
 

Kupując niszczarkę 
Kobra +1 CC4 

otrzymasz nerkę Wittchen!
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NISZCZARKA KOBRA +1 CC4

∙ wymiary: 390 x 300 x 590 mm, 
   szerokość wejścia 230 mm
∙ niszczenie kart plastikowych, 
   zszywek i spinaczy
∙ ilość niszczonych kartek (A4/70 g): 14
∙ system Energy Smart
∙ automatyczny START/STOP 
∙ cichy silnik przystosowany do pracy 
   ciągłej przez 24 godziny na dobę
∙ ECO-FRIENDLY – pojemnik na ścinki
∙ czujnik przepełnienia kosza
∙ 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

Kupując niszczarkę 
Kobra Hybrid-S 

otrzymasz grę planszową 
Labirynt Harry Potter!

Kupując bindownicę 
Wallner S-100 

otrzymasz termos 420 ml!

Kupując niszczarkę 
Wallner XD 1012 CD 

otrzymasz 
kosmetyczkę Wittchen!

Kupując niszczarkę 
Wallner HD-220 C4 

otrzymasz matę 
do ćwiczeń!

NISZCZARKA KOBRA HYBRID-S

∙ szerokość wejścia: 230 mm
∙ ilość niszczonych kartek (A4/70 g): 14
∙ niszczy: karty plastikowe, zszywki, 
   spinacze
∙ pojemność kosza: 30 l
∙ cichy silnik przystosowany do pracy 
   ciągłej przez 24 godziny na dobę
∙ nie pobiera mocy w trybie STAND-BY 
∙ diody wskazujące poziom 
   zmagazynowanej energii elektrycznej

BINDOWNICA WALLNER S-100

∙ profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
∙ jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
∙ oprawa dokumentów o objętości 
   do 510 kartek (A4)
∙ gwarancja: 2 lataNISZCZARKA 

WALLNER XD 1012 CD

∙ ilość niszczonych kartek 
   (A4/80 g): 10
∙ poziom bezpieczeństwa 
   DIN 66399: P-4/ T-2/ E-3
∙ niszczy: karty plastikowe, 
   płyty CD, zszywki
∙ pojemność kosza: 21 l
∙ wymiary: 396 x 220 x 360 mm
∙ automatyczny START/STOP
∙ zabezpieczenie silnika 
   przed przegrzaniem
∙ okno w obudowie umożliwiające 
   kontrolę napełnienia kosza

NISZCZARKA WALLNER HD-220 C4

∙ szerokość wejścia: 235 mm
∙ ilość niszczonych kartek: 
   14 (A4/80 g), 16 (A4/70 g)
∙ poziom bezpieczeństwa DIN 66399: 
   P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1
∙ niszczy: karty plastikowe, płyty CD, 
   zszywki, spinacze
∙ automatyczny START/STOP 
∙ dioda LED informująca o otwartych 
   drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
∙ zabezpieczenie przed przegrzaniem
∙ cichy silnik przystosowany 
   do pracy ciągłej do 12 minut
∙ optyczny wskaźnik napełnienia kosza
∙ obudowa na kółkach z blokadą
∙ pojemność kosza: 30 l

Kupując niszczarkę 
Wallner AF 160 C2 
otrzymasz zestaw 

narzędzi Bosch!

NISZCZARKA WALLNER AF 160 C2

∙ szerokość wejścia: 220 mm
∙ ilość niszczonych kartek (A4/80 g): 10
∙ poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/T-5 
∙ niszczy: papier, karty plastikowe 
   zszywki, małe spinacze
∙ pojemność kosza: 32 l
∙ automatyczny podajnik papieru 
   na 160 kartek
∙ panel dotykowy
∙ zerowy pobór prądu w trybie czuwania 
   – automatyczne przejście w tryb STAND-BY
∙ kontrola napełnienia kosza
∙ cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 
   do 30 min. lub 60 min. przy auto podajniku
∙ automatyczny START/STOP, funkcja cofania 
∙ obudowa na kółkach

zł netto/1 szt.

1520,00

zł netto/1 szt.

1390,00

zł netto/1 szt.

860,00

zł netto/1 szt.

360,00

zł netto/1 szt.

1060,00

zł netto/1 szt.

2290,00
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NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X10

• niszczy 10 kartek A4/80 g jednorazowo
• bardzo cicha, elegancka, do małego 
   biura dla 1-3 osób
• niszczy płyty CD / DVD, papier 
   ze spinaczami i zszywkami, 
   karty plastikowe
• diody LED wskazują stan: gotowa 
   do pracy, zacięcie, przepełnienie, 
   kosza, przegrzanie
• poziom bezpieczeństwa: 
   P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
• pojemność kosza: 20 L

zł netto/1 szt.

530,00

zł netto/1 szt.

920,00

Kupując niszczarkę
HSM shredstar X10 
otrzymasz mgiełkę 

Victoria's Secret 
Fantasies Temptation

Kupując niszczarkę 
HSM shredstar X13 

otrzymasz SmartBand 
XIAOMI Mi Smart 

Band 5 Czarny

C539

C629

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X13

• niszczy 13 kartek A4/80 g jednorazowo
• przeznaczone do ochrony danych 
   w biurze do pracy dla 1-3 osób
• diody LED wskazują stan pracy 
   urządzenia: gotowa do pracy, zacięcie, 
   przepełnienie kosza, przegrzanie
• silnik urządzenia przystosowany 
   do dłuższej pracy bez przegrzania
• wyjmowany kosz na ścinki
• kółka ułatwiające przesuwanie
• oddzielny mechanizm tnący płyty 
   CD / DVD i karty plastikowe
• cicha praca
• poziom bezpieczeństwa: 
   P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
• szerokość wejścia: 230 mm
• pojemność kosza: 23 L

DOBRA

 CENA!

C074

C1324

• 12-pozycyjny
• Podwójne zasilanie
• Obliczanie marży
• Suma końcowa GT
• Klawisz cofania

• Klawisz zmiany znaku +/-
• Obliczanie % i pierwiastków
• Zaokrąglanie wyników
• Plastikowe przyciski
• Wymiary: 160 x 155 x 35 mm

• 12-pozycyjny
• Podwójne zasilanie
• Podwójna pamięć
• Obliczanie marży
• Klawisz cofania

• Obliczanie % i pierwiastków
• Klawisz zmiany znaku +/-
• Plastikowe przyciski
• Zaokrąglanie wyników
• Wymiary: 154 x 152 x 29 mm

KALKULATOR VECTOR CD-2455 KALKULATOR VECTOR VC-368

zł netto/1 szt.

35,64

zł netto/1 szt.

44,00

DOBRA

 CENA!C1276

C475

• 12-pozycyjny wyświetlacz
• Podwójne zasilanie
• Podwójna pamięć
• Klawisz cofania
• Obliczenia marżowe
• Zapis walutowy
• Znacznik części tysięcznej
• Wymiary: 155 x 210 x 34,5 mm

• 12-pozycyjny wyświetlacz
• Podwójne zasilanie
• Key Rollover
• 300 kroków korekty
• obliczenia podatkowe TAX
• niezależna pamięć
• obliczenia procentowe
• obliczenia marżowe

KALKULATOR

CASIO GR-12C PK

KALKULATOR 

CASIO MJ 120D PLUS

zł netto/1 szt.

71,63
zł netto/1 szt.

81,22
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DZIURKACZ MAPED ADVANCED METAL

∙ dziurkuje do 25 kartek
∙ metalowy mechanizm i obudowa, stalowe ostrza
∙ precyzyjny ogranicznik formatu: A4, US, A5, F3x8, A6, 3x8
∙ szybkie dziurkowanie bez użycia listwy formatowej
∙ wskaźnik środka strony, pojemnik na ścinki
∙ gwarancja: 10 lat

ZSZYWACZ MAPED ADVANCED METAL

∙ metalowa obudowa i mechanizm
∙ trzy rodzaje zszywania: zamknięte, otwarte i tapicerskie
∙ otwierają się o 180 stopni, co ułatwia ładowanie zszywek
∙ dodatkowa komora na zapasowe zszywki pod magazynkiem
∙ głębokość zszywania: 52 mm
∙ pojemność magazynka: 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6

Kupując produkty Maped z gazetki za 125 zł netto otrzymasz
flamastry dwustronne z pieczątkami 8 kolorów

Zestaw podarunkowy z etui na długopis/pióro długopis im czarny CT
Zestaw podarunkowy z etui na karty kredytowe pióro wieczne urban metro metalic CT 
Zestaw Duo Jotter stal GT pióro wieczne i długopis
Zestaw Duo Im czarny CT pióro wieczne i długopis
Zestaw Duo Urban czarny mat GT pióro wieczne i długopis

158,54 zł netto/1 zestaw
252,85 zł netto/1 zestaw
104,07 zł netto/1 zestaw
164,23 zł netto/1 zestaw
220,33 zł netto/1 zestaw

H4923
H4924
H2238
H1388
H1106

 

 

  

 

 

SZ2740

J1887

J1565

SZ2741

J1888

J1884

zł netto/1 szt.

23,74
zł netto/1 szt.

28,76

ZESTAWY PREZENTOWE

od 104,07 zł netto

szk. 46

 Kup dowolne  
produkty Avery 

Zweckform za kwotę 
199 PLN netto  

a zestaw ręcznie  
robionych mydełek 

otrzymasz  

Promocja obowiązuje  
do wyczerpania gratisów.

GRAT
ISZakup odpowiedzialny społecznie  

– wspieramy pracę  
„Stowarzyszenia na tak”.
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Zestaw z drukarenką
Zestaw z płytką
Zestaw uzupełniający

99,90 zł netto/1 zestaw
80,90 zł netto/1 zestaw
49,90 zł netto/1 zestaw

J2481
J2482
J2483

MARKER OLEJOWY UNI PX-30 PAINT 
∙ markery olejowe do znakowania wszystkich powierzchni: szorstkich, gładkich, tłustych
∙ wodoodporny tusz nie traci koloru pod wpływem światła i warunków atmosferycznych
∙ obudowa wykonana z aluminium - sprawia że markery nie wysychają
∙ grubość linii pisania: 4,0 - 8,5 mm

MARKERY OLEJOWE UNI 
∙ do znakowania wszystkich powierzchni: 
   szorstkich, gładkich, tłustych
∙ wodoodporny tusz nie traci koloru pod wpływem 
   światła i ekstremalnych warunków atmosferycznych
∙ markery nie wysychają

CIENKOPIS KULKOWY UNI UB-150 EYE MICRO
∙ kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli
∙ zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory
∙ pigmentowy tusz jest wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez papier
∙ bezpieczna skuwka - specjalny otwór umożliwiający oddychanie w przypadku jej połknięcia
∙ końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie prowadzenie pióra po kartce, bez konieczności dużego nacisku
∙ średnica kulki piszącej: 0,5 mm, kulka z węglika wolframu o grubości linii pisania: 0,3 mm

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY KULKOWY UNI SXN-101 JETSTREAM 
∙ grubość linii 0,35 mm

UNI PX-21 PAINT    grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 mm

UNI PX-20 PAINT    grubość linii pisania: 2,2 - 2,8 mm

TUSZ 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" 

ZESTAWY “NIE-ZGUB MI-SIĘ”
Pieczątki „Nie-zgub Mi-się” umożliwiają błyskawiczne 
znakowanie wszystkich przedmiotów, chroniąc je tym 
samym przed zgubieniem lub przypadkową zamianą. 

Tusz zostawia trwałe odbicia, 
odporne na pranie i zmywanie 
w zmywarce, zarówno 
na tekstyliach, etykietach 
i trwałych naklejkach.

Zestaw z drukarenką 
zawiera: 
∙ pieczątkę, komplet liter, 
   cyfr i ikonek, do układania 
   i zmiany tekstu 
∙ czarną wkładkę tuszującą
∙ taśmę do naprasowywania 
   na ciemnych tkaninach
∙ etykiety do naklejania na 
   różnych przedmiotach 

W skład linii wchodzi również 
zestaw z płytką tekstową, która 
umożliwia zaprojektowanie 
własnego odbicia.

Zestaw uzupełniający z taśmą 
do naprasowywania, etykietami
i dodatkowym wkładem 
tuszującym pozwala na bardzo 
długie użytkowanie pieczątki.

55

92

J2249

J2250

J2251

J2252

J2253

H0678

H0679

zł netto/1 szt.

8,44

Kupując produkty UNI i Trodat z gazetki za 125 zł netto otrzymasz 
ogrzewacz do rąk w kształcie termoforu

zł netto/1 zestaw

od 49,99

zł netto/1 szt.

24,88

zł netto/1 szt.

14,63

zł netto/1 szt.

16,83

H0694

H0695

H0696

H0697

H0699

H0700

H0701

H0702

H0682

H0683

H0684

H0685

H0686

H0687

H0688

H0689

H2912 H2913 H2914
zł netto/1 szt.

4,83

69

DŁUGOPIS KULKOWY ZE SKUWKĄ UNI SX-101 JETSTREAM 
∙ grubość linii 0,35 mm

54

H2770 H2771 H2772 H3089

zł netto/1 szt.

4,61

zł netto/1 szt.

11,57

H0345 H0347 H0346 H0348
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Kupując laminator HP z gazetki 
otrzymasz nerkę na dokumenty 

RFID Wenger

Kupując niszczarkę HP 
z gazetki otrzymasz 

plecak Wenger Monorail 

LAMINATORYNISZCZARKI

czarna
niebieska
czerwona

K0489
K0491
K0490

Rozmiar M - 82 x 192 x 262

89,93 zł
netto/1 szt.

czarna
niebieska
czerwona

K0486
K0488
K0487

Rozmiar L - 100 x 217 x 300

123,66 zł 
netto/1 szt.

czarna
niebieska
czerwona

K0495
K0497
K0496

Rozmiar XS - 70 x 120 x 153

53,78 zł 
netto/1 szt.

czarna
niebieska
czerwona

K0492
K0494
K0493

Rozmiar S - 77 x 157 x 207

66,51 zł 
netto/1 szt.
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231

A4   prędkość laminowania 60 cm/min, czarny
A3   prędkość laminowania 60 cm/min, czarny

C2029
C2030

Laminator HP PRO LAMINATOR 600 A4/A3

15CC 
10MC 

C2078
C2076

ścinki
mikrościnki

20 L
20 L

15 kart.
10 kart.

P-4
P-5

ciemnoszara
ciemnoszara

Niszczarka HP PRO SHREDDER 15CC/10MC

zł netto/1 szt.

459,00

zł netto/1 szt.

549,00

zł netto/1 szt.

1218,00

zł netto/1 szt.

1149,00

KALKULATOR NAUKOWY

TOOR TR-511 

∙ 2-liniowy wyświetlacz,
   12-pozycyjny
∙ kasowanie ostatniej pozycji
∙ wybór ilości miejsc 
   po przecinku
∙ 240 operacji matematycznych
∙ wyświetlanie liczb w postaci 
   półlogarytmicznej
∙ całkowite kasowanie 
   rejestrów i pamięci
∙ obliczanie procentu
∙ obliczanie pierwiastka
∙ pamięć
∙ zasilanie bateryjne 
   i słoneczne
∙ zgodny z wymaganiami UE
∙ wymiary: 84 x 162 x 18 mm

KLEJE W SZTYFCIE AMOS

∙ przeznaczone do papieru, 
   fotografii, tektury i tkanin
∙ bezbarwne i bezwonne
∙ zmywalne i niebrudzące
∙ zawierają PVP
∙ nie zawierają kwasów 
   ani rozpuszczalników
∙ zgodne z normami ASTM oraz CE
∙ 3 lata gwarancji

ZSZYWACZ EAGLE ALPHA 

S6030 B 23/10 - 60 KARTEK

∙ metalowa konstrukcja
∙ obudowa z trwałego tworzywa
∙ ramię antypoślizgowe
∙ głębokość wsunięcia kartek: 61 mm
∙ pojemnik na zapasowe zszywki
∙ zszywa do 60 kartek zszywkami 23/10
∙ wskaźnik ilości zszywek
∙ płaski: wysokość tylko 92 mm, 
   co ułatwia przechowywanie
∙ 3 lata gwarancji

KASETKA EAGLE 8878

∙ metalowa, lakierowana, o zaokrąglanych brzegach
∙ zamykana na kluczyk (w zestawie 2 kluczyki)
∙ posiada plastikową tackę na bilon

zł netto/1 szt.

38,41
318

120

C339

J0304

PRZEBADANE W 
THE ART & CREATIVE 

MATERIALS INSTITUTE, 
INC. USA

WSPIERAMY PROGRAM
“PAJACYK”

8 g
15 g
22 g
35 g

J0060
J0061
J0062
J0063

2,34 zł netto/1 szt.
4,39 zł netto/1 szt.
6,22 zł netto/1 szt.
7,46 zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

77,56

Kupując produkty 
Eagle, Toor lub Amos 

z gazetki za 150 zł 
netto otrzymasz 

kołonotatnik 
A4 100 kart.zł netto/1 szt.

od 53,78

zł netto/1 szt.

od 2,34

5

C2078

C2076
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170-171,175116-117
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szk. 56-57

 

DRUKI SZKOLNEPAPIER KSERO MIX KOLORÓW

A4

E1214

E1215

E1216

E1217

E1218

E1219

E1220

E1221

10,98 zł*

15,00 zł*

15,73 zł*

22,32 zł*

14,31 zł*

18,63 zł*

20,07 zł*

28,17 zł*

11,12 zł*

14,22 zł*

16,69 zł*

14,49 zł*

28,44 zł*

33,29 zł*

80 g/m2

mix mieszany

mix pastelowy

mix intensywny

mix neonowy

mix mieszany

mix pastelowy

mix intensywny

mix neonowy

A3

A4

80 g/m2

160 g/m2

90 g/m2

80 g/m2

160 g/m2

90 g/m2

papier czarny

papier czarny

kalka techniczna

papier czarny

papier czarny

kalka techniczna

*cena netto/1 szt.

A3

E0814

SZ2405

E0766

SZ2406

SZ2407

E0767

KARTON OFFSETOWY 
KOLOROWY

TECZKI KARTONOWE

DRUKI AKCYDENSOWE BIUWARY 52 KARTKOWE Z LISTWĄ OCHRONNĄ 
Z KALENDARIUM NA LATA 2022/2023

 

B1

B2

A3+

N2019

N2020

N2021

szara 400 g/m2

21,88 zł*

14,56 zł*

7,97 zł*

„Papuga”

„Piramidy”

K2064

K2065

„Praga”

„Żaglówki”

K2066

K2067

E2006

E2005

E2021

E2010

E2011

E2012

E2013

E2015

E2016

E2573

E2018

E2019

E2574

E2575

E2020

E2022

B
2 

(5
00

 x
 7

00
 m

m
)

SZ2865

SZ2866
3,60 zł*

2,07 zł*

żółty

jasny żółty

szary

jasny zielony

seledynowy

zielony

ciemny zielony

pomarańczowy

jasny różowy

różowy

czerwony

bordowy

fioletowy

ciemny fioletowy

brązowy

czarny

złoty

srebrny

230 g/m2

E1905

E1906

E1907

E1908

E1909

E1910

E2025

E1911

E1912

E1913

E1914

E2026

E2576

E2577

E2027

E1916

B
1 

(7
00

 x
 1

00
0 

m
m

)

E2065

E2067

E2002

E2014

E2007

E2008

E2009

E2003

biały

jasny pomarańcz

błękitny

niebieski

ciemny niebieski

ecru

250 g/m2

E1900

E1901

E1902

E1903

E2024

E2023

0,99 zł*

5,05 zł*

2,12 zł*

7,17 zł*

Kupując produkty Typograf za 250 zł netto
otrzymasz pierniki w gorzkiej czekoladzie 

zł netto/1 szt.

31,68

158

187-188

187-188

28

szk. 80

25

zł netto/1 szt.

od 7,97

zł netto/1 szt.

od 0,99

zł netto/1 opak.

od 10,98

7
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Kupując dowolne krzesło Nowy Styl z gazetki 
otrzymasz kawę Jacobs Kronung mieloną 500 g

KRZESŁO OBROTOWE 
NOWY STYL TAKTIK
• ergonomiczne oparcie 
   posiada podparcie pod lędźwie
• siedzisko tapicerowane tkaniną 
   z atestem trudnopalności
• blokada kąta odchylenia oparcia 
   w wybranej pozycji
• regulowana wysokość oparcia
• regulowana wysokość krzesła
• nylonowa podstawa krzesła
• kółka do powierzchni 
   dywanowych w standardzie

243

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

zł netto/1 zgrzewkę

19,90

oban ciemnoszary EF-002

oban czarny EF-019

oban granatowy EF-010

oban szary EF-031

pomarańczowy Lucia YB130

K0920

K1262

K0921

K1261

K1770

KRZESŁO OBROTOWE 
NOWY STYL WILLIAM R STEEL
• 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

oban czarny EF-019

oban granatowy EF-010

oban szary EF-031

K1438

K1439

K1440

zł netto/1 szt.

799,00

FOTEL OBROTOWY 
NOWY STYL SUPRA EKO SKÓRA
• tapicerowany wysokiej jakości 
   eko-skórą
• mechanizm TILT:

» 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 chromowana, 
   kółka do powierzchni dywanowych

PRODUKTY
NA ZAMÓWIENIE

246
eko skóra beż

eko skóra czarna

K1638

K1639

zł netto/1 szt.

989,00

KRZESŁO OBROTOWE 
NOWY STYL POINT R HRUA 
• szerokie, komfortowe siedzisko 
   i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• swobodne kołysanie się
• oparcie odchylające się synchronicznie 
   z siedziskiem
• możliwość blokady oparcia 
   w 5 pozycjach
• regulacja wysokości 
   i siły oporu oparcia
• regulacja zagłówka 
   i wysokości siedziska 
• regulowane podłokietniki 
• podstawa pięcioramienna 
   z tworzywa sztucznego
• kółka do powierzchni dywanowych

czarny EF-019

szary EF-031

K1636

K1637

zł netto/1 szt.

539,00

zł netto/1 szt.

969,00
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Kupując kołonotatnik Oxford otrzymasz 
notatnik Oxford Everyday A6 80 kart. 

Kupując produkty Emerson 
z gazetki o wartości 30 zł netto 

otrzymasz GRATIS blister baterii Tesla AAA!

Kołobrulion Oxford Essentials
Kołobrulion Oxford Essentials
Kołonotatnik Oxford International Activebook
Kołonotatnik Oxford International Meetingbook
Kołonotatnik Oxford International Organiserbook
Kołonotatnik Oxford International Filingbook

A4 
A4 
A4+ 
A4+ 
A4+ 
A4+ 

90 kartek
90 kartek
80 kartek
80 kartek
80 kartek

100 kartek

kratka
linia
kratka
kratka
kratka
kratka

G1777
G2036
G1072
G1070
G1770
G1071

24,88 zł netto/1 szt.
23,47 zł netto/1 szt.
38,05 zł netto/1 szt.
46,10 zł netto/1 szt.
57,81 zł netto/1 szt.
49,75 zł netto/1 szt.

Kostka biała eco w pojemniku akrylowym
Kostka kolorowa w pojemniku akrylowym 

85 x 85 x 80 
85 x 85 x 80 

G2569
G2570

7,08 zł netto/1 szt.
7,95 zł netto/1 szt.

Uzupełniacz kostka biała eco nieklejona 
Uzupełniacz kostka kolorowa nieklejona  
Uzupełniacz kostka biała eco nieklejona  
Uzupełniacz kostka kolor nieklejona  

NOWA LEPSZA CENA! 
Przekładki kartonowe MIX kolorów

85 x 85 x 80 
85 x 85 x 80 
85 x 85 x 35 x 2 szt.
85 x 85 x 35 x 2 szt.

1/3, A4, 100 sztuk, karton = 50 szt.

G2571
G2572
G2573
G2574

N3958

4,07 zł netto/1 szt.
5,30 zł netto/1 szt.
1,92 zł netto/1 op.
2,32 zł netto/1 op.

45 x 55 cm - 50 szt.
40 x 50 cm - 50 szt.
35 x 50 cm - 50 szt. 
31 x 42 cm - 50 szt. 
26 x 35 cm - 50 szt. 

Foliopaki

F0554
F0553
F0552
F0551
F0550

31,67 zł netto/1 op.
27,87 zł netto/1 op.
26,40 zł netto/1 op.
19,22 zł netto/1 op.
14,78 zł netto/1 op.

7,83 zł netto/1 op.

 

 

  

 

 

IMAGE NOT INCLUDED

180-181

zł netto/1 szt.

od 23,47

zł netto/1 szt.

od 7,08

zł netto/1 op.

od 14,78
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biały
różowy
niebieski
żółty
turkusowy
fioletowy
zielony
czarny

J1313
J1314
J1315
J1387
J1866
J1867
J1317
J1386

biały
różowy
niebieski
żółty

J1725
J1728
J1726
J1563

turkusowy
fioletowy
zielony
czarny

J1861
J1862
J1729
J1562

ZSZYWACZ ŚREDNI 
METALOWY LEITZ WOW 5502
∙ 30 kartek
∙ 10 lat gwarancji
∙ zszywanie otwarte, zamknięte i tapicerskie
∙ na zszywki Leitz 24/6 i 26/6

DZIURKACZ DUŻY METALOWY LEITZ WOW 5008
∙ 30 kartek
∙ 10 lat gwarancji
∙ łatwy do opróżniania pojemnik 
   na ścinki zamontowany na zawiasach
∙ formaty A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 888

∙ 4 małe i 1 duża szuflada z blokadą zabezpieczającą przed całkowitym wysunięciem
∙ w zestawie z przezroczystym organizerem wewnętrz oraz markerem do opisywania szuflad

∙ posiada antypoślizgowe, gumowe nóżki, pojemniki można ustawiać jeden na drugim 
∙ wymiar 287 x 270 x 363 mm

TECZKA Z GUMKĄ PP LEITZ WOW, 15 mm

POJEMNIK Z 5 
SZUFLADAMI 
LEITZ WOW

N1459 N1457 N2794 N2792

K1003

N2795 N2796 N2791 N1460

 

 

 

K1661 K1664 K1006 K1663 K1004 K1662 K1005

218

KUBEK NA DŁUGOPISY 
LEITZ WOW ZE
WZMACNIACZEM DŹWIĘKU

2026  PLN

99

98

2078  PLN
5662  PLN

4917  PLN

148

K1518 K1517 K1515 K1519 K1514 K1660 K1520

22374  PLN
215

11



Kupując tablicę stalową Nobo Premium Plus 
otrzymasz gąbkę Nobo do tablic 

suchościeralnych oraz płyn do czyszczenia 
tablic Nobo Everyday 250 ml

Kupując tablicę ogłoszeniową Nobo Premium Plus 
otrzymasz butelkę termiczną Leiz Cosy 500 ml

Kupując szklaną tabliczkę Nobo lub tablicę szklaną 
Nobo Impression Pro otrzymasz teczkę z gumką i kieszonką Leitz Cosy 

Kupując wskaźnik laserowy Nobo z gazetki 
otrzymasz kubek podróżny Leitz WOW 380 ml

Kupując flipchart 
Nobo Basic otrzymasz 
tabliczkę magnetyczną 

Nobo 36 x 36 cm

 

 

  

900 x 600 mm
1200 x 900 mm

1500 x 1000 mm
1800 x 900 mm

1800 x 1200 mm
2000 x 1000 mm

L0987
L0988
L0989
L0990
L0991
L1548

178,60 zł netto/1 szt.
261,58 zł netto/1 szt.
431,16 zł netto/1 szt.
521,36 zł netto/1 szt.
557,44 zł netto/1 szt.
593,51 zł netto/1 szt.

TABLICA STALOWA NOBO PREMIUM PLUS

TABLICA OGŁOSZENIOWA KORKOWA NOBO PREMIUM PLUS

FLIPCHART MAGNETYCZNY 
NOBO BASIC NA STATYWIE

WSKAŹNIK LASEROWY 4 W 1 NOBO
∙ wskaźnik laserowy z dodatkowymi funkcjami: 
∙ rysika PDA, długopisu lub podręcznej latarki LED
∙ laser czerwony o zasięgu do100 m
∙ na 3 baterie LR41 (dołączone do zestawu)

WSKAŹNIK LASEROWY P2 NOBO
∙ wskaźnik z czerwonym laserem z funkcją przewijania stron w górę i w dół
∙ zasięg do 8 m dzięki odłączanemu odbiornikowi USB 
∙ na jedną baterią AAA dołączaną do zestawu
∙ zgodność ze standardem EN60825-2

TABLICA SZKLANA NOBO IMPRESSION PRO, 45 x 45 cmSZKLANA TABLICZKA SUCHOŚCIERALNA NOBO NA BIURKO, BIAŁA, POZIOMA

zł netto/1 szt.

od 178,60

266

270

L0802

L0264

L0460

600 x 450 mm
900 x 600 mm

1200 x 900 mm
1500 x 1000 mm
1800 x 1200 mm

L1540
L1541
L1542
L1543
L1544

106,44 zł netto/1 szt.
142,51 zł netto/1 szt.
207,45 zł netto/1 szt.
302,98 zł netto/1 szt.
395,07 zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

od 106,44

269

275

zł netto/1 szt.

163,14

zł netto/1 szt.

330,15

zł netto/1 szt.

260,91

267

L1567

L1566

∙ magnetyczna powierzchnia tablicy wykonana ze stali 
   lakierowanej zapewnia wyższy poziom ścieralności 
   przy częstym użytkowaniu
∙ nowoczesna i stylowa rama z aluminium
∙ tradycyjny sposób mocowania do ściany w narożnikach tablicy
∙ w zestawie z markerem Nobo oraz pojemną półką 
   umożliwiającą przechowywanie markerów i gąbek
∙ 15-letnia gwarancja na powierzchnię tablicy

∙ podstawa statywu z regulacją wysokości
∙ w komplecie haczyki do bloków Nobo 
   oraz listwa ułatwiająca odrywanie kartek
∙ wymiary tablicy: 100 x 67 cm
∙ wymiary po rozłożeniu: 68 x 184 x 68 cm

∙ samozasklepiająca się korkowa powierzchnia tablicy 
   doskonale utrzymuje pinezki w miejscu
∙ obramowana nowoczesną i stylową ramą z aluminium
∙ tradycyjny sposób mocowania do ściany 
   w narożnikach tablicy
∙ 5-letnia gwarancja

W zestawie z tabliczką 2 magnesy, 
1 marker magnetyczny w kolorze 
czarnym z gąbką i piankowa taśma 
samoprzylepna do montażu.

∙ powierzchnią ze szkła hartowanego; odznacza się 
   łatwością ścierania i odpornością na plamy z tuszu, 
   ślady po markerach, zadrapania i wgniecenia
* łatwy montaż; mocowania są starannie ukryte 
   z tyłu tablicy
* w komplecie marker Nobo oraz zestaw ekstramocnych 
   magnesów Nobo do szklanych tablic
* 25-letnia gwarancja na powierzchnię

∙ zmieści się idealnie pomiędzy monitorem a klawiaturą, zapewniając wygodną 
   powierzchnię do robienia notatek
∙ bezkonkurencyjna łatwość ścierania i najwyższa odporność na plamy z tuszu 
   i ślady po markerach
∙ w komplecie marker Nobo do tablic suchościeralnych
∙ 25-letnia gwarancja na powierzchnię
∙ wymiary: 458 x 154 mm

PIONOWA
∙ można ustawić pionowo, aby zapisać lub przypiąć 
   notatki, albo położyć pod kątem, zapewniając 
   wygodną powierzchnię do pisania
∙ bezkonkurencyjna łatwość ścierania i najwyższa 
   odporność na plamy z tuszu i ślady po markerach
∙ w komplecie marker Nobo do tablic suchościeralnych
∙ 25-letnia gwarancja na powierzchnię
∙ wymiary: 216 x 297 mm

czarna
niebieska 
czerwona
biała

L1525
L1527
L1526
L1524

zł netto/1 szt.

99,82

zł netto/1 szt.

90,60

zł netto/1 szt.

165,51
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