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MYDŁA DO RĄK W PŁYNIE

od

5,62

zł netto/1 szt.

4,82
zł netto/1 szt.

RAE005

RC005

RCU006

P1341
ŁAGODNE

PERŁOWE

SKÓRA WRAŻLIWA

P1343 | 5,62 zł netto

P1342 | 8,33 zł netto

P1344 | 9,33 zł netto

RA007

RB006

RPK005

ANTYBAKTERYJNE

ANTYZAPACHOWE

PIANKOWE

P1345 | 9,35 zł netto

P1346 | 9,73 zł netto

P1347 | 13,45 zł netto

CASHMIR RĘCZNIK KUCHENNY
Ręcznik papierowy kuchenny
wykonany w 100% z celulozy.
Bardzo chłonny i wytrzymały.
Doskonale nadaje się do czyszczenia
wszelkich gładkich powierzchni, zbierania
rozlanych płynów i wycierania rąk.
Już przy pierwszym użyciu zapewnia wygodę
i komfort w codziennych pracach domowych:
w kuchni, w ogrodzie czy na pikniku.
Ilość: 2 rolki 2-warstwowe
Ilość listków na rolce: 50
Długość rolki - 10 m

3,15
zł netto/1 opak.

TAK!
AKTYWNY ŻEL DO WC
1000 ml
Skutecznie czyści toaletę,
usuwa kamień i rdzę.
Zapach: morski lub leśny.

P1310
P1340

1

592,90

898,30

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO DO TABLIC
SUCHOŚCIERALNYCH, BIAŁA LUB CZARNA
Stylowe gąbki magnetyczne usuwają tusz
z markerów suchościeralnych na wszystkich
powierzchniach tablic suchościeralnych,
flipchartów i planerów.

Kupując gąbkę Nobo
opakowanie wkładów
ﬁlcowych otrzymasz
GRATIS!

39,56
FLIPCHART NOBO CLASSIC
MOBILNY MAGNETYCZNY
ZE STALI LAKIEROWANEJ
Wyposażony w przenośną
podstawę z regulacją
wysokości i kółka z blokadą.

L0801

zł netto/1 szt.

L0518

L1557

Kupując ﬂipchart
mobilny Nobo Classic
otrzymasz szklaną,
poziomą tabliczkę
na biurko

Kupując ﬂipchart
magnetyczny Nobo
Classic otrzymasz
szklaną, pionową
tabliczkę na biurko

L0534

FLIPCHART NOBO CLASSIC
MAGNETYCZNY ZE STALI
LAKIEROWANEJ, NA STATYWIE
Stalowa lakierowana tablica
magnetyczna Nobo umieszczona
na statywie z regulowaną wysokością.

41,84
zł netto/1 szt.

459,65

TABLICA SZKLANA NOBO IMPRESSION PRO, BIAŁA
> magnetyczna powierzchnia ze szkła hartowanego - idealna do częstego użytkowania
> system InvisaMount™ łatwa instalacja, ukryte mocowania
> panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej dostępną powierzchnię do pisania
> w komplecie: marker Nobo, ekstramocne magnesy Nobo do szklanych tablic
> większe tablice wyposażone są w zdejmowaną półkę na markery

67,7 x 38,1 cm
L1528
276,40 zł netto

od

zł netto/1 szt.

276,40
zł netto/1 szt.

99,3 x 55,9 cm
L1532
538,90 zł netto
126,4 x 71,1 cm
L1536
785,97 zł netto

PLANER NOBO PERFORMANCE,
TYGODNIOWY LUB MIESIĘCZNY, 900 x 600 mm
z magnetycznej powierzchni suchościeralnej, zadrukowane siatką
kalendarza bez dat - do planowania krótko- i długoterminowych projektów.
W komplecie akcesoria.
tygodniowy

Kupując tablicę stalową Nobo Premium Plus
lub szklaną Nobo Impression Pro z gazetki otrzymasz
tablicę stalową Nobo Essence 600 x 450 mm GRATIS!

od

275,75
zł netto/1 szt.

180 x 90 cm
L0990
549,60 zł netto
180 x 120 cm
L0991
613,18 zł netto
200 x 100 cm
L1548
652,87 zł netto

2

TABLICA STALOWA NOBO PREMIUM PLUS
> suchościeralna z elegancką i stylową ramą z aluminium
> pojemna półka umożliwiająca wygodne przechowywanie markerów i gąbek
> magnetyczna powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej zapewnia
wyższy poziom ścieralności przy częstym użytkowaniu
> mocowana do ściany w narożnikach

miesięczny

L1551

Kupując planer Nobo z gazetki otrzymasz płyn
do czyszczenia tablic Nobo Everyday 250 ml GRATIS!

120 x 90 cm
L0988
275,75 zł netto
150 x 100 cm
L0989
454,51 zł netto

L1550

od

160,12
zł netto/1 szt.

TABLICA KORKOWA
NOBO PREMIUM PLUS
> stylowa rama z aluminium
> idealna do przypinania
i eksponowania informacji
> mocowana do ściany
w narożnikach tablicy
> 5-letnia gwarancja
90 x 60 cm
L1541
160,12 zł netto
120 x 90 cm
L1542
238,02 zł netto
150 x 100 cm
L1543
333,28 zł netto

Kupując tablicę korkową Nobo Premium Plus z gazetki
otrzymasz tabliczkę magnetyczną zieloną 36 x 36 cm!

Czas trwania promocji: 01.10.2021 - 31.03.2022

3 KROKI DO
TWOJEJ NAGRODY:

KUP
I ODBIERZ

1 KUP

dowolne produkty Leitz Cosy
za kwotę:
Poziom 1 - 300 zł brutto
Poziom 2 - 600 zł brutto
Poziom 3 - 1500 zł brutto

SIĘ
2 IZAREJESTRUJ
POTWIERDŹ ZAKUP
Wejdź na stronę
www.leitz.com/balance i prześlij
potwierdzenie dokonania zakupu

3 ODBIERZ

wspaniałe nagrody

POZIOM

1

POZIOM

2

POZIOM

3

Kupując produkty Leitz Cosy za 350 zł otrzymasz
pojemnik na płyn do dezynfekcji Leitz Cosy GRATIS!

www.leitz.com/balance
Podane ceny są cenami netto.
K1951

31

29

52

PLN

64

PLN

J2457

62

82

J2461

PLN

K1950
K1949

J2460

J2458
KUBEK NA DŁUGOPISY LEITZ COSY
> ceramiczny, sprawdzi się w każdym biurze i w domu
> do przechowywania akcesoriów biurowych, takich jak:
długopisy, nożyczki, linijki, markery, a także szczoteczek
do zębów w łazience
> wysokiej jakości matowa, odporna powierzchnia
> średnica górnej krawędzi kubka: 85 mm
> wysokość: 10,8 cm
> opakowanie nie zawiera plastiku
N4222

2150 PLN
N4221

J2459

J2456

DZIURKACZ LEITZ COSY
> solidny i niezawodny dziurkacz do 30 kartek
> ostre ostrza zapewniają łatwe dziurkowanie
> oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica
zapewniają doskonałe wyrównanie papieru
> dziurkowanie w formatach A4, A5, A6, folio,
US-quart i 4 otworach w pozycji 888 na prowadnicy
> posiada 10 letnią gwarancję
> opakowanie bez plastiku

K2003

3026 PLN

ZSZYWACZ LEITZ COSY
> solidny i niezawodny zszywacz do 30 kartek
> dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
> łatwa zmiana zszywania otwartego na zamknięte
> na zszywki Leitz Power Performance P3 (24/6 i 26/6)
> opakowanie zszywek w komplecie
> 10 letnia gwarancja przy stosowaniu zszywek Leitz
> opakowanie bez plastiku

K1963

157 05 PLN

K2002
K1962

K2001
N4220
TECZKA KOPERTOWA
Z 2 PRZEGRÓDKAMI LEITZ COSY
> z nieprzezroczystego materiału, idealna do przechowywania
i przenoszenia wrażliwych dokumentów w formatach do A4
> mieści do 50 kartek (80 g/m²), posiada 2 kieszenie
> wytrzymły i trwały materiał
> opakowanie bez plastiku

PÓŁKA NA DOKUMENTY
Z ORGANIZEREM LEITZ COSY
> półka na dokumenty A4 z organizerem na biurko
> nadaje się do przechowywania dokumentów,
czasopism i folderów do formatu A4
> zapewnia łatwy dostęp do dokumentów nawet
po ułożeniu wielu półek jedna na drugiej
> opakowanie bez plastiku

K1961
POJEMNIK Z UCHWYTEM LEITZ COSY
> lekki i łatwy do przenoszenia dzięki solidnemu uchwytowi
> przegrody dla lepszej organizacji i szybkiego dostępu do
przyborów, z tyłu do przechowywania dokumentów A4
> z przegrodą do przechowywania smartfona/tabletu
> wykonany z trwałego materiału ABS, odpornego
na codzienne użytkowanie, łatwy do czyszczenia
> opakowanie bez plastiku
3

19,90
zł netto/1 zgrzewkę

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

MARKER PERMANENTNY UNI NO.380B
> ścięta końcówka
> grubość linii pisania: ok. 1,0 - 4,0 mm

2,25
zł netto/1 szt.

Kupując produkty Rystor
za 70 zł netto otrzymasz
herbatę Teekanne Black
label (20 torebek)
DŁUGOPIS RYSTOR KROPKA
> precyzyjna i wytrzymała końcówka
> intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słonecznych

H1873
H1874

H1875
H1876

H1898

H1865
H1866

H1899

H1900

1,45

H1867
H1868

zł netto/1 szt.

MARKER PERMANENTNY UNI NO.320F
> okrągła końcówka
> grubość linii pisania: ok. 1,0 - 3,0 mm

MARKERY PERMANENTNE UNI
> szybkoschnące na bazie alkoholu
> pisanie po większości powierzchni: tekstylia, drewno, szkło, metal, plastik
> tusz ekologiczny - nie zawiera szkodliwego ksylenu i toluenu, odporny na działanie
światła i warunków atmosferycznych
> po wyschnięciu kolory tuszu nie łączą się ze sobą

H1901

1,50
zł netto/1 szt.

DŁUGOPIS ŻELOWY RYSTOR GZ-031
> na wkłady wymienne R-140 z igłową końcówką piszącą
umożliwiającą rysowanie i kreślenie przy linijce i szablonie
> idealnie sprawdza się przy opisywaniu faktur

H3297
H3298

1,77
H2416
AUTOMATYCZNE PIÓRO KULKOWE
UNI SXN-217 JETSTREAM NIEBIESKIE
grubość linii pisania: 0,35 mm

zł netto/1 szt.

15,27

H3284
H3285

zł netto/1 szt.

H2415

ETUI 4
ETUI 6

H4674
H5031

H3286
H3287
8,32 zł netto/1 szt.
11,83 zł netto/1 szt.

CIENKOPIS RYSTOR RC-04
> idealny do pisania i pracy z linijką
> tusz na bazie wody, może być pozostawiony
bez zatyczki przez wiele dni
> grubość linii pisania: 0,4 mm

3,20

AUTOMATYCZNE PIÓRO KULKOWE UNI SXN-217 JETSTREAM CZARNE
grubość linii pisania: 0,35 mm

zł netto/1 szt.

H3292
H3294
H3293
H3295
FOLIOPIS RYSTOR CZARNY S/F/M/B
> permanentne, wodoodporne, szybkoschnący, nierozmazujący się tusz, odporny na
działanie promieni słonecznych, mogą być pozostawione bez zatyczki przez wiele dni
> idealne do pisania na prawie wszystkich powierzchniach gładkich, takich jak: szkło,
plastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD itp.

H0596

12,19
zł netto/1 szt.

KOREKTOR W PIÓRZE UNI CLP-300
> dokładnie koryguje pismo ręczne i wydruki komputerowe
> metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala
precyzyjnie dozować środek korygujący do ostatniej kropli
> wyposażony w bezpieczną skuwkę - specjalny otwór
umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia
> grubość linii korygowania: 1,2 mm
> pojemność: 8 ml

2,30
zł netto/1 szt.
MARKER PERMANENTNY RYSTOR RMP-1
> szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się,
nie blaknie, może zostać bez zatyczki przez dwa tygodnie
> okrągła końcówka o grubości pisania: 2,0 - 3,0 mm

H2104
H2105

H2106
H2107

Przy zakupie produktów z oferty Uni lub Trodat
o wartości 80 zł netto – ciastka HIT GRATIS, a przy zakupie
o wartości 125 zł netto – adapter USB do samochodu

11,42

J0544

H2896

J0536

zł netto/1 szt.

KOREKTOR W TAŚMIE UNI CLT-205
> ekologiczny, bez szkodliwych substancji
> do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego i wydruków komputerowych
> dzięki ergonomicznemu kształtowi idealny do stosowania w biurze
> posiada skuwkę chroniącą taśmę oraz wygodny klip
> jest bardzo lekki, taśma łatwo się rozwija i dokładnie nanosi na papier
> taśma o długości: 6 m i szerokości: 5 mm

25,19

18,93

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

NUMERATOR TRODAT PRINTY 4836
> 6-cyfrowe
> do znakowania dokumentów
w każdym biurze
> wysokość czcionki: 3,8 - 4 mm

DATOWNIK TRODAT PRINTY 4810 POL
> do stemplowania korespondencji
firmowej, potwierdzenia odbioru
gotówki, dostawy towaru itp.
> dostępne w wersji polskiej i ISO
> wysokość czcionki: 4 mm

5

Kupując produkty Maped z gazetki
za 120 zł otrzymasz ﬂamastry
Color’Peps Ocean 18 szt. GRATIS!

Nowoczesna seria biurowa

J1808

J1809

20,42
ZSZYWACZ MAPED
ESSENTIALS METAL

DZIURKACZ MAPED
ESSENTIALS METAL

zł netto/1 szt.

> zszywa do 25 kartek
> zszywanie zamknięte i tapicerskie
> otwiera się o 180 stopni
> metalowy mechanizm i obudowa
>
> gwarancja: 5 lat

> precyzyjny ogranicznik formatów:
A4, US, A5, F3x8, A6 i 3x8
> nie blokujące się ostrza
> metalowy mechanizm i obudowa
>
> gwarancja: 5 lat

Linia COLOR 2.0

23,17
zł netto/1 szt.

ZESZYTY TOP2000
> laminowana, miękka okładka
> grzbiet zszywany zszywkami

A5 mix kolorów 16 kartek
A5 mix kolorów 32 kartki
A5
niebieski 60 kartek
A5 mix kolorów 96 kartek

G2199
G2200
G2202
G2203

1,04 zł*
1,41 zł*
2,05 zł*
3,17 zł*

Linia COLOR 2.0

A4
niebieski 60 kartek G2197 4,24 zł*
A6 mix kolorów 48 kartek G2204 1,54 zł*
A5 mix kolorów 80 kartek G2240 2,53 zł*

BRULIONY TOP2000
> laminowana, twarda okładka
> szyty i klejony grzbiet

Kupując produkty linii Color 2.0
za min. 75 zł netto otrzymasz
album ofertowy Elba Urban!
*cena netto/1 szt.
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A5 niebieski 96 kartek G1998 4,94 zł*
A5 niebieski 192 kartki G1996 9,63 zł*
A4 niebieski 96 kartek G1995 9,20 zł*

A4 niebieski 192 kartki G1992 16,14 zł*
A4 niebieski 304 kartki G1993 30,29 zł*
B5 niebieski 160 kartek G1999 9,87 zł*

WYMAZYWALNE PIÓRO KULKOWE
PILOT FRIXION BALL 0,7

DŁUGOPIS ŻELOWY PILOT

> z wymiennym wkładem żelowym
i gumowym, wygodnym uchwytem
> grubość linii pisania: EXTRA FINE
0,25 mm
> długość linii pisania: 1300 m
> wyposażony w mechanizm
chowania wkładu oraz specjalne
zabezpieczenie przed poplamieniem
> pisze miękko, pozostawiając gładkie
i równe linie
> doskonale nadaje się do
opisywania faktur

10,99
zł netto/1 szt.
> tusz Metamo jest idealny dla osób
leworęcznych
> tusz reaguje na temperaturę:
znika przy temperaturze ok. +65 °C,
a powraca przy temperaturze
ok. -10 °C, napisany tekst znika, gdy
potrze się go silikonową końcówką
> posiada wymienny wkład
> grubość linii pisania: 0,35 mm

569,00
zł netto/1 szt.

H1294
H1296
H1295
H1297
H1299
H3976
H3974
H3975

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

K2044
K2043

KRZESŁO OBROTOWE SO-ONE
> obustronnie tapicerowane
wyprofilowane oparcie,
> tapicerowane profile boczne
siedziska i oparcia oraz tył zagłówka
> regulowany zagłówek
> podłokietniki czarne, tw. sztuczne
regulacja wysokości i szerokości
podłokietników
> samohamowne kółka do miękkich
powierzchni, do powierchni twardych
jako opcja
> swobodne kołysanie się
> oparcie odchylające się,
możliwość blokady oparcia
> regulacja wysokości siedziska
szary SM03
czarny SM01

K2052
K2051

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

569,00

7,99
zł netto/1 szt.

Kupując produkty Pilot z gazetki
za 70 zł netto otrzymasz butelkę
Sprite 0,5 l GRATIS!

KRZESŁO OBROTOWE
METRON WHITE
> szerokie tapicerowane oparcie
i siedzisko zapewniające komfort
siedzenia
> osłona oparcia z tworzywa sztucznego
> możliwość blokady kąta odchylenia
oparcia w wybranej pozycji
> regulowana wysokość oparcia
> regulowana wysokość krzesła
> podłokietniki z możliwością regulacji
wysokości z miękkimi nakładkami
w kolorze białym
> stabilna, nylonowa podstawa
> kółka do powierzchni dywanowych
w standardowej wersji, jako opcja
kółka do powierzchni twardych
zielony CSE16
szary CSE11

639,00

H0287
H0289
H0288
H0290

H3977
H1298
SZ3663
SZ3662
SZ3660
SZ3661
SZ3659

K1438
K1439
K1440

FOTEL GABINETOWY
NOWY STYL MEFISTO
> pokryty sprężystą pianką tapicerską
oraz tkaniną welurową
> mechanizm umożliwia swobodne
kołysanie się, blokadę w pozycji
do pracy, regulację siły oporu oparcia
> podnośnik pneumatyczny zapewnia
płynną regulację wysokości
> stałe podłokietniki
> stabilna, nylonowa podstawa
> kółka do powierzchni dywanowych
w standardowej wersji, jako opcja
kółka do powierzchni twardych
czarny welur M-43
granatowy welur M-62

K0667
K0290

PRODUKTY
NA ZAMÓWIENIE

1249,00
zł netto/1 szt.

Kupując dowolne krzesło
Nowy Styl z gazetki kawę
Lavazza Qualita Oro 250 g
otrzymasz GRATIS!
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Kupując ﬂamastry STABILO Pen 68 (dowolne kolory
i/lub opakowanie) za min. 50 zł netto otrzymasz
czekoladę Alpen Gold NUSSBEISSER
FLAMASTRY STABILO PEN 68
> doskonałe do kolorowania, pisania i podkreślania
> miękkie pisanie bez efektu skrobania
> świetnie kryjące, odporne na blaknięcie

4,10
zł netto/1 szt.

H2498

H2499

ETUI 6 szt.
ETUI 10 szt.

H2495
H2496

H2501

H2500

24,59 zł netto/1 op.
40,98 zł netto/1 op.

Profesjonalne

wyposażenie biura
W dobrych cenach!

WYSOKA
JAKOŚĆ

DOBRA
CENA

SEGREGATOR MyOffice A4
> wykonane z twardej 2 mm tektury
> pokryte z zewnątrz matową folią PP
> wewnątrz wyklejka papierowa
> mechanizm dźwigniowy z dociskiem
> oczko grzbietowe
> okucia owalne na przedniej okładce
> dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą
KOSZULKI MyOffice A4

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

N2364
N2362
N2363
N2365
N2366

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

N2369
N2367
N2368
N2370
N2371

5,99 zł netto/1 szt.

krystaliczna 50 mic. N1530 14,99 zł netto/1 op.
groszkowa 40 mic. N1529 9,49 zł netto/1 op.
od 9,49 zł netto/1 szt.

PAPIERY DO PLOTERÓW MyOffice

50 m, 80 g/m2

do wydruków na wszystkich rodzajach
ploterów (rysunek techniczny,
graficzny, rejestracja wyniku pomiaru,
kreślenie precyzyjnych map i planów,
wykreślanie form i wzorników,
wykonywanie projektów itp.)

297 mm x 50 m
594 mm x 50 m
610 mm x 50 m
914 mm x 50 m

E2126
E2127
E2128
E2129

28,60 zł netto/1 szt.
27,80 zł netto/1 szt.
28,60 zł netto/1 szt.
42,90 zł netto/1 szt.

od 27,80 zł netto/1 szt.

PAPIERY DO KOPIAREK
WIELKOFORMATOWYCH MyOffice

80 g/m2

uniwersalne, białe, doskonałe
do wydruków na wszystkich rodzajach
kserokopiarek (rysunek techniczny,
graficzny, rejestracja wyniku pomiaru,
kreślenie precyzyjnych map i planów,
wykreślanie form i wzorników,
wykonywanie projektów itp.)

ETYKIETY UNIWERSALNE MyOffice
A4, 100 SZT.
> białe, samoprzylepne
> współpracują ze wszystkimi rodzajami
drukarek igłowych, atramentowych
i z większością drukarek laserowych
(patrz zalecenia producenta drukarki)
> Quatro Clean Technology
> z krawędziami bezpieczeństwa,
które zapobiegają odkładaniu się
kleju na mechanizmie drukarki

36,90
zł netto/1 op.

297 mm x 100 m
594 mm x 175 m
841 mm x 175 m
914 mm x 175 m

www.osaa.pl
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SATYSFAKCJA
KLIENTÓW

E2130
E2131
E2132
E2133

59,80 zł netto/1 szt.
93,50 zł netto/1 szt.
132,70 zł netto/1 szt.
142,90 zł netto/1 szt.

od 59,80 zł netto/1 szt.

Ø118 mm
38 x 21,2 mm
52,5 x 29,6 mm
70 x 25,4 mm
70 x 37 mm
70 x 42,3 mm

D0449
D0450
D0451
D0452
D0453
D0454

105 x 37 mm
105 x 42,4 mm
105 x 74 mm
105 x 148 mm
210 x 148 mm
210 x 297 mm

ROLKI TERMICZNE MyOffice
Produkowane z papieru termoczułego
o gramaturze 50 g/m2± 6 g/m2 rolki
pakowane w folię termokurczliwą,
zapewniającą wysoką estetykę
i trwałość produktu.

D0455
D0456
D0457
D0458
D0459
D0460

28 mm x 30 m E2122 9,50 zł netto/1 szt.
57 mm x 25 m E2123 13,50 zł netto/1 szt.
57 mm x 30 m E2124 15,50 zł netto/1 szt.

od 9,50 zł netto/1 szt.

KALKULATOR KIESZONKOWY DONAU TECH
> kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem
> zasilanie baretyjno-solarne
> funkcja pierwiastka kwadratowego
oraz obliczania procentów
> wyłącza się automatycznie
> 5 lat gwarancji

od

K-DT2081 90 x 60 x 11 mm C2046 10,82 zł netto/1 szt.
K-DT2082 97 x 60 x 11 mm C2047 10,98 zł netto/1 szt.
K-DT2083 89 x 56 x 11 mm C2048 10,57 zł netto/1 szt.

10,57

Kupując kalkulatory Donau Tech
z gazetki za 220 zł netto kalkulator
K-DT4081-01 otrzymasz GRATIS!

zł netto/1 szt.

3,22
zł netto/1 szt.

41,98

33,65

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

C2054
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4101
10 cyfr, 136 x 134 x 28 mm, srebrny

%

C2056
KALKULATOR DONAU K-DT4121
12 cyfr, 193 x 142 x 39 mm, czarny

%

Pamięć

Zaokrąglanie
wyniku
Ustawienie
dziesiętne

Check & Correct

ZAKREŚLACZ SCHNEIDER JOB PASTEL, 1-5 mm
ZDOBYWCA PRESTIŻOWYCH NAGRÓD ZA WZORNICTWO - IF ORAZ REDDOT DESIGN
> cięta końcówka, idealny do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach i na wydrukach
> tusz w żywych, intensywnych kolorach, nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero
> końcówka pisząca chroniona klipsem, części obudowy wykonane z nieprzepuszczalnego
PP zapewniającego, możliwość długiego przechowywania
TURKUSOWY
MIĘTOWY
WANILIOWY

BRZOSKWINIOWY
LAWENDOWY
JASNORÓŻOWY

H4680
H4679
H4681

H4676
H4678
H4677

Kupując produkty Schneider
z gazetki za 250 zł netto
kawę Jacobs Kronung 500 g
mieloną otrzymasz GRATIS!
MARKER PERMANENTNY SCHNEIDER MAXX 130/133, 1-3 mm
> do pisania na papierze, szkle, plastiku, metalu, drewnie i wielu innych materiałach
> wodoodporny tusz, bezzapachowe i nietoksyczne, bez dodatku ksylenu i toluenu,
> nie zasychają pozostawione bez skuwki nawet przez 2-3 dni

35,93

67,80

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

C2057
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4122
12 cyfr, 136 x 134 x 28 mm, czarny

%

C2058

MAXX 133, ścięta końcówka

od

H0725

14,20

zł netto/1 op.

44,63

38,22

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

KALKULATOR DONAU TECH K-DT4125
12 cyfr,154 x 147 x 29 mm, biały

%

Zaokrąglanie
wyniku
Ustawienie
dziesiętne

H0723

H0724

H0726

H0727

H0728

zł netto/1 szt.

ZESTAW CIENKOPISÓW
SCHNEIDER LINE-UP

C2060

H0722

Zaokrąglanie
wyniku
Ustawienie
dziesiętne

Check & Correct

H0721

2,92

KALKULATOR DONAU TECH K-DT4123
12 cyfr, 186 x 142 x 30 mm, czarny

%

Pamięć

MAXX 130, okrągła końcówka

PIÓRO KULKOWE SCHNEIDER
ONE HYBRID C
> z końcówką stożkową 0,3 mm
> gumowana obudowa
> nie wysycha bez zamknięcia
skuwki przez 2-3 dni

H0737
H0738
H0739
H0740

C2065
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4141
14 cyfr, 193 x 142 x 39 mm, czarny

%

Zaokrąglanie
wyniku
Ustawienie
dziesiętne

MIX 4 KOL.
MIX 8 KOL.
MIX 16 KOL.
MIX 30 KOL.
+ 2 LINE-UP
TOUCH

H3280 14,20 zł netto/1 op.
H3281 27,58 zł netto/1 op.
H3282 55,18 zł netto/1 op.
H3283 118,22 zł netto/1 op.

10,77
zł netto/1 szt.
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KUPUJĄC 2 OPAKOWANIA CAFE ROYAL
10 SZT. LUB 36 SZT. CIASTKA PIEGUSKI
OTRZYMASZ GRATIS!

KUPUJĄC 2 OPAKOWANIA
CAFE ROYAL 50 SZT.
CZEKOLADKI MERCI
OTRZTMASZ GRATIS!

Kapsułki
kawowe

ESPRESSO FORTE
LUNGO FORTE
ESPRESSO
LUNGO

10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.

P1233
P1241
P1231
P1236

ESPRESSO FORTE
ESPRESSO
LUNGO FORTE
LUNGO

17,50 zł netto/1 op.

36 szt.
36 szt.
36 szt.
36 szt.

P1234
P1232
P1242
P1237

360,92

456,37

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

1

2

51,00 zł netto/1 op.

ESPRESSO FORTE
LUNGO FORTE
LUNGO
RISTRETTO

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

P1235
P1243
P1238
P1245

91,67 zł netto/1 op.

1. PLECAK WENGER GIGABYTE, 15", CZARNY
> 340 x 450 x 210 mm, waga: 1,04 kg, pojemność: 20 l
> oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa
> klasa PREMIUM - 3 LATA GWARANCJI
2. PLECAK WENGER LEGACY, 16", CZARNY/SZARY
> 350 x 450 x 250 mm, waga: 1,49 kg, pojemność: 21 l
> oddzielna przegroda na laptopa z potrójną osłoną ochronną
> klasa PREMIUM- 3 LATA GWARANCJI

3

3. PLECAK WENGER CARBON APPLE, 17", CZARNY
> 360 x 500 x 250 mm, waga: 1,44 kg, pojemność: 25 l
> oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa
> Klasa PREMIUM- 3 LATA GWARANCJI

Kupując plecak Wenger z gazetki szarą
nerkę RFID na dokumenty Wenger
otrzymasz GRATIS!

435,88

N0160

N0070

zł netto/1 szt.
1. TORBA NA LAPTOPA WENGER SOURCE, 14", CZARNA
> 390 x 250 x 80 mm, waga: 0,74 kg, pojemność: 5 l

A0760
1

272,13
zł netto/1 szt.

186,12

2

3

zł netto/1 szt.

2. TORBA NA LAPTOPA WENGER SLIM SHERPA, 16", CZARNA
> 410 x 320 x 60 mm, waga: 0,62 kg, pojemność: 10 l
> elegancki i wytrzymały materiał zewnętrzny
3. TORBA NA LAPTOPA WENGER PROSPECTUS, 16", CZARNA
> 420 x 330 x 150 mm, waga: 0,92 kg, pojemność: 15 l
> usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa

A0929

4. TORBA NA LAPTOPA WENGER SLIM LEGACY, 17", CZARNA
> 440 x 340 x 80 mm, waga: 0,87 kg, pojemność: 12 l

A0928

A0738

311,47

5. TORBA NA LAPTOPA WENGER LEGACY, 17", CZARNA/SZARA
> 420 x 320 x 210 mm, waga: 1,27 kg, pojemność: 19 l

4

Kupując dowolną torbę Wenger z gazetki
otrzymasz lunchbox Wenger GRATIS!

zł netto/1 szt.

5

A0111

402,37

268,60

zł netto/1 szt.

A0740

zł netto/1 szt.
PEDAŁOWE KOSZE NA ŚMIECI ALDA FREEDOM FRESH
> blokada pionowa pokrywki "click lock", plastikowe wiaderko, nakładka
antypoślizgowa, kolor stal nierdzewna - połysk lub stal powlekana
organicznie - czarny
> wyprodukowany w Polsce
KOSZ NA ŚMIECI ALDA
CIGARETTE PILAR, 15 L
> produkt ze stali nierdzewnej
> wkład wewnętrzny z tworzywa
lub stali
zł netto/1 szt.
> dostępny uchwyt na worek
> wewnętrzna popielniczka
> antypoślizgowa gumowa podstawa
> produkt wyprodukowany w Polsce

185,22
K1955
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SREBRNY POŁYSK
SREBRNY POŁYSK
SREBRNY POŁYSK
SREBRNY POŁYSK
CZARNY
CZARNY

12 l
15 l
20 l
30 l
20 l
30 l

K2022
K1955
K1994
K2026
K1995
K2027

99,80 zł netto/1 szt.
185,22 zł netto/1 szt.
135,58 zł netto/1 szt.
188,90 zł netto/1 szt.
130,45 zł netto/1 szt.
183,38 zł netto/1 szt.

Kupując dowolny kosz Alda z gazetki 3
opakowania worków na śmieci Anna Zaradna
lawendowe (35 l/15 szt.) otrzymasz GRATIS!

od

99,80

zł netto/1 szt.

4,38

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY DONAU
> z wymiennym wkładem
> ergonomiczna obudowa
> gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania
> tusz pigmentowy, wodoodporny, nietoksyczny
> długość linii pisania: 400 m
> grubość linii pisania: 0,25 mm

zł netto/1 szt.

H2598

TECZKA KARTONOWA DONAU A4
> 3-skrzydłowa z gumką
> jednostronnie pokryta lakierem o wysokim połysku
> karton o gramaturze 400 g/m2
> posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział
w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający
z przepisów prawa polskiego i UE

N1546
N1547
N1549

N1551
N1548
N1550

H2599

H2601

H2600

PÓŁKI NA DOKUMENTY DONAU
STANDARD TRANSPARENTNA
> solidne półki wykonana z trwałego,
transparentnego polistyrenu o niezwykłej
trwałości
> miejsce na umieszczenie etykiet
> możliwość łączenia szufladek w pionie
> wymiary zewnętrzne: 254 x 60 x 346 mm
> wymiary wewnętrzne: 244 x 43 x 325 mm

9,55
zł netto/1 szt.

K0009
K0014
K0008
K0011

2,77

K0013
K0015
K0010
K0012

Kupując markery olejowe,
długopisy, teczki kartonowe
lub półki na dokumenty
DONAU za kwotę 100 zł netto
otrzymasz krem do rąk
CZTERY PORY ROKU Aloes
glicerynowy 130 ml!

zł netto/1 szt.

SEGREGATORY
NIEZBĘDNE W KAŻDYM BIURZE

8,98
zł netto/1 szt.

SEGREGATOR DONAU MASTER A4 75 mm
> wykonane z tektury pokrytej ekologiczną
folią polipropylenową o strukturze płótna
(100 mic.)
> grubość kartonu: 2,1 mm
> gramatura kartonu: 1290 g/m2
> dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
> pod mechanizmem dźwigniowym
umieszczony jest numer kontrolny
> wzmocniony otwór na palec
> 2 lata gwarancji na mechanizm
> wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
> wymiary: 285 x 320 x 50 mm lub 75 mm
N0087
N0085
N2162

N1398
N0083
N0084

N0093
N0092
N1974

N1637
N0088
N0090

N0095
N0091
N0094

N0086
N0089
N0868

od

Kupując segregatory i pudła do archiwizacji DONAU za 85 zł netto
herbatę TEEKANNE Winter Time, 20 kopert otrzymasz GRATIS!

2,63

zł netto/1 szt.

od

2,93

zł netto/1 szt.

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE
W PIĘCIU ROZMIARACH

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE DONAU
A4/80 mm lub A4/100 mm
> 5 rozmiarów
> pojemność: 800 - 2000 kartek
> bezkwasowe (pH ok. 7,5)
> trwałe (3-warstwowa tektura falista,
typ B, 390 g/m2 )
> łatwe do złożenia
> nowoczesny design

A4/80 mm
N2567
N2568
N2570
N2803
N2569
N2571

2,63 zł netto/1 szt.

2,93 zł netto/1 szt.

A4/100 mm
N2572
N2573
N2575
N2804
N2574
N2576

2,85 zł netto/1 szt.

3,17 zł netto/1 szt.
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od

229,00
zł netto/1 szt.

Kupując laminator HP
z gazetki otrzymasz
kubek termiczny
Wenger GRATIS!

LAMINATORY

LAMINATOR HP ONELAM 400, BIAŁY
> prędkość laminowania: 40 cm/min

A4 | A3

A4
A3

C2026
C2027

229,00 zł netto/1 szt.
289,00 zł netto/1 szt.

NISZCZARKI
DO UŻYTKU W MAŁYM BIURZE
NISZCZARKA HP PRO SHREDDER
12MC, MIKROŚCINKI, P-5
> do użytku w małym biurze (do 5 osób)
> niszczy do 12 kartek jednorazowo
> bardzo cicha praca silnika
> pojemność kosza: 25 l
> niszczy: papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
> poziom bezpieczeństwa: P-5/T-5
> gwarancja na urządzenie: 2 lata
> gwarancja na noże tnące: 5 lat
> kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
NISZCZARKA HP PRO SHREDDER
18CC, ŚCINKI, P-4
> do użytku w małym biurze (do 5 osób)
> niszczy do 18 kartek jednorazowo
> bardzo cicha praca silnika
> pojemność kosza: 25 l
> niszczy: papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
> poziom bezpieczeństwa: P-4/T-4
> gwarancja na urządzenie: 2 lata
> gwarancja na noże tnące: 5 lat
> kolor: ciemny bazalt/ciemny szary

C2077

1790,00

C2080

1749,00

zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.

Kupując niszczarkę HP PRO 18CC
lub HP PRO 12MC głośnik BT JBL Go otrzymasz

NISZCZARKI

NISZCZARKA HP ONESHRED
15CC, ŚCINKI, P-4
> niszczarka do użytku osobistego
lub w małym biurze (do 3 osób)
> niszczy do 15 kartek jednorazowo
> cicha praca silnika
> pojemność kosza: 20 l
> niszczy: papier, zszywki, spinacze,
karty kredytowe
> poziom bezpieczeństwa: P-4/T-4
> gwarancja na urządzenie: 2 lata
> gwarancja na noże tnące: 5 lat
> kolor: jasno szary z ciemniejszymi
aplikacjami

DO UŻYTKU OSOBISTEGO
LUB W MAŁYM BIURZE
NISZCZARKA HP ONESHRED
12CC, ŚCINKI, P-4
> do użytku osobistego lub
w domowym biurze (do 3 osób)
> niszczy do 12 kartek jednorazowo
> pojemność kosza: 23 l
> niszczy: papier, zszywki,
spinacze, karty kredytowe
> gwarancja: 2 lata

579,00

NISZCZARKA HP ONESHRED
10MC, MIKROŚCINKI, P-5
> do użytku osobistego lub w małym
biurze (do 3 osób)
> niszczy do 10 kartek jednorazowo
> cicha praca silnika
> pojemność kosza: 20 l
> niszczy: papier, zszywki, spinacze,
karty kredytowe
> poziom bezpieczeństwa: P-5
> gwarancja na urządzenie: 2 lata
> gwarancja na noże tnące: 5 lat
> kolor: jasno szary z ciemniejszymi
aplikacjami

C2070

zł netto/1 szt.

Kupując niszczarkę
HP oneshred 12CC
scyzoryk Spartan
otrzymasz GRATIS!
od

999,00

999,00 zł netto/1 szt.
15CC C2072
10MC C2069 1 079,00 zł netto/1 szt.

zł netto/1 szt.
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Kupując niszczarkę HP 15CC
lub HP 10MC wideorejestrator
Manta otrzymasz GRATIS!

