
Specjalne promocje 
od Acco

20 x =

Przy zakupie 20 pudeł Esselte Speedbox 
– 5 pudeł Esselte Speedbox 
z tego samego rodzaju gratis

Kup produkty do przechowywania i archiwizacji i odbierz gratis!

Naciśnij

Pudła i kontenery Speedbox 
– wygodne rozwiązanie do archiwizacji
• Gotowe do archiwizowania dokumentów 

w kilka sekund.
• Oszczędność czasu. 
• Łatwe, intuicyjne składanie.
• Wzmocniona konstrukcja.

Kod Opis Rozmiar SxWxG mm

623985 Grzbiet 80 mm; format A4 80 x 350 x 250
623908 Grzbiet 100 mm; format A4 100 x 350 x 250
623909 Grzbiet 150 mm; format A4 150 x 350 x 250
623910 Pudło otwierane od szerszej strony. Grzbiet 80 mm, format A4

Kod Opis

15211 Skoroszyty, siarczanowe
15212 Teczki, siarczanowe

Kod Kolor

90311 niebieski
90314 żółty
90316 czerwony
90318 zielony
90319 biały

5 x GRATIS

WYJĄTKOWA 

PROMOCJA

Skoroszyty i teczki 
na akta osobowe

Kup 8 teczek 
lub skoroszytów, 

a 2 otrzymasz gratis

• Przeznaczone do przechowywania akt osobowych. 
• Wewnątrz 4 przegródki do zachowania standardowego podziału 

dokumentów z przebiegu kariery pracownika. 
• Wykonane z mocnego kartonu 230 gsm. Format A4.
• W komplecie identyfi kator i etykiety do opisu zawartości każdej teczki.

Teczka zawieszana Esselte Classic, A4
• Bardzo wytrzymałe teczki zawieszane w intensywnych kolorach. 
• Dno teczki oraz listwa z zawieszkami wzmocniona specjalną folią. 
• W zestawie przezroczysty plastikowy uchwyt na etykietę i białe, papierowe etykiety. 
• Wykonana z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu (certyfi kat Blue Angel).

Kup 20 teczek i odbierz pięć 
w tym samym kolorze w prezencie
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• Laminowana powierzchnia gwarantuje dłuższą żywotność produktu 
oraz łatwość usuwania zabrudzeń. 

• Posiada etykietę do opisu zawartości.

Pudełko Leitz Click & Store, A4LEITZ WOW
POKAŻ SWOJE 

PRAWDZIWE 
KOLORY WOW

Ukryj bałagan, pokaż, jak można 
przechowywać przedmioty stylowo 
i elegancko! Uporządkuj wszystko szybko 
dzięki Click & Store!

Kup 3 pudła Click & Store w wybranym formacie, 
a czwarte w tym samym rozmiarze 
otrzymasz GRATIS

Opis Kod

Średnie (format A4+), 281 x 200 x 370 mm 604400-
Małe (format A5+), 220 x 160 x 282 mm 604300-

Opis Kod

Deska z klipsem 397100-

Opis Kod

Okładka twarda, w kratkę, A4 462610-
Okładka twarda, w kratkę, A5 462810-

Kod Grzbiet

100500- A4/80 mm (600 kartek)
100600- A4/50 mm (350 kartek)

Brulion Leitz WOW
• Laminowana, błyszcząca okładka nadaje 

ekskluzywny wygląd i jest miła w dotyku. 
• Certyfi kowany papier FSC. 
• Oprawa szyta, zabezpieczająca kartki 

przed wypadaniem. 
• 80 kartek papieru o gramaturze 90 gsm. 

kolory żółty i czarny dostępne w grudniu 2019 roku

Kup deskę z klipsem i odbierz gratis 
brulion A5 w kratkę

Deska z klipsem
• Wykonana z mocnego polistyrolu.
• Metalowy klips bezpiecznie utrzyma 

80 kartek A4 (80 gsm).
• Posiada zaczep do powieszenia. 

kolor żółty dostępny w grudniu 2019 roku
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GRATIS

Segregator Leitz WOW z mechanizmem 180°
• Segregator w niezwykle stylowych kolorach. 
• Opatentowany, unikalny mechanizm 180° 

umożliwiający o 50% szersze otwarcie 
i o 20% szybsze segregowanie dokumentów. 

• Etykieta i otówr na palec na grzbiecie. 
• 5 lat gwarancji na mechanizm.

• Koszulki z poszerzanym o 20 mm harmonijkowym brzegiem pozwalają 
na włożenie do środka obszernych dokumentów i katalogów. 

• Perfekcyjnie nadają się do wpięcia do segregatorów.

Kup opakowanie 
segregatorów (10 sztuk) 
i odbierz gratis zszywacz 
mini Leitz WOW do 10 kartek 
w wybranym kolorze kolor żółty dostępny w grudniu 2019 roku

Koszulki groszkowe na katalogi 
A4 Leitz, 170 mikronów

Do opakowania koszulek, opakowanie 
przekładek plastikowych Leitz WOW 1-5 gratis!

kolor żółty dostępny w grudniu 2019 roku

GRATIS

GRATIS

Kup brulion w rozmiarze A4 lub A5, 
a drugi w tym samym rozmiarze otrzymasz GRATIS

462811-

1241000047561003

ZAPAKUJ 
PREZENT NA ŚWIĘTA

55281023



Kod Kolor

5000354 jasnoniebieski
23256502 czerwony
23639401 czarny
23256501 niebieski

Kod Kolor

5000358 biały
5000357 żółty
5000356 jasnozielony
5000355 jasnoczerwony

Kod Kolor

5000360 jasnoczerwony
5000361 jasnozielony
5000362 żółty
5000363 biały

Kod Kolor

23639402 niebieski
23639401 czarny
23639403 czerwony
5000359 jasnoniebieski

+

Ergonomiczny zszywacz F30

Kup zszywacz F30 i odbierz dziurkacz FC30 za 50% ceny

Z krótkim magazynkiem i mocną stalową konstrukcją 
zapewnia precyzyjne zszywanie.

• Zszywa do 30 kartek.
• Technologia Flat Clinch redukuje grubość zszywanych kartek papieru o 30%.
• Używany ze zszywkami Rapid Strong 24/6 i 26/6.
• 5 lat gwarancji.

• Przeznaczony jest dla każdego początkującego artysty - zawiera ołówki do rysowania, kolorowe kredki i kredki 
akwarelowe oraz akcesoria, takie jak podkładka do rysowania, 5 arkuszy papieru do rysowania i malowania, arkusz 
z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi technik rysowania oraz 3 wzory do wykonania za pomocą materiałów 
zawartych w zestawie. 

• W zestawie znajduje się również ostrzynka, gumka i pędzelek.
• Wszystkie materiały Academy umieszczone zostały w eleganckim drewnianym pudełku, które idealnie nadaje sie na 

prezent, aby rozbudzać i rozwijać umiejętność rysowania wśród początkujących artystów.

Zestaw prezentowy Derwent Academy  
w drewnianym pudełku

Niszczarka Rexel Alpha
• Niszczy do 5 kartek (80 gsm) jednorazowo, do standardu 

bezpieczeństwa P-4, tnąc je na konfetti (4x38 mm). 
• Niszczy zszywki i spinacze. 
• Pojemność pojemnika na ścinki: 14 l, 60 kartek A4.
• Wymiar: 180 x 370 x 321 mm.

Flipchart Nobo Classic na statywie, 
z powierzchnią Nano Clean™

• Tablica magnetyczna Nobo z technologią Nano Clean™, 
umieszczona na statywie z regulowaną wysokością.

• W komplecie półka, haczyki do bloków, listwa ułatwiająca 
odrywanie kartek oraz marker suchościeralny Nobo.

• Wymiary: 680 x 1840 x 680 mm.
• 15 lat gwarancji.

Kup flipchart, a zestaw 
akcesoriów* otrzymasz 
gratis

Kup dowolną tabliczkę na biurko,  
a brulion Leitz WOW A5 w kolorze pomarańczowym  

otrzymasz gratis!
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Kod

1905173 pionowa
1905174 pozioma

Kod

1901916

Kod

2300147

GRATIS

GRATIS

SUPER CENA

50%

159 zł
netto

Zszywacze Dziurkacze

IDEALNY NA 

PREZENT

Tabliczka suchościeralna na biurko

* w zestawie markery + gąbka

• Pozioma lub pionowa szklana tabliczka Nobo na biurko z funkcjonalną 
powierzchnią suchościeralną.

• Powierzchnia z hartowanego szkła odznacza się łatwością ścierania 
i najwyższą odpornością na plamy z tuszu, ślady po mazakach,  
zadrapania i wgniecenia.

• W komplecie minimarker Nobo zakończony gąbką do ścierania.
• Tabliczka pozioma posiada dodatkowo wysuwaną szufladę na drobiazgi.
• 25-letnia gwarancja.

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA GRAWERUNKU NA PUDEŁKU

2102023EU

46271044

1901077

1905325



Kod Opis

1500234 Plecak Kensington Contour™ na laptopa 15,6’’, czarny
62220 Torba Kensington Contour na laptopa 15,6”, czarna

Kod

K72356EU

Kod

1500109NL

Kod

K60412WW

Kod Opis

ACCO56148 Podnóżek Kensington SoleRest, czarny
ACCO56145 Podnóżek Kensington SoleMate, szaro-czarny
ACCO56146 Podnóżek Kensington SoleMate Plus, szary
56155EU Podnóżek Kensington SoleMassage, czarny
56154 Podnóżek Kensington SoleSoother, szary
56153 Podnóżek Kensington SoleMate Comfort, szaro-czarny
56152 Podnóżek Kensington SoleSaver, szary

Kup klawiaturę i mysz, a otrzymasz 
podkładkę pod nadgarstek GRATIS

Przewodowa mysz Mouse-in-a-Box®

• Czuły i niezawodny czujnik optyczny (800 dpi).
• Kółko przewijania znacznie przyspiesza przeglądanie dokumentów.
• Długość kabla USB: 180 cm.

Klawiatura Value
• Klawiatura przewodowa gwarantuje niezawodność.
• W zestawie z przejściówką PS2.

Torby Contour™

Podnóżki

Podkładki

Torby Contour™ zawierają opracowane przez Kensington konturowe 
panele i inteligentny system rozkładu ciężaru zaprojektowany tak, aby 
większy ciężar był przenoszony na silniejsze mięśnie. Zmniejsza to 
zmęczenie barków i odczuwaną wagę o 35%, dzięki czemu torba wydaje 
się lżejsza.

Kup torbę lub plecak i odbierz 
bezprzewodową mysz Kensington Pro Fit™ 
w prezencie

Kup oparcie i odbierz podnóżek 
Kensington SoleMassage za 1 zł

Kup podkładkę pod nadgarstek 
i podkładkę pod mysz Kensington 
Duo Gel i odbierz podnóżek 
Kensington SoleSaver za 1 zł

KUP 4 podnóżki Kensington, a piąty (taki sam) 
otrzymasz GRATIS

Oparcie Kensington SmartFit®

dopasowujące się do pleców
• System SmartFit® pozwala zmierzyć, wyregulować 

i dopasować podparcie pleców w celu uzyskania 
idealnego komfortu pracy.

• Niezależne sprężyny dostosowują się do kształtu 
ciała, wyginając się odpowiednio przy zmianie pozycji.

• Wentylowane podpory. 
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GRATIS

GRATIS

1 zł

1 zł

SoleMate
ACCO56145

SoleRest
ACCO56148

SoleMassage
56155EU

K72405EU

56155EU

62383

SoleSaver
56152

SoleSaver
56152

62397

62399


