
Akumulatorki

Akumulatorki EXTREME

Ładowarki

Akumulatorki POWER PLUS
Wykonane w technologii Super Lattice Alloy. Wytrzymują do 6x dłużej w aparatach 
fotograficznych w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych Energizer. 4 szt.  
akumulatorków zastępują do 3 200 baterii alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc 
dla urządzeń o zwiększonym poborze. Gotowe do użycia w momencie zakupu. Utrzy-
mują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

Umożliwiają szybkie i bezpieczne ładowanie baterii w czasie od 3 godzin. Posiadają  
2 podwójne kanały ładowania. Automatyczny wyłącznik czasowy chroni przed  
przeładowaniem i przebiegunowaniem.

Podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urządzeniach codzien-
nego użytku. Wytrzymują do 4x dużej w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych 
Energizer. 4 szt. akumulatorków zastępują do 2 400 baterii alkalicznych. Dostarczają 
niezbędną moc dla urządzeń o dużym poborze. Świetnie nadaje się do aparatów, 
nawigacji oraz latarek. Gotowe do użycia w momencie zakupu. Utrzymują moc  
do 1 roku. Działają do 5 lat.

indeks rozmiar typ napięcie pojemność ilość w j.s.
PB914 HR6 AA 1,2V 2300 mAh 4 szt.
PB910 HR03 AAA 1,2V 700 mAh 4 szt.
PB915 HR03 AAA 1,2V 800 mAh 4 szt.

nr indeks nazwa akumulatorki w zestawie
1 PB905 MAXI 4 szt. Power Plus AA
2 PB906 PRO CHARGER 4 szt. Power Plus AA
3 PB904 UNIVERSAL Brak

indeks rozmiar typ napięcie pojemność ilość w j.s.
PB909 HR6 AA 1,2V 2000 mAh 4 szt.
PB908 HR22 E 9V 175 mAh 1 szt.
PB911 HR14 C 1,2V 2500 mAh 2 szt.
PB912 HR20 D 1,2V 2500 mAh 2 szt.
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indeks kolor ilość
AM220 biały 12 szt.

ALBUM OFERTOWY GREEN LINE TARIFOLD A4
Antyodblaskowy materiał pochodzący z recyklingu
Wykonany z wysokiej jakości antyodblaskowego, w 100% odnawialnego 
materiału • Przyjemny w dotyku • Wyposażony w okienko na wizytówkę 
• Odporny na zabrudzenia, zmywalny • Nie zawiera zbędnych naklejek oraz 
wkładek

ALBUMY OFERTOWE

APTECZKI

ANTYRAMY

kolor 10 koszulek 20 koszulek 40 koszulek
niebieski PP451-1 PP452-1 PP453-1
czarny PP451-2 PP452-2 PP453-2
bordowy PP451-9 PP452-9 PP453-9
srebrny PP451-15 PP452-15 PP453-15

ALBUM OFERTOWY SIMPLE
Elegancka struktura szczotkowanego metalu
Wykonany z mocnego poliproylenu o grubości 0,65 mm • Doskonały 
do prezentacji ofert

kolor 20 koszulek 40 koszulek
różowy ES1142-8 ES1143-8
niebieski ES1142-1 ES1143-1
pomarańczowy ES1142-7 ES1143-7
turkusowy ES1142-13 ES1143-13
fioletowy ES1142-12 ES1143-12
zielony ES1142-4 ES1143-4

ALBUM OFERTOWY PP A4 LEITZ WOW
Zawiera koszulki z folii o grubości 45 mikronów 
Do prezentacji ofert, zdjęć i projektów oraz programów spotkań czy szkoleń 
• Wykonany z wysokiej jakości PP w modnym stylu WOW, z wykończeniem 
w 2 kolorach • Mocne, wysoko przezroczyste koszulki zapewniają doskonałą 
prezentację materiałów • Na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu 
zawartości

indeks rozmiar
PB467 100x150 mm
PB468 130x180 mm
PB469 150x200 mm
PB470 210x297 mm
PB471 240x300 mm
PB472 180x240 mm

indeks rozmiar
PB473 300x400 mm
PB474 400x500 mm
PB379 297x420 mm
PB475 500x700 mm
PB476 600x800 mm
PB477 700x1000 mm

ANTYRAMA PLEKSI
Po zawieszeniu nie odstaje od ściany
Strona frontowa wyprodukowana z trwałego i bezpiecznego pleksi 
o grubości 1 mm • Tył wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm (płyta HDF 
posiada Atest Higieniczny Nr 307/322/326/2014 lub Nr 41/779/46/2011) 
• Płaskie klipsy łączące • Idealna do eksponowania dyplomów, certyfikatów, 
zdjęć • Możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporna na wyginanie 
• Krawędzie płyty HDF malowane na biało • Posiada 4 klipsy

indeks DIN kolor wymiary (mm)
VE002-3 DIN 13164 Plus czerwony 215x130x55 

indeks DIN kolor wymiary (mm)
PB1247-3 DIN 13164 czerwony 230x140x80

APTECZKA CLASSIC PLUS
Kompaktowa apteczka podręczna
3x kompres 10 x 10 cm (2 x) sterylny • 2 x opaska elastyczna 4 m x 6 cm 
• 3 x opaska elastyczna 4 m x 8 cm • 1 x plaster 10 x 6 cm (8 szt.) 
• 1 x plaster 5 m x 2,5 cm • 3 x opatrunek indywidualny M sterylny 
• 1 x opatrunek indywidualny G sterylny • 2 x chusta opatrunkowa 40 x 60 
sterylna • 1 x chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna • 2 x chusta trójkątna 
• 1 x koc ratunkowy • 1 x nożyczki 14,5 cm • 4 x rękawice winylowe 
• 2 x chusteczka alkoholowa • 1 x ustnik do sztucznego oddychania 
• 1 x instrukcja udzielania pierwszej pomocy

APTECZKA UNIWERSALNA W PUDEŁKU
Niezbędna w każdym biurze
3 x kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny • 2 x opaska elastyczna 4 m x 6 cm 
• 3 x opaska elastyczna 4 m x 8 cm • 1 x plaster 10 x 6 cm (8 szt.) 
• 1 x plaster 5 m x 2,5 cm • 3 x opatrunek indywidualny M sterylny 
• 1 x opatrunek indywidualny G sterylny • 2 x chusta opatrunkowa 40 x 60 
sterylna • 1 x chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna • 2 x chusta trójkątna 
• 1 x koc ratunkowy • 1 x nożyczki 14,5 cm • 4 x rękawice winylowe 
• 2 x chusteczka alkoholowa • 1 x ustnik do sztucznego oddychania 
• 1 x instrukcja udzielania pierwszej pomocy



BAKAL MEETING TOKYOBAKAL MEETING NEW YORKBAKAL SO GOOD
MIESZANKA SUSZONYCH OWOCÓWMIESZANKA BAKALIIBAKALIE W CZEKOLADZIE

EKSKLUZYWNE PRZEKĄSKI DLA BIZNESU

BAKALIE W CZEKOLADZIE MLECZNEJ

ORZECHY PRAŻONE I SOLONE

Mieszanki Bakal Meeting to trzy pyszne zestawy suszonych owoców i orzechów przygotowane z myślą  
o uczestnikach spotkań biznesowych. Słodką alternatywą jest zestaw SO GOOD - mieszanka bakalii i orzechów  
oblanych czekoladą w różnych smakach. Nasze produkty pochodzą z całego świata i zapakowane zostały w wygodne 
opakowania z przegródkami które oddzielają każdy rodzaj przekąski. Wyjęta bezpośrednio z opakowania praktyczna 
tacka, doskonale prezentuje się na stole i stanowi alternatywę dla standardowych propozycji.

SKŁAD:
Miechunka, Jagody Goji, Rodzynki Gold, 
Żurwina, Śliwka suszona

SKŁAD:
Morela, Żurawina, Chips bananowy, 
Jabłko suszone, Rodzynki Gold

SKŁAD:
Orzechy arachid. w czekoladzie  
i cynamonie, Śliwki w czekoladzie, 
Żurawina w czekoladzie białej, Rodzynki 
w czekoladzie deserowej z pomarańczą, 
Orzeszki arachidowe w czekoladzie białej 
i kokosie

Pyszne, słodkie przekąski na spotkania biznesowe. 
Naturalne, całe orzechy (laskowe lub arachidowe), 
rodzynki, migdały lub żurawina oblane mleczną 
czekoladą. Efektowny kubeczek idealnie nadaje  
się do postawienia na stole.

Pyszne, słone przekąski idealne do biura i na spotkania biznesowe.  
Orzeszki ziemne, migdały, orzechy pistacji i nerkowca prażone  
i solone lub tylko prażone.

BAKAL MEETING LONDON
MIESZANKA ORZECHÓW
SKŁAD:
Arachid smażony, solony; Arachid 
w papryce; Nerkowiec smażony, 
solony; Migdał smażony, solony; 
Orzech laskowy

MIESZANKI BAKALII I ORZECHÓW
Bakal Natura to mix skomponowany z bakalii i orzechów o najwyższej 
jakości i wyjątkowych walorach smakowych. Idealne jako zdrowa 
przekąska do biura. Dostarczają energii i potrzebnych witamin i wartości 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mieszanki zawierają orzechy 
laskowe, jogody goji, miechunkę, rodzynki sułtańskie, żurawinę. 

indeks waga rodzaj
PB1243 150 g orzechy arachidowe
PB1244 150 g orzechy laskowe
PB1245 150 g rodzynki
PB1246 150 g żurawina

indeks waga rodzaj
PB1238 100 g migdał prażony i solony
PB1239 80 g pistacje prażone i solone
PB1240 100 g nerkowiec prażony i solony
PB1241 150 g orzechy ziemne prażone i solone
PB1242 150 g orzechy ziemne prażone

indeks waga rodzaj

PB1236 200 g rodzynka sułtanka, orzech laskowy, migdał, 
żurawina cięta, dynia)

PB1237 200 g żurawina cięta, orzech laskowy,
migdał prażony

indeks waga
PB1235 370 g

indeks waga
PB916 310 g

indeks waga
PB918 325 g

indeks waga
PB917 340 g
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Baterie ALKALINE POWER

Baterie

Baterie ULTIMATE LITHIUM

Baterie MAXIMUM

Baterie SPECJALISTYCZNE

Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii.  
Działają znacznie dłużej w stosunku do zwykłych baterii węglowo-cynkowych.  
Ulepszona konstrukcja chroni przed ewentualnym wylaniem baterii. Idealne  
do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek itp.. 

Działają do 11x dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Najlepsza bateria  
do pracy w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C. Bardzo lekkie - aż 
33% lżejsze niż baterie alkaliczne. Doskonale nadają się do nowoczesnych urządzeń  
hi-tech. Konstrukcja odporna na wycieki. 20-letni okres ważności. 

Baterie alkaliczne segmentu „Premium” - do urządzeń o dużym poborze mocy.  
Wyprodukowane w technologii PowerBoost, dzięki której urządzenia działają do 70%  
dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Rekomendowane do sprzętów  
hi-tech: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacie MP3, krótkofalówki, nawigacja 
satelitarna (GPS), itp.. Nieużywane nie rozładowują się i zachowują moc do 10 lat.

Baterie specjalistyczne idealnie nadająca się do takich urządzeń jak e-booki, gry,  
organizatory osobiste, gry i zabawki elektroniczne, urządzenia do higieny osobistej, 
kalkulatory, systemy bezkluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe,  
ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne.

indeks rozmiar typ napięcie ilość w j.s.
PB878 6LR61 E 9V 1 szt.
PB876 LR6 AA 1,5V 4 szt.
PB877 LR3 AAA 1,5V 4 szt.
PB879 LR14 C 1,5V 2 szt.
PB880 LR20 D 1,5V 2 szt.

indeks rozmiar typ napięcie ilość w j.s.
PB886 L91 AA 1,5V 4 szt.
PB887 L92 AAA 1,5V 4 szt.

indeks rozmiar typ napięcie ilość w j.s.
PB888 6LR61 E 9V 1 szt.
PB889 LR6 AA 1,5V 4 szt.
PB890 LR3 AAA 1,5V 4 szt.
PB891 LR14 C 1,5V 2 szt.
PB892 LR20 D 1,5V 2 szt.

indeks rozmiar napięcie ilość w j.s.
PB893 A76 1,5V 2 szt.
PB894 CR2016 3V 2 szt.
PB895 CR2025 3V 2 szt.
PB900 CR2032 3V 1 szt.
PB901 CR2032 3V 2 szt.
PB902 E23A 12V 1 szt.
PB903 E23A 12V 2 szt.
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EKSTREMALNA 

MOC

Poznaj nowe baterie TESLA.

GOLD+9,9x
WIĘCEJ POJEMNOŚCI

SILVER+6,5x
WIĘCEJ POJEMNOŚCI

Baterie GOLD+ to baterie alkaliczne, zaprojektowane 
specjalnie z myślą o urządzeniach z bardzo dużym poborem 
energii, takich jak aparaty fotografi czne lub lampy błyskowe. 
Seria Gold oferuje bardzo wysoką moc oraz długi czas pracy.

BLUE+2,1x
WIĘCEJ POJEMNOŚCI

Główna zaleta tego produktu to bardzo korzystna cena. Baterie 
TESLA BLUE+ przeznaczone są głównie dla urządzeń mniej 
wymagających, o niskim krótkotrwałym poborze mocy, takich jak 
piloty TV i zegary ścienne.

Badania dotyczące tej serii produktów Tesla skupiły się na 
wydłużeniu czasu pracy baterii w stosunku do długotrwałego 
obciążenia o stałym poziomie, jakie występuje np. w zabawkach.

AA / AAA / 9V / C / D
ALKALICZNE

ALKALICZNE
AA / AAA

AA / AAA
4,5V / 9V / C / D

INDEKS TYP JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
EM693 AA / LR06 4 szt.
EM692 AAA / LR03 4 szt.
EM691 9V / 6LR61 1 szt.
EM690 C / LR14 2 szt.
EM689 D / LR20 2 szt.

INDEKS TYP JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
EM684 AA / R06 4 szt.
EM683 AA / R06 1 szt.
EM682 AAA / R03 4 szt.
EM681 AAA / R03 1 szt.
EM680 4,5V / 3R12 1 szt.
EM679 9V / 6F22 1 szt.
EM678 C / R14 2 szt.
EM677 D / R20 2 szt.

INDEKS TYP JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
EM688 AA / LR06 4 szt.
EM687 AA / LR06 1 szt.
EM686 AAA / LR03 4 szt.
EM685 AAA / LR03 1 szt.



EKSTREMALNA 

MOC

Poznaj nowe baterie TESLA.

GOLD+9,9x
WIĘCEJ POJEMNOŚCI

SILVER+6,5x
WIĘCEJ POJEMNOŚCI

Baterie GOLD+ to baterie alkaliczne, zaprojektowane 
specjalnie z myślą o urządzeniach z bardzo dużym poborem 
energii, takich jak aparaty fotografi czne lub lampy błyskowe. 
Seria Gold oferuje bardzo wysoką moc oraz długi czas pracy.

BLUE+2,1x
WIĘCEJ POJEMNOŚCI

Główna zaleta tego produktu to bardzo korzystna cena. Baterie 
TESLA BLUE+ przeznaczone są głównie dla urządzeń mniej 
wymagających, o niskim krótkotrwałym poborze mocy, takich jak 
piloty TV i zegary ścienne.

Badania dotyczące tej serii produktów Tesla skupiły się na 
wydłużeniu czasu pracy baterii w stosunku do długotrwałego 
obciążenia o stałym poziomie, jakie występuje np. w zabawkach.

AA / AAA / 9V / C / D
ALKALICZNE

ALKALICZNE
AA / AAA

AA / AAA
4,5V / 9V / C / D

INDEKS TYP JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
EM693 AA / LR06 4 szt.
EM692 AAA / LR03 4 szt.
EM691 9V / 6LR61 1 szt.
EM690 C / LR14 2 szt.
EM689 D / LR20 2 szt.

INDEKS TYP JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
EM684 AA / R06 4 szt.
EM683 AA / R06 1 szt.
EM682 AAA / R03 4 szt.
EM681 AAA / R03 1 szt.
EM680 4,5V / 3R12 1 szt.
EM679 9V / 6F22 1 szt.
EM678 C / R14 2 szt.
EM677 D / R20 2 szt.

INDEKS TYP JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
EM688 AA / LR06 4 szt.
EM687 AA / LR06 1 szt.
EM686 AAA / LR03 4 szt.
EM685 AAA / LR03 1 szt.
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indeks
FE478

BINDOWNICA GALAXY 500
Dziurkuje 28 kartek A4 (80 g)
System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie 
i nakładanie dokumentów na grzbiet • Oprawia dokumenty o grubości 
do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm • Obustronna dźwignia 
ułatwia proces dziurkowania • Szuflada do przechowywania grzbietów 
i okładek z systemem doboru odpowiedniego grzbietu • Wyśrodkowanie 
linii dziurkowania • 3 przyciski umożliwiające szybki wybór formatu 
dziurkowanego dokumentu (A5, A4, letter) • Regulacja odległości linii 
dziurkowania od krawędzi -2 pozycje (min. 2,5 mm, maks. 4,5 mm) 
• W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw • 2 lata gwarancji 
na urządzenie

BINDOWNICE

BIUWARY
BLOKI

indeks
FE436

BINDOWNICA PULSAR+ 300
Duża dźwignia ułatwia proces dziurkowania
Zmniejsza siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej ilości 
kartek • Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), może oprawiać 
dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm 
• System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie 
i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów 
• Metalowy mechanizm • Specjalna, osobna szuflada do przechowywania 
grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów 
i doboru odpowiedniego grzbietu • Okienko do sprawdzenia zapełnienia 
szuflady i system otwarcia boku przy zbyt dużej ilości ścinków w szufladzie 
• Wyśrodkowanie za pomocą pokrętła umożliwia dokładne ustawienie 
linii dziurkowania • 2 lata gwarancji na urządzenie

indeks dziurkuje kartek 80 g oprawia kartek rodzaj grzbietu
OP193 10 270 plastikowy

BINDOWNICA LEADER
Profesjonalny mechanizm rozciągania grzbietów
Trwała i wygodna w obsłudze bindownica biurowa • Stabilna, metalowa 
podstawa • Regulacja marginesu • Ogranicznik formatu • Gwarancja 2 lata

indeks
OP1000

BINDOWNICA METALBIND EASY 120
Nieziemsko prosta obsługa
NOWOŚĆ Bindownica kanałowa OPUS Easy 120 to nowoczesne urządzenie 
systemu METALBIND przeznaczone do użytku biurowego, które umożliwia 
bindowanie dokumentów o grubości do 120 kartek • Urządzenie jest solidne 
lecz stosunkowo lekkie, małe i bardzo łatwe w użyciu • Dzięki zastosowaniu 
opatentowanej szczęki bindującej kanał jest równomiernie zagniatany 
• Urządzenie może również pracować w systemie C-BIND bez konieczności 
stosowania dodatkowych wkładek! • Urządzenie szczególnie polecane 
do szybkich opraw biurowych z okładkami O.EASY Cover

PRODUKT

POLSKI

indeks typ rodzaj
PP172 uniwersalny wkład
PP173 uniwersalny z listwą
PP174 tygodniowy wkład
PP170 tygodniowy z listwą

indeks typ rodzaj
PP175 miesięczny wkład
PP176 miesięczny z listwą
PP164 2-letni, tygodniowy A2 wkład
PP177 2-letni, tygodniowy A2 z listwą

BIUWAR PAPIEROWY
Oryginalny projekt zgodny z zasadami organizacji czasu pracy
Kalendarz dwuletni lub roczny (biuwar miesięczny – miesiąc na każdej 
stronie) • Ilość kartek 30, miesięczny 24 kartki • Dostępny również 
z listwą ochronną, zabezpieczającą kartki przed zginaniem • Wymiary:  
A2 (590x395 mm) i pozostałe 470x330 mm

indeks format kartek
ID275 A4 50
ID274 A4 100
ID218 A5 50
ID219 A6 100
ID276 A5 100

BLOKI BIUROWE STANDARD
Podkładka z grubej tektury 
Okładka z kredy 115 g • Oryginalne, 
nowoczesne wzory okładek • Produkt 
niezwykle przydatny w biurze, szkole 
oraz w domu

ZOBACZ TEŻ…

okładki do oprawy str. 164
grzbiety do oprawy str. 88
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indeks format kartek
ID147 A4 50
ID273 A4 100
ID217 A5 50
ID148 A5 100

BLOKI BIUROWE ECONOMY
Ekologiczny papier
Na podkładzie z tektury • Okładka z kredy 
• Niezbędny w każdym biurze

indeks kartek format
DN035 100 A4
DN037 50 A4
DN036 100 A5
DN038 50 A5

BLOK BIUROWY 
OFFICE PRODUCTS
Blok biurowy w niebieską kratkę 5x5 mm
Gramatura kartek 70 g/m2 • Gramatura 
okładki 120 g/m2 (przód) oraz 200 g/m2 (tył) 
• Miejsca opisowe • Klejony po krótkim boku 
• Przednia okładka z papieru kredowego

indeks kartek rodzaj rozmiar
PB931 50 gładki 65x100 cm
PB930 20 kratka 65x100 cm
PB376 50 gładki 58,5x81 cm
PB377 20 kratka 58,5x81 cm

BLOKI DO FLIPCHARTÓW 
OFFICE PRODUCTS
Ekonomiczne bloki do flipchartów
• Gramatura papieru 60-70 g/m2  
• 5 otworów do zawieszania 
• Kolor biały

indeks kartek rodzaj
DN851 20 kratka
PB052 50 gładki

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

BLOKI DO FLIPCHARTÓW Q-CONNECT
Rozmiar 65x100 cm
Gramatura papieru 70 g/m2 • Posiada 5 otworów do zawieszania 
• Kolor biały

indeks format rodzaj kartek
ID002 A4 biały 20
ID001 A3 biały 20
ID004 A4 kolorowy 20
ID194 A3 kolorowy 20

BLOKI RYSUNKOWE
Wysokiej jakości papier
Całość na podkładzie z grubej tektury • Kolorowe 
okładki z papieru kredowego, przyciągające 
uwagę dzieci

indeks format rodzaj g/m2 kartek
ID195 A4 premium biały 240 10
ID006 A4 biały 170 10
ID005 A3 biały 170 10
ID009 A4 kolorowy 170 10
ID008 A3 kolorowy 170 10
ID156 A5 barwiony w masie 180 20
ID155 A4 barwiony w masie 180 20
ID154 A3 kolorowy 180 20
ID007 A4 czarny 170 10

BLOKI TECHNICZNE
Całość na podkładzie z grubej tektury
Wysokiej jakości papier • Kolorowe okładki 
z papieru kredowego



42 biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

B

C

CHUSTECZKI

indeks ilość
FE114 100 szt.

CHUSTECZKI NASĄCZONE  
DO CZYSZCZENIA EKRANU
Posiadają właściwości antystatyczne
Przeznaczone do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów TFT/LCD, 
tabletów, smartfonów, skanerów • Nie pozostawiają smug, posiadają 
właściwości antystatyczne • Minimalna zawartość alkoholu – poniżej 1% 
• Posiadają przyjazną środowisku formułę

indeks ilość
PB039 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW 
Q-CONNECT W TUBIE
Nie zawierają alkoholu, nie są łatwopalne 
Dedykowane do powierzchni szklanych ekranów, powierzchni z tworzyw 
sztucznych i filtrów ekranowych, monitorów TFT/LCD/LED • Antystatyczne 
i szybkoschnące • Kolor biały

indeks ilość
KW544 100 szt.

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE 
100 SZT.
Płyn jest niepalny, nie zawiera alkoholu
Spełnia wszystkie regulacje prawne 
obowiązujące w UE • Nasączone chusteczki 
do ekranów TFT/LCD, laptopów, ekranów 
płaskich, tabletów, powierzchni szklanych, 
luster, soczewek itp. • Miękkie w dotyku, 
nie pozostawiają smug • Delikatne i bezpieczne 
dla ekranu, nie powodują mikrozarysowań 
• Efekt antystatyczny, chroniący przed 
ponownym szybkim osiadaniem kurzu 
• Opakowanie posiada plombę chroniącą przed 
wysychaniem • Nie żółkną • Na bazie papieru 
• Nie zawierają polipropylenu

indeks ilość
PB855 2x20 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA  
EKRANÓW TFT/LCD Q-CONNECT
Antystatyczne, nie pozostawiają smug, szybkoschnące
Dedykowane do czyszczenia m.in. ekranów monitorów TFT/LCD/LED, 
laptopów, skanerów, tabletów • Usuwają pył i kurz • Zestaw zawiera 
20 chusteczek nasączanych oraz 20 chusteczek suchych • Nie zawierają 
alkoholu, nie są łatwopalne • Kolor biały

CHUSTECZKI KOSMETYCZNE VELVET PROFESSIONAL
100% celuloza
Papier 2 warstwowy • Szerokość listka 205 mm • Długość listka 210 mm 
• Ilość listków 100 • Kolor chusteczek biały

indeks
PB1248

BLOCZKI 

SAMOPRZYLEPNE

Bloczki samoprzylepne 

znajdziesz pod hasłem 

„NOTESY” na str. 149-155
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CIASTKA

CHUSTECZKI KOSMETYCZNE VELVET RELAX
100% celuloza
Papier 2 warstwowy • Ilość listków 130 • Mix wzorów • Kolor 
chusteczek biały

indeks
PB1249

indeks rodzaj opakowanie
ST250 z aloesem 72 szt.
ST251 z alantoniną 72 szt.
ST252 antybakteryjne 15 szt.

CHUSTECZKI NAWILŻANE LULA
Dokładnie oczyszczają skórę pozostawiając ją gładką i nawilżoną
Miękkie i delikatne chusteczki z dodatkiem aloesu odświeżają i pozostawią 
długotrwałe uczucie świeżości • Kremowa formuła pielęgnuje i odżywia 
• Przebadane chemicznie i mikrobiologicznie

CIASTKA DELICJE
Smaczne i chrupiące ciastka typu markizy
Ciastka typu jaffa cakes, biszkopty z galaretką pokryte czekoladą 
• Produkowane nieprzerwanie od 1976 roku nadal zachwycają swoim 
smakiem • Istnieją nawet specjalne metody jedzenia Delicji a ich zwolennicy 
toczą nierostrzygnięty spór o to, która jest lepsza

indeks rodzaj
SP059 malinowe
SP060 morelowe
SP061 pomarańczowe
SP062 wiśniowe CIASTKA JEŻYKI

Wyjątkowe połączenie smaków
To ciastka najeżone dodatkami • Klasyka w najlepszym wydaniu a wszystko 
to oblane pyszną mleczną czekoladą • Łączą w sobie wyjątkowe walory 
smakowe z pięknym wyglądem i niezwykłą konsystencją

indeks rodzaj
SP362 cafe
SP361 classic z bakaliami
SP631 wiśniowe
SP1313 z kokosem

CIASTKA ŁAKOTKI
Cudownie kruche i delikatne

indeks rodzaj
SP822 kokosowe
SP829 maślane
SP991 kakaowe
SP308 deserowe z cukrem

indeks rodzaj
SP106 z czekoladą i rodzynkami
SP105 z czekoladą
SP068 z czekoladą i orzechami

CIASTKA PIEGUSKI
Z dużą ilością czekolady
Jedne z najlepszych ciasteczek dostępnych na polskim rynku – takie właśnie 
są Pieguski • Kruche, delikatne, o odpowiednio słodkim smaku, z dużą ilością 
czekolady, która rozpływa się w ustach • Można zabrać je ze sobą wszędzie 
• Stanowią idealny dodatek do kawy czy herbaty • Mimo wielu zalet jest 
jeden poważny minus – ich jedzenie uzależnia



SP603

SP1063

SP586

SP1094

SP1095

SP1093

SP1092

SP632

SP1315

SP436

Maślane

Zbożowe

Kokosowe

Paluszki pomarańczowe

Paluszki wiśniowe

Paluszki malinowe

Paluszki karmelowe

Duelki

Florianki

Serduszka

GOTOWIEC NIEEDYTOWALNY!
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CIASTKA PRINCE POLO CLASSIC 17,5 G
Z prawdziwą mleczną czekoladą
Niepowtarzalne połączenie kruchego wafelka i pysznej, prawdziwej czekolady

indeks rodzaj
SP393 28 szt. w kartoniku

CIASTKA WAFLE FAMILIJNE
Bardzo delikatny wafelek
Chrupiący wafelek i delikatny krem to połączenie, któremu trudno się oprzeć! 
• Śmietankowe - uwielbiane za łagodną słodycz śmietanki • Kakaowe 
– szlachetny smak kakao zawarty w delikatnym kremie • Orzechowe – 
wyśmienity smak orzechów laskowych • Kokosowe – wszystko co najlepsze 
w orzechach kokosowych zawarte w pysznym kremie • Truskawkowo-
śmietankowe – wszystko co najlepsze w truskawkach połączone ze 
zniewalającą śmietankową słodyczą

indeks rodzaj
SP072 śmietankowe
SP094 orzechowe
SP070 kokosowe
SP069 kakaowe
SP1314 truskawkowo-śmietankowe

CIASTKA W CZEKOLADZIE BAŚNIOWE
Prawdziwy smak piernika
Pierniczki w czekoladzie z aromatycznym nadzieniem

indeks rodzaj
SP1096 jabłkowe 150 g
SP1097 śliwkowe 150 g
SP1098 truskawkowe 150 g

CIENKOPISY

indeks kolor
PB460-1 niebieski
PB460-4 zielony
PB460-3 czerwony
PB460-2 czarny
PB460-MIX4 mix kolorów

CIENKOPIS DONAU D-FINE
Fibrowa końcówka oprawiona w metal
Obudowa w kolorze tuszu o heksagonalnym 
kształcie i paskami wzdłuż • Wentylowana skuwka 
w kolorze tuszu o heksagonalnym zakończeniu 
• Tusz na bazie wody • Końcówka 0,4 mm 
• Idealny do tworzenia kolorowych notatek, pracy 
z szablonem itp. • Do użytku w biurze, szkole oraz 
w domu

CIENKOPIS INTENSITY FINE
Cienkopis z tuszem na bazie wody
Dostępny w 11 żywych kolorach, przeznaczony do 
pisania, kolorowania i tworzenia • Nie przesiąka 
przez większośc papierów, metalowa osłonka na 
końcówce chroni ją podczas używania wzornika, 
linijki lub innej prostej krawędzi • Doskonały 
do cienkiego pisania, rysowania i szkicowania 
• Odporny na rozmazywanie po wyschnięciu 
• Dekoracyjny wzór na korpusie

indeks kolor
BC114-1 niebieski
BC114-2 czarny
BC114-3 czerwony
BC114-4 zielony
BC114-13 turkusowy
BC114-12 fioletowy
BC114-8 różowy
BC114-04 jasny zielony
BC114-7 pomarańczowy
BC114-14 brązowy
BC114-5 szary

indeks kolor
AM351-3 czerwony
AM351-1 niebieski
AM351-4 zielony
AM351-2 czarny

indeks kolor
AM351-06 jasnożółty
AM351-6 żółty
AM351-7 pomarańczowy
AM351-8 różowy

indeks kolor
AM351-9 karminowy
AM351-16 cielisty
AM351-24 śliwkowy
AM351-12 fioletowy

indeks kolor
AM351-17 błękitny
AM351-13 turkusowy
AM351-23 szmaragdowy
AM351-04 jasnozielony

indeks kolor
AM351-5 szary
AM351-22 orzechowy
AM351-25 jasnobrązowy
AM351-14 brązowy

indeks kolor
AM352 etui 10 szt.
AM353 etui 20 szt.

CIENKOPIS GRIP
Tusz zmywalny z większości tkanin
Cienkopis o linii pisania 0,4 mm • Ergonomiczny, trójkątny kształt 
korpusu ze strefą punkcików GRIP – zapewnia komfortowy i pewny 
chwyt • Odpowiedni do pisania i kreślenia przy linijce • Skuwka 
wentylowana
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C indeks kolor
CO055-024 neonowy żółty
CO055-033 neonowy zielony
CO055-040 neonowy czerwony
CO055-054 neonowy pomarańczowy
CO055-056 neonowy różowy
CO055-99 zieleń lodowa
CO055-98 błękit pruski
CO055-26 brzoskwiniowy
CO055-32 niebieski
CO055-33 jasnozielony
CO055-4 zielony
CO055-3 czerwony
CO055-1 ciemny niebieski
CO055-43 jasny zielony

indeks kolor
CO055-6 żółty
CO055-45 brązowy
CO055-2 czarny
CO055-50 ciemny czerwony
CO055-51 turkusowy
CO055-53 ciemny zielony
CO055-54 pomarańczowy
CO055-55 fioletowy
CO055-56 różowy
CO055-57 jasny niebieski
CO055-58 lila
CO055-59 jasny lila
CO055-63 oliwkowy
CO055-89 beżowy

indeks kolor
CO055-94 szary
CO055-96 ciemny szary
CO055-11 błękit lodowy
CO055-16 zieleń paryska jasna
CO055-17 róż ciemny
CO055-19 purpura
CO055-24 żółty cytrynowy
CO055-29 róż jasny
CO055-30 cynober blady
CO055-31 błękit jasny
CO055-38 sangwina
CO055-48 karmin
CO055-65 umbra
CO055-75 sjena

indeks kolor
CO055-88 ochra jasna
CO055-95 szary zimny średni
CO055-97 szary zimny głęboki
CO055-22 szary Payne'a
CO055-031 neonowy niebieski
CO055-MIX6 komplet 6 szt.
CO055-MIX6N komplet 6 szt. neonowy
CO055-MIX08 komplet 8 szt. pastelowy
CO055-MIX10 komplet 10 szt.
CO055-MIX15 komplet 15 szt.
CO055-MIX20 komplet 20 szt.

CIENKOPIS STABILO POINT 88
Dostępny w 47 kolorach!
Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania 
• Mocna, oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania 
i rozwarstwienia, co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego 
wyczerpania tuszu • Grubość linii 0,4 mm • Wentylowana skuwka umożliwia 
oddychanie w przypadku nagłego połknięcia • Jedyny cienkopis dostępny 
aż w 47 kolorach w tym 6 neonowych

CIENKOPIS SCHNEIDER LINE-UP TOUCH
Końcówka dostosowana do obsługi ekranów dotykowych
Obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu • Cienkopis ze skuwką 
• Ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt • Całkowicie 
gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania • Elementy obudowy 
w kolorze tuszu • Skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady 
• Grubość linii pisania 0,4 mm

indeks kolor
PB512-2 czarny
PB512-3 czerwony
PB512-1 niebieski
PB512-4 zielony

indeks kolor
PB834-2 czarny
PB834-3 czerwony
PB834-1 niebieski
PB834-4 zielony

CIENKOPIS SCHNEIDER TOPLINER 967
Nie wysycha bez skuwki przez 2–3 dni
Fibrowa końcówka w metalowej oprawie • Obudowa wykonana 
z nieprzepuszczalnego PP • Tusz na bazie wody • Grubość linii 
pisania 0,4 mm

CIENKOPIS SCHNEIDER LINK-IT
Pierwszy modułowy system pozwalający swobodnie łączyć dwie piszące połówki
Swoboda łączenia, przekładania, dobierania kolorów i grubości • Idealny do pisania, 
kolorowania, zaznaczania • Obudowa wykonana w 88% z bioplastiku • Ergonomiczny, 
trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt • Gumowana obudowa gwarantuje 
komfort pisania • Elementy obudowy w kolorze tuszu • Skuwka wentylowana, idealnie 
przylegająca do nasady • Grubość linii pisania 0,4 mm

indeks kolor
PB1190-2 czarny
PB1190-3 czerwony
PB1190-1 niebieski
PB1190-6 żółty
PB1190-8 różowy
PB1190-01 jasnoniebieski

indeks kolor
PB1190-04 jasnozielony
PB1190-5 szary
PB1190-51 morski
PB1190-53 ciemnozielony
PB1190-14 brązowy
PB1190-12 fioletowy
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CIENKOPIS SCHNEIDER LINE-UP
Całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
Obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu • Cienkopis ze skuwką 
• Ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt • Elementy 
obudowy w kolorze tuszu • Skuwka wentylowana, idealnie przylegająca 
do nasady • Grubość linii pisania 0,4 mm

indeks kolor
PB511-2 czarny
PB511-3 czerwony
PB511-1 niebieski
PB511-4 zielony
PB511-6 żółty
PB511-7 pomarańczowy
PB511-014 jasnobrązowy
PB511-12 fioletowy

indeks kolor
PB511-08 różowy
PB511-01 jasnoniebieski
PB511-23 zielony
PB511-05 szary
PB511-16 piaskowy
PB511-13 morski
PB511-28 ciemnozielony
PB511-26 morelowy

indeks kolor
PB511-17 błękitny
PB511-14 ciemnobrązowy
PB511-24 karminowy
PB511-012 purpurowy
PB511-5 ciemnoszary
PB511-9 koralowy
PB511-11 granatowy
PB511-27 oliwkowy

indeks kolor
PB511-8 ciemnoróżowy
PB511-03 czrwony neonowy
PB511-04 zielony neonowy
PB511-06 żółty neonowy
PB511-07 pomarańczowy neonowy
PB511-29 różowy neonowy

indeks kolor
TO340-1 niebieski
TO340-2 czarny
TO340-3 czerwony
TO340-4 zielony
TO340-6 żółty
TO340-7 pomarańczowy

indeks kolor
TO340-01 jasnoniebieski
TO340-12 fioletowy
TO340-MIX4 4 kolory
TO340-MIX6 6 kolorów
TO340-MIX8 8 kolorów

CIENKOPIS PRYMUS 345
Pomarańczowa obudowa
Grubość pisania 0,4 mm • Długa linia pisania

indeks rodzaj
SP044 0,5 l

COCA-COLA

CUKIER CUKIERKI

indeks rodzaj ilość
SP001 biały sypki 1 kg
SP000 biały kostka 1 kg
SP165 biały saszetki 200 szt. x 5 g
SP200 brązowy trzcinowy 0,5 kg

indeks ilość
SP684 1 kg

CUKIERKI MINI OWOCOWE MIŚ
Idealne do częstowania gości w recepcji
Twarde, owocowe landrynki • Idealne do częstowania gości na recepcji 
lub w sekretariacie • Niezastąpione podczas konferencji



DLA BIURA. DO DOMU. DO PEŁNA.

POJEMNOŚĆ
1,8 l

Czajnik 
elektryczny AD 1208
• czajnik rodzinny • pojemność min: 0,5 l • obrotowa podstawa i płaskie 
dno • nowoczesne wzornictwo • wskaźnik poziomu wody z podziałką • filtr 
zatrzymujący osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • automatyczne 
wyłączanie po zagotowaniu wody • lampka kontrolna •   rok gwarancji 

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB404  biały z tworzywa 1,8 l 2000 W

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB542  biały z tworzywa 1,5 l 2000 W

POJEMNOŚĆ
1,7 l

• czajnik elektryczny, pozwalający sprawnie zagotować wodę na herbatę 
dla 6-7 osób • pojemność min: 0,5 l • moc: 2000 W • obrotowa podstawa 
i płaskie dno • wskaźnik poziomu wody z podziałką • filtr zatrzymujący 
osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • automatyczne wyłączanie  
po zagotowaniu wody • lampka kontrolna • rok gwarancji

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB481  transparentny szklany 1,7 l 2000 W

Czajnik 
elektryczny AD 1225

POJEMNOŚĆ
1,7 l

Czajnik 
elektryczny AD 1216
• czajnik elektryczny o ergonomicznym kształcie • pojemność min: 0,5 l  
• obrotowa podstawa i płaskie dno • wskaźnik poziomu wody z podziałką  
• filtr zatrzymujący osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • obudowa  
INOX • wnętrze plastikowe • podświetlany wskaźnik poziomu wody  
• automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody • rok gwarancji

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB430  srebrny metalowy 1,7 l 2000 W

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB543  srebrny metalowy 1,7 l 2000 W

• duży czajnik rodzinny • moc 2000 W • pojemność 1,7l • obudowa ze stali szlachetnej • duży, czytelny wodowskaz 
• filtr zatrzymujący osady wapnia • automatyczne wyłączanie • zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika 
• obrotowa podstawa 360° • lampka kontrolna led • podświetlany wskaźnik poziomu wody • płaskie dno (grzałka 
w płycie dna) • rok gwarancji

Czajnik 
elektryczny AD 1223

POJEMNOŚĆ
1,7 l

• duży, elektryczny czajnik rodzinny • moc 2000 W • pojemność max: 1,5 l • pojemność min: 0,5l • obrotowa podstawa 
i płaskie dno • nowoczesne wzornictwo • wskaźnik poziomu wody z podziałką • filtr zatrzymujący osady wapnia  
• grzałka ze stali szlachetnej • automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody • lampka kontrolna • rok gwarancji

Czajnik
elektryczny AD 1207

POJEMNOŚĆ
1,5 l
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