
Rodzaj towaru Opis Miara Uwagi Ilość

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartosć 

całkowita brutto

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g Ryza 1130 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A3o gramaturze 80g Ryza 46 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor bladozielony, Ryza 16 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor 

ciemnoczerwony
Ryza 16 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor 

ciemnoniebieski
Ryza 16 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor 

ciemnopomarańczowy
Ryza 16 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor 

ciemnozielony
Ryza 14 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor ciemnożółty Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor filotowy 

pastelowy
Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor jasnoniebieski 

pastelowy
Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor 

jasnopomarańczowy pastelowy
Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor jasnoróżowy 

pastelowy
Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor jasnozielony 

pastelowy
Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor jasnoszary 

pastelowy
Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor jasnżółty 

pastelowy
Ryza 14 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor łososiowy Ryza 14 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor kość słoniowa Ryza 14 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A4 o gramaturze 80g kolor morelowy Ryza 14 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor 

ciemnoczerwony
Ryza 2 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor 

ciemnoniebieski
Ryza 1 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor 

ciemnozielony
Ryza 2 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor ciemnożółty Ryza 2 0,00



Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor filotowy 

pastelowy
Ryza 1 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor jasnoniebieski 

pastelowy
Ryza 2 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor jasnoróżowy 

pastelowy
Ryza 1 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor jasnozielony 

pastelowy
Ryza 1 0,00

Papier ksero 
500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor jasnoszary 

pastelowy
Ryza 1 0,00

Papier ksero 500 arkuszy białęgo papieru A3 o gramaturze 80g kolor kość słoniowa Ryza 1 0,00

Papier ksero 500 arkuszy  A 4 miks kolorów neonowych 80g Ryza 85 0,00

Papier ksero 100 arkuszy A4 miks kolorów pastelowych 160g Ryza 65 0,00

KARTONY 

KOLOROWE
50 arkuszy miks kolorów 185g/m2 Ryza 79 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny czerpany A4 230g (20ark.) biały opakowanie 45 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny czerpany A4 230g (20ark.) kremowy opakowanie 65 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny czerpany A4 250g (20ark.) gładki biały opakowanie 30 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny czerpany A4 250g (20ark.) gładki kremowy opakowanie 30 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny A4, 220 g, (20szt.)iceland diamentowa opakowanie 30 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny A4, 220 g, (20szt.) iceland kremowy opakowanie 20 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny A4, 220 g, (20szt.)iceland złoty opakowanie 19 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny A4, 230g, (20szt.) kora biały opakowanie 21 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Karton ozdobny A4, 230g, (20szt.) kora kremowy opakowanie 22 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Papier ozdobny A4 laid biały 120g (50szt.) opakowanie 19 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Papier ozdobny A4 Laid kremowy 120g (50szt.) opakowanie 19 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Papier ozdobny A4 Płótno biały 120g (50szt.) opakowanie 19 0,00

PAPIERY OZDOBNE, 

WIZYTÓWKI, 

DYPLOMY

Papier ozdobny A4 Płótno kremowy  120g (50szt.) opakowanie 95 0,00

BLOKI BIUROWE I 

SZKOLNE
Blok techniczny A3, biały, 10 kartek sztuka 160 0,00



BLOKI BIUROWE I 

SZKOLNE
Blok techniczny A3, kolorowy, 10 kartek, sztuka 140 0,00

BLOKI BIUROWE I 

SZKOLNE
Blok techniczny A4, biały, 10 kartek sztuka 140 0,00

BLOKI BIUROWE I 

SZKOLNE
Blok techniczny A4, kolorowy, 10 kartek sztuka 140 0,00

Przekładki kartonowe

wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2

pakowane jednostkowo w folię ochronną

format : A4

dziurkowane :4

do wpinania w pionie oraz w poziomie

wymiary : 235 x 105 mm

100 sztuk w opakowaniu kolor żołty

opakowanie 55 0,00

Przekładki kartonowe

wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2

pakowane jednostkowo w folię ochronną

format : A4

dziurkowane :4

do wpinania w pionie oraz w poziomie

wymiary : 235 x 105 mm

100 sztuk w opakowaniu kolor zielony

opakowanie 61 0,00

Przekładki kartonowe

wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2

pakowane jednostkowo w folię ochronną

format : A4

dziurkowane :4

do wpinania w pionie oraz w poziomie

wymiary : 235 x 105 mm

100 sztuk w opakowaniu kolor niebieski

opakowanie 31 0,00

Przekładki kartonowe

wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2

pakowane jednostkowo w folię ochronną

format : A4

dziurkowane :4

do wpinania w pionie oraz w poziomie

wymiary : 235 x 105 mm

100 sztuk w opakowaniu kolor różowy

opakowanie 5 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny 105x76mm żółty, 100k bloczek 60 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny 127x76 mm żółty, 100k bloczek 68 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny 51x38 mm żółty, 3x100k bloczek 28 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny 51x76 mm żółty, 100k bloczek 22 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny 76x76 mm żółty, 100k bloczek 62 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny  38X51mm, 3X100 k, kolory NEON bloczek 22 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny  76X76mm, 3X100 k, kolory NEON bloczek 44 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny miks kolorów neonowych 50x50 mm, 250 k 5 

kolorów
bloczek 50 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny miks kolorów neonowych 76x76 mm, 400 k 5 

kolorów
bloczek 1 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Bloczek samoprzylepny miks kolorów pastelowych 76x76 mm, 450 k 5 

kolorów
bloczek 8 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Koskta biurowa nieklejona biała 83x83mm, wys. 75mm bloczek 50 0,00



KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Koskta biurowa nieklejona miks kolorów 83x83mm, wys. 75mm bloczek 43 0,00

KOSTKI BIUROWE, 

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE,Z

AKŁADKI 

Kostka klejona biały, 85x85mm, wys. 40mm bloczek 20 0,00

KOPERTY Koperta bąbelkowa A11 opakowanie 200 sztuk opakowanie 20 0,00

KOPERTY Koperty samoklejące po 50 szt. 250x353 białe opakowanie 20 0,00

KOPERTY Koperty samoklejące po 50 szt. 250x353 brązowe opakowanie 20 0,00

KOPERTY Koperty samoklejące po 50 szt. 162x229 białe opakowanie 30 0,00

KOPERTY Koperty samoklejące po 50 szt. 162x229 brązowe opakowanie 30 0,00

KOPERTY Koperty samoklejące po 50 szt. 114x162 białe opakowanie 60 0,00

KOPERTY Koperty samoklejące po 50 szt. 114x162 brązowe opakowanie 50 0,00

Blok do flipchartów 640x955mm 50k gładki 54 0,00

Teczka kartonowa rozmiar A4 biała, wiązana sztuka 1500 0,00

Teczka kartonowa 
rozmiar a4 z gumką, biała, czarna, żółta, niebieska, zielona, 

czerwona, pomarańczowa, błękitna, 
sztuka 375 0,00

Koszulka na dokumnetyKoszulka krystaliczna  rozmiar A4 (100szt) opakowanie 100 0,00

Koszulka na dokumentyKoszulka groszkowa rozmiar A4 (100szt) opakowanie 170 0,00

Koszulka na dokumnetyKoszulka krystaliczna  rozmiar A5 (100szt) opakowanie 20 0,00

Koszulka na dokumentyKoszulka groszkowa rozmiar A5 (100szt) opakowanie 31 0,00

Korektor w taśmie 4.2mm / 9m niebieski sztuka 17 0,00

Skoroszyt wpinany rozmiar A4 kolor niebieski, zielony, żółty, czerwony, czarny, szary sztuka 490 0,00

Skoroszyt  rozmiar A4 kolor niebieski, zielony, żółty, czerwony, czarny, szary sztuka 440 0,00

Folia do laminacji

rozmiar a4

błyszcząca

bezbarwna; 

antystatyczna

grubość foli min. 150 mic

antystatyczne

opakowanie 100szt

opakowanie 110 0,00

DZIURKACZ 

METALOWY NA 60-

KARTEK

wykonany z metalu;

antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli;

odległość między dziurkami: 80mm.;

dziurkujący jednorazowo: do 65kartek

pojemnik na odpadki;

ogranicznik formatu: A4; A5; A6; Folio, Us Quart,

sztuka 50 0,00

GABKA DO TABLIC 

SUCHOSCIERNYCH

posiada wbudowany magnes, co pozwala na przytwierdzanie do tablic 

magnetycznych,

spód wykończony materiałem umożliwiającym usuwanie śladów 

markerów,

nie rysuje powierzchni tablicy, 

sztuka 29 0,00

PUDŁO 

ARCHIWIZACYJNE

wykonany z twardej tektury falistej

do przechowywania dokumentów A4 wypiętych z segregatora o 

szerokości 9,5 cm

możliwość ustawienia kartonu poziomo lub pionowo

miejsce do opisu zawartości na grzbiecie

otwory ułatwiające wyjmowanie i przenoszenie kartonu

przeznaczony na dokumenty formatu A4

wymiary min. w cm (wys. x szer. x gł.) 26,5 x 9,5 x 34,0

sztuka 289 0,00



Segregator 

dźwigniowy a4

Wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o 

strukturze płótna (100ľm)

Grubość kartonu: 2,1 mm

Gramatura kartonu: 1290g/m2

Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem

Pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny

Szerokość grzbietu: 75 mm

Wzmocniony otwór na palec

2 lata gwarancji na mechanizm

Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa

Wymiary: 285x320x75 mm niebieski, zielony, żółty, czerwony, czarny, 

szary, fioletowy, błękitny

sztuka 106 0,00

Segregator 

dźwigniowy a 4

Wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o 

strukturze płótna (100ľm)

Grubość kartonu: 2,1 mm

Gramatura kartonu: 1290g/m2

Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem

Dolna krawędz wzmocniona okuciem

sztuka 115 0,00

Nożyczki biurowe

nożyczki biurowe o długości 16 cm

wykonane z nierdzewnej stali

uchwyt w kolorze czarnym, z tworzywa sztucznego odpornego na 

pęknięcia

sztuka 588 0,00

Nożyczki biurowe

nożyczki biurowe o długości 21 cm

wykonane z nierdzewnej stali

uchwyt w kolorze czarnym, z tworzywa sztucznego odpornego na 

pęknięcia

sztuka 170 0,00

Nożyczki 

dekoracyjne

Nożyczki 12 szt  Ostrza w różnych kształtach pozwalają wycinać 

ciekawe wzory. Tak wycięte elementy z papieru, tkaniny, tektury 

można wykorzystać do zdobienia prac plastycznych

komplet 90 0,00

Taśma dwustronna  50mmx10m żółta sztuka 330 0,00

Taśma pakowa  48mmx46m przezroczysta sztuka 190 0,00

Kredki ołówkowe  Pudełko 12 kolorów komplet 19 0,00

Kredki ołówkowe Pudełko 18 kolorów komplet 40 0,00

Kredki ołówkowe Pudełko 24 kolory komplet 110 0,00

Kredki świecowe Pudełko 18 kolorów komplet 45 0,00

Kredki świecowe Pudełko 24 kolory komplet 75 0,00

Kredki woskowe Pudełko 24 kolory komplet 63 0,00

Kredki do malowania 

twarzy
Pudełko 12 kolorów komplet 162 0,00

Ołówek

sześciokątny ołówek drewniany (z drewna jelutong)

idealny do szkoły i biura

wyjątkowo odporny na złamania dzięki klejonemu na całej długości 

grafitowi

sztuka 326 0,00

Farby plakatowe 12 kolorów, kubełek 20 ml komplet 92 0,00

Farby akwarelowe 24 kolory komplet 61 0,00



Farby do malowania 

twarzy
6 kolorów komplet 93 0,00

Farby do malowania 

tkanin
6 kolorow, kubełek 50 ml komplet 173 0,00

Farby akrylowe
Zestaw 12 farb akrylowych w tubce na bazie wody. Idealne do 

stosowania na drewnie, papierze, szkle, metalu i tkaninach. 
komplet 65 0,00

Farby do malowania 

na szkle
12 kolorów, kubełek min. 10 ml komplet 100 0,00

Pędzle Zestaw 12 pędzli komplet 105 0,00

Flamastry Zestaw 18 kolorów komplet 55 0,00

Flamastry Zestaw 24 kolorów komplet 116 0,00

Pastele olejowe Zestaw 16 kolorów komplet 87 0,00

Pastele suche Zestaw 12 kolorów komplet 35 0,00

Kreda biała

nie rysuje powierzchni woskowych

rysuje miękko

kryjąca

niepyląca

kolor: biały

długość: 81 mm

średnica: 9,8 mm,  opakowanie 100 szt.

komplet 54 0,00

Kreda kolorowa

kolorowa, okrągła kreda do tablic

niepyląca

kryjąca

żywe, świetliste kolory

miękko rysuje

nie rysuje powierzchni woskowych

długość: 80 mm

średnica: 9 mm

opakowanie 100 kolorów

opakowanie 74 0,00

Plastelina 24 kolory opakowanie 100 0,00

Modelina 12 kolorow opakowanie 56 0,00

Balony Zestaw 100 kolorowych balaonów opakowanie 100 0,00

Zakładki indeksujące
Zakładki indeksujace 5 kolorów (5x100szt.) 15 / 50 odrywane i 

przyklejane, nie błyszczące 
opakowanie 232 0,00

Rzoszywacz Rozszywacz z blokadą sztuka 239 0,00

Zszywacz

ilość zszywanych kartek: 30

zszywki: 24/6, 26/6

maksymalna głębokość wsuwania kartek: 65 mm

wykonany z metalu, wykończenia z tworzywa sztucznego

sztuka 65 0,00

Zszywki Zszywki 24/6 1000szt. opakowanie 78 0,00

Zszywki Zszywki 26/6 1000 szt. opakowanie 40 0,00

Linijka Linjka 30 cm sztuka 60 0,00



Linijka Linijka 20 cm sztuka 60 0,00

Zakreślacze

do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru

nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz 

trwałością – nie rozmazuje się

gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz 

zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni

klasyczny, prostokątny kształt obudowy

końcówka ścięta

grubość linii pisania: ~1-5 mm

długość linii pisania: ~200 m kolor żółty, czerwony, zielony, 

pomarańczowy, fioletowy

sztuka 95 0,00

Koperty

koperty samoklejące

format C4

rozmiar: 229 x 324 mm

okno: brak

opakowanie 10 0,00

Koperty Koperta C4 RBD HK 229x324x38mm biała 150g / m2 (25szt) NC opakowanie 2 0,00

Koperty

koperty samoklejące

format C6

rozmiar: 114 x 162 mm

okno: brak

opakowanie 69 0,00

Spinacz

galwanizowane spinacze biurowe, z wygiętymi "noskami" ułatwiające 

spinanie dokumentów

opakowanie 100 sztuk

opakowanie 44 0,00

Pinezka trwałe, galwanizowane pinezki w kolorze srebrnym, 50 sztuk opakowanie 55 0,00

Pinezka
kolorowe pinezki do tablic korkowych

opakowanie 50 sztuk
opakowanie 51 0,00

Szpilki
uniwersalne srebrne szpilki, galwanizowane

opakowanie : 50 gram 28mm
opakowanie 21 0,00

Krepina/bibuła miks kolorów, wymiary: 50 x 200 cm sztuka 270 0,00

Pióro kulkowe 

zmazywalne

cienkopis z igłową, precyzyjną końcówką

wraz z sylikonową gumką

tusz reaguje na działanie temperatury: znika przy temperaturze ok. + 

65 stopniach C, a powraca przy temperaturze ok. - 10 stopni C.

grubość linii pisania: 0,35 mm

wkład wymienny kolor niebieski

sztuka 45 0,00

Pióro kulkowe 

zmazywalne

cienkopis z igłową, precyzyjną końcówką

wraz z sylikonową gumką

tusz reaguje na działanie temperatury: znika przy temperaturze ok. + 

65 stopniach C, a powraca przy temperaturze ok. - 10 stopni C.

grubość linii pisania: 0,35 mm

wkład wymienny kolor czarny

sztuka 23 0,00

Pióro kulkowe 

zmazywalne

cienkopis z igłową, precyzyjną końcówką

wraz z sylikonową gumką

tusz reaguje na działanie temperatury: znika przy temperaturze ok. + 

65 stopniach C, a powraca przy temperaturze ok. - 10 stopni C.

grubość linii pisania: 0,35 mm

wkład wymienny kolor czerwony

sztuka 20 0,00

Pióro kulkowe 

zmazywalne

cienkopis z igłową, precyzyjną końcówką

wraz z sylikonową gumką

tusz reaguje na działanie temperatury: znika przy temperaturze ok. + 

65 stopniach C, a powraca przy temperaturze ok. - 10 stopni C.

grubość linii pisania: 0,35 mm

wkład wymienny kolor czzielony

sztuka 20 0,00

Wkład do długopisu 

zmazywalnego

Grubość linii pisania 0,35 mm

Opakowanie 3szt kolor niebieski
komplet 70 0,00

Wkład do długopisu 

zmazywalnego

Grubość linii pisania 0,35 mm

Opakowanie 3szt kolor czerwony
komplet 8 0,00



Wkład do długopisu 

zmazywalnego

Grubość linii pisania 0,35 mm

Opakowanie 3szt kolor czarny
komplet 20 0,00

Wkład do długopisu 

zmazywalnego

Grubość linii pisania 0,35 mm

Opakowanie 3szt kolor zielony
komplet 100 0,00

Cienkopis
Końcówka fibrowa * tusz na bazie wody * długość pisania: 500 m * 

grubość linii 0,4 mm kolor czarny
sztuka 80 0,00

Cienkopis
Końcówka fibrowa * tusz na bazie wody * długość pisania: 500 m * 

grubość linii 0,4 mm kolor czerwony
sztuka 55 0,00

Cienkopis
Końcówka fibrowa * tusz na bazie wody * długość pisania: 500 m * 

grubość linii 0,4 mm niebieski
sztuka 58 0,00

Cienkopis
Końcówka fibrowa * tusz na bazie wody * długość pisania: 500 m * 

grubość linii 0,4 mm kolor zielony
sztuka 55 0,00

Długopis

gumowy uchwyt

przezroczysta obudowa

średnica kulki: 0,5 mm

grubość linii pisania: ok. 0,3 mm

obudowa w kolorze tuszu kolor zielony, niebieski, czerwony, czarny

sztuka 150 0,00

Długopis

atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący (< 2 s)

produkt bezpieczny – nie zawiera toksyn i metali ciężkich

produkt nie zawiera PCV - polichlorku winylu

pomarańczowy korpus

zakończenie i skuwka w kolorze tuszu

wentylowana skuwka

końcówka pisząca z węglika wolframu

średnica końcówki: 0,7 mm

szerokość linii pisania: 0,3 mm

długość linii pisania: 3500 m  kolor zielony, niebieski, czerwony, 

czarny

sztuka 780 0,00

DŁUGOPISY I 

WKŁADY
Długopis 4 Colours, niebieski, czarny, czerwony, zielony sztuka 11 0,00

DŁUGOPISY 

ŻELOWE
Długopis automatyczny żelowy wodoodporny, niebieski, (j.m. szt.) sztuka 6 0,00

DŁUGOPISY 

ŻELOWE
Długopis żelowy wodoodporny, czarny, (j.m. szt.) sztuka 28 0,00

DŁUGOPISY 

ŻELOWE
Długopis żelowy wodoodporny, czerwony,  (j.m. szt.) sztuka 23 0,00

MARKERY, 

FOLIOPISY
Marker do płyt CD/ DVD,, czarny, sztuka 40 0,00

MARKERY, 

FOLIOPISY
Marker do płyt CD/ DVD niebieski sztuka 30 0,00

MARKERY, 

FOLIOPISY
Marker permanentny, niezmywalny 300, okrągły, kpl. 4 kol., kpl 80 0,00

MARKERY, 

FOLIOPISY
Marker permanentny, niezmywalny 330, ścięty, kpl. 4 kol., kpl 65 0,00

MARKERY, 

FOLIOPISY
Marker permanentny, okrągły 1,7 mm, czarny,  sztuka 75 0,00

MARKERY, 

FOLIOPISY
Marker permanentny, okrągły 1,7 mm, czerwony sztuka 55 0,00

MARKERY, 

FOLIOPISY
Marker permanentny, okrągły 1,7 mm, niebieski, sztuka 55 0,00



MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Markery do białych tablic  zestaw z gąbką, sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Markery do białych tablic,  czarny, sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Markery do białych tablic,  czerwony,  sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Markery do białych tablic, niebieski sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Markery do białych tablic, zielony sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Marker do flipchartów, czarny, sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Marker do flipchartów,  NIEBIESKI, sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Marker do flipchartów,  CZERWONY, sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Marker do flipchartów, ZIELONY, sztuka 90 0,00

MARKERY DO 

FLIPCZARTÓW I 

TABLIC 

SUCHOŚCIERALNY

Marker do flipchartów, 383, czarny, końcówka ścięta.,  (j.m. szt.) sztuka 90 0,00

ZAKREŚLACZE ZAKREŚLACZ 1546 PASTELOWY BLADONIEBIESKI sztuka 48 0,00

ZAKREŚLACZE ZAKREŚLACZ 1546 PASTELOWY BRZOSKWINIOWY sztuka 38 0,00

TEMPERÓWKI I 

GUMKI
Temperówka metalowa, podwójna sztuka 50 0,00

TEMPERÓWKI I 

GUMKI
Temperówka metalowa, pojedyncza sztuka 50 0,00

KLEJE Klej w sztyfcie 25 g,  sztuka 430 0,00

Klej Klej w tubce typu MAGIC 45 g sztuka 280 0,00

Klej Klej w sztyfcie typu MAGIC 20 g sztuka 160 0,00

Klej na goroco Wkłady do pistoletu na gorąco 50 szt., 11 mm 1 kg opakowanie 45 0,00

Pistolet do kleju na 

gorąco
Pistolet do wkłądów 11 mm sztuka 50 0,00

Dratwa Nici lniane dratwa szara 250 mb 25 dag sztuka 60 0,00

Glina Glina samoutwardzalna biała 0,46kg opakowanie 50 0,00

Papier brązowy Rolka brązowego papieru Brązowy papier (90g/m2) 50m rolka 50 0,00



Tu szdo pieczątki

Uniwersalny tusz wodny  do stempli ręcznych i samotuszujących z 

gumową i polimerową płytką stemplującą w kolorach: czarnym 

czerwonym niebieskim zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z 

końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze 

tuszu.

sztuka 20 0,00

Brystol Brystol karton kolor A2 MIX 10 kolorów 50ark 250g opakowanie 1 0,00

Brystol Papier techniczny Brystol biały 170 g/m2 A2 100ark opakowanie 1 0,00

Brystol Papier techniczny Brystol biały 170 g/m2 A1 100ark opakowanie 1 0,00

Kreda kolorowa 

tablicowa

kreda kolorowa okrągła w przekroju średnica: 10,5 mm opakowanie 

12 sztuk
sztuka 3 0,00

Ołówek z gumką
popularny typ ołówka z gumką łatwy do wycierania łatwy do 

temperowania twardość grafitu : HB
sztuka 20 0,00

Długopis jednorazowy
grubość końcówki: 0,5 mm przeźroczysta obudowa skuwka w kolorze 

tuszu
sztuka 60 0,00

Kalka ołówkowa kalka ołówkowa A4 niebieska standardxowa 10 arkuszy sztuka 1 0,00

Papier bracowy Rolka brązowego papieru Brązowy papier (90g/m2) 50m rolka 22 0,00

Tusz do pieczątki

Uniwersalny tusz wodny  do stempli ręcznych i samotuszujących z 

gumową i polimerową płytką stemplującą w kolorach: czarnym 

czerwonym niebieskim zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z 

końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze 

tuszu.

sztuka 5 0,00

Tusz do pieczątki

Uniwersalny tusz wodny  do stempli ręcznych i samotuszujących z 

gumową i polimerową płytką stemplującą w kolorach: czarnym 

czerwonym niebieskim zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z 

końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze 

tuszu.

sztuka 1 0,00

Tusz do pieczątki

Uniwersalny tusz wodny  do stempli ręcznych i samotuszujących z 

gumową i polimerową płytką stemplującą w kolorach: czarnym 

czerwonym niebieskim zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z 

końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze 

tuszu.

sztuka 1 0,00

Mechaniz

Mechanizm skoroszytowy podstawa wykonana z ekologicznego 

polipropylenu

wąsy wykonane z aluminium

długość całkowita : 150 mm

szerokość całkowita : 34 mm

25 sztuk w opakowaniu

jednostka sprzedaży 1 opakowanie

sztuka 10 0,00

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE 

Etykiety samoprzylepne APLI 210x297mm białe (10ark=10szt) 

AP12917 ; gramatura: 143gsm (papier matowy); kolor: biały

opakowanie 10 arkuszy A4

opakowanie 120 0,00

Zestaw dziurkaczy ozdobnych Wielkość motywu: ok. 1 cm zestaw 5 0,00

pastele do tkanin

wyraziste i nieblaknące kolory gwarantują mocną widoczność 

aplikacji, którą najpierw należy dokładnie sobie wyobrazić, by zaraz 

potem zmaterializować ją na wybranym materiale do tego typu 

kreatywnych działań najodpowiedniejsze będą tkaniny naturalne jak: 

bawełna, jedwab oraz len pastele nakłada się bezpośrednio na 

tekstylia za pomocą szablonów lub własnej wyobraźni i umiejętności 

gotowy wzór zakrywamy czystą kartką papieru, prasujemy żelazkiem 

w celu utrwalenia grafiki i już możemy cieszyć się niepowtarzalną 

zestaw 2 0,00



Taśma Power Tape

ardzo mocna i wytrzymała Taśma przyczepna do wszystkich 

powierzchni Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne Doskonała 

kleistość Odrywa się bez użycia nożyczek Do pakowania Do 

wzmacniania Do uszczelniania Do izolowania itp.

sztuka 1 0,00

Tablica Flipchart

powierzchnia suchościeralno - magnetyczna (lakierowana) 

konstrukcja w kolorze popielatym z eleganckimi grafitowymi 

wykończeniami rama aluminiowa trójnożny stojak o regulowanej 

wysokości maksymalna wysokość: 176 cm w komplecie uchwyt do 

zawieszania bloku w dwóch rozstawach oraz półka na markery

sztuka 3 0,00

Teczka skrzydłowa

wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm kolorowa oklejka, 

pokryta folią polipropylenową wyklejka papierowa do formatu A4 

szerokość do 40 mm zamykana na gumkę

sztuka 5 0,00

Deska z klipem A4

doskonała sztywna podkładka do pisania wyposażona w sprężysty 

mechanizm zaciskowy służący do utrzymywania kartek papieru 

nieruchomo pod klipsem format: A4

sztuka 14 0,00

Papier ksero A4 

COLOR COPY 160g 

(250ark) 136276

Biały papier ksero 160 g, do drukowania zaproszeń, dyplomów itp. ryza 250 arkuszy 13 0,00

Teczka z gumką 

szeroka, 4 cm

Teczka z gumką  A4 / 40mm  teczka z polipropylenu (PP), wykonana z 

półprzezroczystego PP o grubości 0,67 mm

duża pojemność

do przechowywania i gromadzenia dokumentów

ergonomiczne zapięcie zabezpieczające dokumenty podczas 

przenoszenia

mieści 380 kartek A4 (80 gsm)

jednostka sprzedaży 1 sztuka

sztuka 6 0,00

0,00


