
KOSTKA BIAŁA ECO 85 x 85 x 80 karton  
36 sztuk w poj. akrylowym    G2569   7,08 zł netto/1 opak. 
72 sztuki, klejona NOWOŚĆ    G2575   4,22 zł netto/1 opak. 

KOSTKA KOLOROWA 85 x 85 x 80 karton
36 sztuk w poj. akrylowym    G2570   7,95 zł netto/1 opak. 
72 sztuki, klejona NOWOŚĆ    G2576   5,48 zł netto/1 opak. 

KOSTKA KLEJONA 85 x 85 x 35 karton = 72 opak. x 2 szt.
biała eco NOWOŚĆ    G2577   2,08 zł netto/1 szt. 
kolorowa NOWOŚĆ    G2578   2,55 zł netto/1 szt.

PIÓRO KULKOWE PILOT FRIXION POINT CLICKER 
• tekst potarty silikonową końcówką, znika pod wpływem ciepła
• reaguje na działanie temperatury: znika przy temperaturze ok. +65°C, 
   a powraca przy temperaturze ok. -10°C
• unikalny tusz Metamo błyskawicznie zasycha, idealny dla osób leworęcznych

ZESZYTY SZKOLNE STRIGO 
A5, w kratkę, 70 g/m2

UZUPEŁNIACZ 85 x 85 x 80 karton = 72 szt.
biała eco    G2571   4,07 zł netto/1 szt. 
kolorowa    G2572   5,30 zł netto/1 szt.

UZUPEŁNIACZ 85 x 85 x 35 karton = 72 opak. x 2 szt.
biała eco    G2573   1,92 zł netto/1 szt. 
kolorowa    G2574   2,32 zł netto/1 szt.

PRZEKŁADKI KARTONOWE 
1/3 A4, 100 szt. miks kolorów karton = 50 szt.
N3958 7,83 zł netto/1 opak.

 

Kupując kostki Emerson o wartości 30 zł netto
 otrzymasz blister baterii Tesla AAA GRATIS!

Przekładki 
do segregatora
Uzupełniacze

Kostki biurowe
kolorowe, białe eko

Kupując produkty Pilot i Strigo za 350 zł netto 
otrzymasz kawę Dallmayer 250 g 

NOWA KOLEKCJA 
ZESZYTÓW SZKOLNYCH

Fashion | 32 kartki    G2565   2,48 zł netto/1 szt. 
Hejka to Lenka | 16 kartek    G2564   1,68 zł netto/1 szt. 
Wild Jungle | 60 kartek    G2566   3,30 zł netto/1 szt.
Natura | 60 kartek    G2567   2,48 zł netto/1 szt. 
Free Style | 96 kartek        G2568   6,85 zł netto/1 szt.

KREDKI HEXAGONALNE 
Z TEMPERÓWKĄ STRIGO MIX 12 kol. 

zł netto/1 szt.

od 1,68
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GAZETKA PROMOCYJNA
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KRZESŁO OBROTOWE 

NOWY STYL ADLER GTP

• siedzisko wykonane z profilowanej 
   sklejki bukowej, pokryte pianką 
   tapicerską i wytrzymałą tkaniną
• regulacja głębokości siedziska
• możliwość blokady kąta odchylenia 
   oparcia w wybranej pozycji
• stałe podłokietniki
• podnośnik pneumatyczny zapewnia 
   płynną regulację wysokości
• stabilna, nylonowa podstawa
• kółka do powierzchni dywanowych 
   w standardowej wersji, jako opcja 
   kółka do powierzchni twardych

KRZESŁO 

NOWY STYL TELA

• oparcie tapicerowane 
   ergonomiczną siatką
• regulowane podparcie 
   lędźwi 
• regulowane podłokietniki 
   z miękkimi nakładkami
• mechanizm synchroniczny 
   pozwalający na blokadę 
   oparcia w 4 pozycjach
• podstawa nylonowa
• kółka do powierzchni 
   miękkich

FARBY PLAKATOWE TETIS

• zmywalne
• odporne na światło
• pojemność kubeczka: 20 ml

PLASTELINY TETIS

• elastyczne, nie brudzące rąk
• nietoksyczne, nie wysychają
• nie przywierają do powierzchni

KRZESŁO OBROTOWE 

NOWY STYL STILLO 10 GTP

• siedzisko i oparcie 
   tapicerowane pianką 
   i tkaniną z atestem 
   trudnopalności
• możliwość swobodnego 
   kołysania się
• zabezpieczenie przed 
   uderzeniem oparcia 
   w plecy po zwolnieniu 
   blokady ruchu Anti-Shock 
• pięć pozycji blokady kąta 
   odchylenia siedziska 
   i oparcia 
• regulacja siły oporu 
   oparcia, regulowana 
   wysokość krzesła
• funkcja Up&Down - 
   płynnie regulowana 
   wysokość oparcia
• kółka do powierzchni 
   dywanowych lub twardych
• stabilna, nylonowa 
   podstawa
• stałe podłokietniki

oban ciemnoszary EF-002

oban czarny EF-019

oban granatowy EF-010

oban szary EF-031

lucia pomarańczowy YB-130

K0623

K1258

K0652

K1257

K1771

lucia czarny YB-009

lucia niebieski YB-026

lucia pomarańczowy YB-130

oban szary EF-031

K1253

K1254

K1252

K1045

KRZESŁO OBROTOWE 

NOWY STYL BERTOLD ERGO GTP

• siedzisko i oparcie pokryte pianką 
   tapicerską oraz tkaniną posiadającą 
   atest trudnopalności
• zastosowanie mechanizmu 
   2-dźwigniowego pozwala na odchylanie 
   i blokadę oparcia w dowolnie wybranej 
   pozycji oraz regulację wysokości krzesła
• regulacja wysokości oparcia
• stałe podłokietniki
• stabilna, nylonowa podstawa
• kółka do powierzchni dywanowych 
   w standardowej wersji, jako opcja kółka 
   do powierzchni twardych

zł netto/1 szt.

224,90
zł netto/1 szt.

339,90

Kupując dowolne krzesło Nowy Styl 
z gazetki otrzymasz 2 wybrane musy 

Owolovo 200 g 

zł netto/1 szt.

649,00K1753

zł netto/1 szt.

474,90

KF001-A 
KF001-D 
KF002-A 
KF003-A 
KF004-C 

mix
mix
fluo
brokat
fluo i brokat

6 kol.
12 kol.
6 szt.
6 szt.
10 szt.

8,27 zł netto/1 opak.
15,87 zł netto/1 opak.

9,83 zł netto/1 opak.
12,69 zł netto/1 opak.
18,35 zł netto/1 opak.

SZ2954
SZ2955
SZ2956
SZ2957
SZ2958

KP001-A
KP001-D
KP002-A
KP004-G

*zł netto/1 opak.

mix 
mix
mix fluo
mix:

6 kol.
12 kol.
6 kol.
24 kol.

3,35 zł*
5,64 zł*
3,35 zł*

12,31 zł*

SZ3069
SZ3070
SZ3071

SZ3072

zł netto/1 opak.

od 8,27

Kupując produkty Tetis z gazetki za 150 zł netto otrzymasz płyn do płukania Lenor 1,5 L

zł netto/1 opak.

od 3,35

• 12 pastelowych
• 12 fluorescencyjnych
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Kupując produkty UNI i Trodat z gazetki
za 180 zł netto otrzymasz bidon rowerowy

390
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120
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54

55

69

KLEJE W SZTYFCIE TETIS BG 112
• bezbarwne, supermocne
• nietoksyczne, nie marszczą papieru
• do papieru zwykłego i dekoracyjnego, 
   kartonu, tkanin i fotografii
• gwarancja: 2 lata

TUSZE TRODAT 7011, 28 ml 
• produkt przyjazny środowisku - butelka 
   wytworzona z tworzywa sztucznego 
   pochodzącego z recyklingu w co najmniej 90%
• oznaczenie poziomu wypełnienia butelki tuszem 
• elastyczna konstrukcja butelki umożliwiająca 
   łatwiejsze "ściskanie" 

MARKERY OLEJOWE
UNI PX-20 PAINT
• do znakowania wszystkich 
   powierzchni: szorstkich, 
   gładkich i tłustych
• wodoodporny tusz, nie traci 
   koloru, nie wysycha
• linia pisania: 2,2-2,8 mm

MARKERY OLEJOWE UNI PX-21 PAINT
• linia pisania: 0,8-1,2 mm

MARKERY OLEJOWE UNI PX-30 PAINT
• linia pisania: 4,0-8,5 mm

DŁUGOPIS KULKOWY ZE SKUWKĄ UNI SX-101 JETSTREAM 

H0345 H0347 H0346 H0348

NOŻYCZKI TETIS GN280
• nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej
• posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni, 
   pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem
• rozmiary: 7” lub 8 ¼” 

CIENKOPIS KULKOWY 
UNI UB-150 EYE MICRO
• komfortowe, nieprzerwane pisanie
• intensywne, wyraźne kolory
• pigmentowy, wodoodporny tusz
• końcówka ze stali nierdzewnej pozwala 
   na gładkie prowadzenie pióra po kartce
• grubość linii pisania: 0,3 mm

8 g
15 g
21 g

J1553
J1554
J1555

2,35 zł*
3,53 zł*
5,67 zł*

GN280-YB 17,5 cm
GN280-YC 21 cm

J0343
J0747

12,92 zł netto/1 szt.
15,75 zł netto/1 szt.

*zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

od 2,35

do papieru,

 kartonu
, tkanin

i fotogr
afii

zł netto/1 szt.

od 12,92

J2253

J2252

J2249

J2250

J2251

zł netto/1 szt.

8,44

zł netto/1 szt.

16,83

zł netto/1 szt.

14,63

zł netto/1 szt.

24,88

zł netto/1 szt.

4,61

zł netto/1 szt.

4,83

zł netto/1 szt.

11,57

H2912 H2913 H2914DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY KULKOWY UNI SXN-101 JETSTREAM



Dzięki odpowiedniej mineralizacji i zawartości sodu 
to optymalny wybór na co dzień dla każdego 

bez względu na wiek i stan zdrowia.

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

zł netto/1 zgrzewkę

19,90

353

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

P0888
P0889
P0984

170-171

116-117

43


