,76
zł netto/1 szt.

212

Zegar ścienny Unilux On Time czarny

• kwarcowy mechanizm
• możliwość ustawienia różnych godzin na trzech
dodatkowych tarczach
• średnica: 30,5 cm

Lampka biurkowa
Unilux Jazz biało-srebrna
Lampka biurkowa
Unilux Easy, czarna

• prosta i funkcjonalna lampka
do codziennego użytku
• możliwość regulacji
intensywności światła
• w podstawie port
do ładowania smartfona
• elastyczne ramię umożliwia
szeroki zakres ruchów
• ruchomy odcinek ramienia: 20 cm
• światło LED o niskim zużyciu
• dotykowy wyłącznik
• moc strumienia świetlnego:
500 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED:
50 000 godzin
8

212

268,13
zł netto/1 szt.

K1657

• lampka na biurko o smukłym
i nowoczesnym wyglądzie
• bezprzewodowa ładowarka
do smartfona
• port USB do ładowania
urządzeń zewnętrznych
• dotykowy regulator oświetlenia
• 3 poziomy intensywności
oraz barwy światła
• wysokość: 44,5 cm
• długość klosza: 32,8 cm
• moc strumienia świetlnego:
1000 lumenów
• barwa światła:
3000/4000/5000 K
• średnia żywotność LED:
50 000 godzin

K1658

552,15
zł netto/1 szt.

SŁUCHAWKI
PHILIPS
GRATIS!
PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW
PROMOCYJNYCH POST-IT®
ZA 250 ZŁ NETTO.

rywa!

® każdy wyg
it
t
s
o
P
Z

PODAJNIKI I KARTECZKI Z-NOTES POST-IT®

G1648 - Podajnik KOTEK i
1 bloczek 76X76 mm/ 90 karteczek

G1723 - Podajnik PRO i
1 bloczek 76x76 mm/ 90 karteczek

G1649 - Podajnik PRO i
1 bloczek 76x76 mm/ 90 karteczek

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE POST-IT® STRONG

G0972
66 zakładki proste
25,4 x 38 mm

G0973
66 zakładki proste
25,4 x 38 mm

G0979
24 zakładki proste
50,8 x 38,1 mm

G0978
24 zakładki wygięte
50,8 x 38,1 mm

G1454 - 6 bloczków 76x76 mm G1453 - 6 bloczków 76x76 mm
po 90 karteczek
po 90 karteczek

BLOCZKI SAMOPRZYLEPNE POST-IT®

G1646
6 bloczków
po 90 karteczek 76 x 76 mm

Promocja dotyczy zakupu karteczek samoprzylepnych Post-it® Super Sticky
oraz zakładek Post-it® Strong. Podana kwota jest kwotą netto. Nagrodą w
promocji są słuchawki Philips, model TAH2005BK/00 Czarny.

G1447
6 bloczków
po 90 karteczek 76 x 76 mm

G10076
6 bloczków
po 90 karteczek 76 x 76 mm

