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KALENDARZE 2018
Atrakcyjna oferta w Twoich rękach

Okres obowiązywania:

od 15.09.2017r do 31.01.2018r.
lub do wyczerpania zapasów

 Pełna oferta KaLenDarZY na 2018r DostęPna w oDDZiałach KomPanii Biurowej

Kalendarz książkowy a4 max Lux

• zaokrąglone narożniki • dzień na stronie • 352 
strony w tym część informacyjna 9 stron • 9 stron 
map (w bloku) • papier kremowy (chamois) 70g • 
perforacja narożników • register kciukowy • oprawa 
szyta, twarda (zmiękczana pianką) • druk dwukolo-
rowy (szary/bordo) • dwie tasiemki w kolorze bordo i 
granatowym • skorowidz telefoniczno – adresowy • 
wymiary 205 x 285 mm 

Kalendarz książkowy B5 Lux
• zaokrąglone narożniki • dzień na stronie • 352 stro-
ny w tym część informacyjna 8 stron • 9 stron map (w 
bloku) • papier kremowy (chamois) 70g • perforacja 
narożników • register panoramiczny • oprawa szy-
ta, twarda (zmiękczana pianką) • druk dwukolorowy 
(szary/bordo) • tasiemka w kolorze bordo • skorowidz 
telefoniczno – adresowy • wymiary 167 x 238 mm

Kalendarz książkowy a5 Lux
• zaokrąglone narożniki • dzień na stronie • 352 stro-
ny w tym część informacyjna 8 stron • 9 stron map (w 
bloku) • papier kremowy (chamois) 70g • perforacja 
narożników • register panoramiczny • oprawa szy-
ta, twarda (zmiękczana pianką) • druk dwukolorowy 
(szary/bordo) • tasiemka w kolorze bordo • skorowidz 
telefoniczno – adresowy • wymiary 140 x 200 mm

Kalendarz książkowy B6 Lux
• dzień na stronie • 352 strony w tym część infor-
macyjna 6 stron • 8 stron map (w bloku) • papier 
kremowy (chamois) 70g • register panoramiczny 
• oprawa szyta, twarda (zmiękczana pianką) • druk 
dwukolorowy (szary/bordo) • tasiemka w kolorze bor-
do • skorowidz telefoniczno – adresowy • wymiary 
117 x 165 mm

Kalendarz biurkowy manager Lux
• poziomy, leżący (oprawa skóropodobna) • 112 
stron w tym 1 strona część informacyjna • tydzień 
na rozkładówce • papier kremowy (chamois) 70g • 
druk dwukolorowy (szary/bordo) • register druko-
wany • wymiary kalendarza 323 x 160 mm (format 
kalendarium 317 x 115 mm)

Kod kat. format opis cena netto cena brutto

100100P A4 granat gecco 69,98 86,08
100100A A4 czarny półmat 69,98 86,08
100100X A4 grafit nubuk 69,98 86,08
100200P B5 granat gecco 49,98 61,48
100200A B5 czarny półmat 49,98 61,48
100200X B5 grafit nubuk 49,98 61,48
100300P A5 granat gecco 39,98 49,18
100300A A5 czarny półmat 39,98 49,18
100300X A5 grafit nubuk 39,98 49,18
100400P B6 granat gecco 22,98 28,27
100400X B6 grafit nubuk 22,98 28,27

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100500A czarny 19,98 24,58
100500X grafit nubuk 19,98 24,58
100500P granat półmat 19,98 24,58

granat gecco czarny półmat grafit nubuk

A5B5 B6

A4

Seria kalendarzy lUX dla wymagajacych!
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Kalendarz książkowy a4 classic
• tydzień na dwóch stronach • 144 strony • część informacyjna 9 stron • 4 strony 
map (w bloku) • papier kremowy (chamois) 80g • oprawa szyta, twarda (zmiękczana 
pianką) • druk dwukolorowy (szary/boro) • tasiemka w kolorze bordowym • registry 
drukowane • perforacja narożników • wymiary 205x285mm

Kalendarz biurkowy merkury
• podstawka ze sztywnego kartonu • druk dwukolorowy (dwustronny) 
• 56 stron • oprawa spiralna • tydzień na stronie • wymiary kalendarza 
152x225mm • wymiary kalendarium: 152 x 200mm

Kalendarz książkowy a5 note
• doskonałe połączenie terminarza i notatnika • tydzień na stronie 
+ strona na notatki • 144 strony • część informacyjna 9 stron • 
4 strony map w bloku • papier biały 80g • oprawa szyta, twarda 
(zmiękczana pianką) • druk dwukolorowy (szary/bordo) • tasiemka 
w kolorze bordo • registry nadrukowane • wymiary 140x200mm

Kalendarz trójdzielny na spirali 
telegraph
• luksusowo wykonany kalendarz z kaszerowa-
ną i wypukłą główką, dodatkowo pokrytą folią • 
papier offsetowy 80g • druk dwukolorowy • for-
mat po rozłożeniu 380x990mm • kalendarium 
główne 320x240mm (kalendaria dodatkowe 
320x160mm)

Kalendarz jednodzielny  
na spirali telegraph
• luksusowo wykonany kalendarz z kaszerowaną 
i wypukłą główką, dodatkowo pokrytą folią • pa-
pier kredowy 115g • druk dwukolorowy • format 
po rozłożeniu 380x567mm • format kalendarium 
320x240mm

Kalendarz książkowy a5 classic
• dzień na stronie • 352 strony • część informacyjna 9 stron • 4 strony map • 
papier biały 70g • oprawa szyta, twarda (zmiękczana pianką) • druk dwukolorowy 
(szary/bordo) • tasiemka w kolorze bordowym • register drukowany • perforacja 
narożników • skorowidz telefoniczno – adresowy • wymiary 140x200mm

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100600K szara juta 39,98 49,18
100600A czarny iguana 39,98 49,18
100600X grafit nubuk 39,98 49,18

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100130A Morskie Oko 20,98 25,81
100130B potok 20,98 25,81
100130C ogród 20,98 25,81
100130D łódka 20,98 25,81
100130E park 20,98 25,81

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100140A tatry 14,98 18,43
100140B krajobraz 14,98 18,43
100140C szczeniaki 14,98 18,43

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100700X grafit nubuk 29,98 36,88
100700B czerwony nubuk 29,98 36,88
100700K szara juta 29,98 36,88

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100001H brąz nubuk / beż juta 19,98 24,58

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100900X grafit nubuk / szara juta 24,98 30,73
100900B półmat czerwony (zamknięcie na gumkę) 24,98 30,73

Kod kat. opis cena netto cena brutto

100800X grafit nubuk / szara juta 36,98 45,49
100800B półmat czerwony (zamknięcie na gumkę) 36,98 45,49

Kod kat. cena netto cena brutto

100110X 5,98 7,36

szara juta grafit nubuk

brąz nubuk / beż juta

grafit nubuk / szara jutagrafit nubuk / szara juta

czarny iguana czerwony nubuk

półmat czerwonypółmat czerwony

grafit nubuk szara juta

potokMorskie Oko ogród łódka park

tatry krajobraz szczeniaki

Kalendarz książkowy B5 Plus
• tydzień na dwóch stronach • 144 strony • część informacyjna 11 stron • 9 stron 
map (w bloku) • papier biały 80g • druk dwukolorowy (szary/niebieski) • oprawa 
twarda, szyta (zmiękczana gąbką) • skorowidz telefoniczno - adresowy • tasiemka 
w kolorze szarym • register panoramiczny • perforacja narożników • wymiary 192 
x 238 mm

Biuwar bez listwy h8
• 30 kart • grzbiet klejony • roczne kalendarium na każdej planszy • papier 
80g • nadrukowana skala centymetrowa u góry każdej karty

Kod kat. cena netto cena brutto

100120Y 18,98 23,35

Kalendarz książkowy a5 Plus
• tydzień na dwóch stronach • 144 strony • część informacyjna 9 stron • 9 stron 
map (w bloku) • papier biały 80g • druk dwukolorowy (szary/niebieski) • oprawa 
twarda, szyta i zmiękczana gąbką • skorowidz telefoniczno-adresowy • tasiemka w 
kolorze szarym • peforacja narożników • wymiary 165 x 200 mm
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Kalendarz książkowy B5 Vivella
• tygodniowy (tydzień na dwóch stronach) • 144 strony • 8 stron map (mapa Polski i Europy na wy-
klejkach) • blok szyty i klejony, dodatkowo wzmocniony krepą • papier ekologiczny 90g • perforacja 
narożników • tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym • okładka zmiękczana gąbką (skóropodobna, 
matowa) • druk dwukolorowy • wymiary 175x228mm • kalendarium: PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, 
fazy księżyca i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku • registry dwurzędowe (nadruko-
wane) • dodatkowo: plan roczny 2017, 2018, plan urlopowy, plan miesięczny na 2018, 2019, skorowidz 
teleadresowy, oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Kalendarz książkowy a4 Vivella
• tygodniowy (tydzień na dwóch stronach) • 144 strony • 8 stron map (mapa Polski i Europy na 
wyklejkach) • blok szyty i klejony, dodatkowo wzmocniony krepą • papier kremowy (chamois) 90g • 
perforacja narożników • tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym • okładka zmiękczana gąbką 
(skóropodobna, matowa) • druk dwukolorowy • wymiary 216x272mm • kalendarium: PL/GB/D/RUS/
FR, imieniny i święta, fazy księżyca i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku • registry 
dwurzędowe (nadrukowane) • dodatkowo: plan roczny 2017, 2018, plan urlopowy, plan miesięczny 
na 2018, 2019, skorowidz teleadresowy, oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300200D zielony 26,98 33,19
300200H jasny brązowy 26,98 33,19
300200P granatowy 26,98 33,19
300200B czerwony 26,98 33,19

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300300B czerwony 29,98 36,88
300300P granatowy 29,98 36,88
300300D zielony 29,98 36,88
300300H ciemny brązowy 29,98 36,88

Kalendarz książkowy a5 Vivella classic
• dzień na stronie (sobota i niedziela na jednej stronie) • przed każdym miesiącem terminarz miesięczny 
• 360 stron • 8 stron map (mapa Polski i Europy na wyklejkach) • papier kremowy 70g • blok szyty 
i klejony, dodatkowo wzmocniony krepą • perforacja narożników • tasiemka oraz kapitałka w kolorze 
kremowym • część informacyjna 16 stron + miejsce na adresy • okładka zmiękczana gąbką (skóro-
podobna, matowa) • druk dwukolorowy (szaro-bordowy) • wymiary 148 x 212 mm • kalendarium: PL/
GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, fazy księżyca i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku 
• registry dwurzędowe (nadrukowane) • dodatkowo: plan roczny 2017, 2018, plan urlopowy 2018, plan 
miesięczny na rok 2019, oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Kalendarz książkowy a4 Baladek
• tygodniowy (tydzień na dwóch stronach) • 128 stron • mapa Polski i Europy na wyklejkach • papier kremowy 
90g • imitacja obszycia • oprawa dodatkowo klejona i wzmocniona krepą • okładka zmiękczana gąbką • druk 
dwukolorowy • wymiary 216x272mm • kalendarium PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, fazy księżyca i zacho-
dy słońca, na dole kalendarium plan całego roku, plan urlopowy oraz plan roczny na 2017 i 2018 rok • registry 
dwurzędowe (nadrukowane) • perforacja narożników • skorowidz teleadresowy

Kalendarz książkowy a5 Baladek
• dzień na stronie (sobota i niedziela na jednej stronie) • 320 stron • imitacja obszycia • mapa Polski i Europy 
na wyklejkach • papier kremowy 70g • oprawa klejona, wzmocniona krepą • okładka zmiękczana gąbką • 
druk dwukolorowy • wymiary 148x212mm • kalendarium PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, fazy księżyca 
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku, registry dwurzędowe (nadrukowane) • plan roczny 
na 2017 i 2018 + miejsce na notatki

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300600A czarny 25,98 31,96
300600H brązowy 25,98 31,96
300600D zielony 25,98 31,96
300600B czerwony 25,98 31,96
300600P granatowy 25,98 31,96

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300500A czarny 11,48 14,12
300500H brązowy 11,48 14,12
300500D zielony 11,48 14,12
300500B czerwony 11,48 14,12
300500P granatowy 11,48 14,12

Kalendarz książkowy a4 nebraska
• dzień na stronie (sobota i niedziela na jednej stronie) • 360 stron • 8 stron map 
(mapa Polski i Europy na wyklejkach) • papier kremowy 80g • oprawa szyta,  
dodatkowo klejona i wzmocniona krepą • okładka zmiękczana gąbką • druk dwukolorowy • wy-
miary 212x298mm • kalendarium PL/GB/D/RUS/FR, imieniny i święta, fazy księżyca i zachody 
słońca, na dole kalendarium plan całego roku, część informacyjna 16 stron • registry dwurzędo-
we (nadrukowane) • perforacja narożników, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300400A czarny 49,98 61,48
300400H brązowy 49,98 61,48
300400B czerwony 49,98 61,48
300400P granatowy 49,98 61,48
300400I bordowy 49,98 61,48

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300100A czarny 22,98 28,27
300100H brązowy 22,98 28,27
300100D zielony 22,98 28,27
300100B czerwony 22,98 28,27
300100P granatowy 22,98 28,27
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Biuwar z listwą Dc
• 52 kartki •  wymiary: 410 x 600 mm • druk dwukolo-
rowy • na każdej kartce kalendarz skrócony na 2017, 
2018, podział godzinowy na każdy dzień tygodnia, 
pole na notatki • listwa zabezpieczająca kartki przed 
zagięciem w kolorze granatowym

Kalendarz trójdzielny Dc
• 3-częściowe kalendarium • kartki klejo-
ne, usztywnione od spodu kartonem w ko-
lorze białym • druk dwukolorowy • papier 
70g • okienko na pasku ze sztywnej folii 
(na gumkę), mix wzorów zdjęć „główek” 
kalendarza • kalendaria o wymiarach 135 
x 295 mm 

Kod kat. opis cena netto cena brutto

200200X 410x600mm 12,98 15,97

Kod kat. opis cena 
netto

cena 
brutto

200100X wypukła „główka” 
/ 320x770mm 6,98 8,59

200100Y płaska „główka”
/ 320x770mm 5,98 7,36

Kalendarz biurkowy Dc 
PoZiomY 
• podstawka wykonana z kartonu 350g  • oprawa spi-
ralowana (bindowana) • papier 80g • druk dwukolo-
rowy • 3-języczne kalendarium • wschody i zachody 
słońca • fazy księżyca • święta narodowe i kościelne

PionowY 
• podstawka wykonana z kartonu 450g  • oprawa spi-
ralowana (bindowana) • papier 80g • druk dwukolo-
rowy • 3-języczne kalendarium • wschody i zachody 
słońca • fazy księżyca • święta narodowe i kościelne

Kod kat. opis cena netto cena brutto

200300X poziomy / 135x260mm 3,98 4,90
200300Y poziomy / 100x295mm 2,98 3,67
200400X pionowy / 140x200mm 2,88 3,54

Kalendarz trójdzielny B12
• główka wypukła, kaszerowana (podklejo-
na), dodatkowo foliowana • druk dwukolo-
rowy na kalendariach • bieżący miesiąc wy-
różniony kolorystycznie • numeracja tygodni 
(imieniny) • papier 80g • pasek z okienkiem 
przesuwnym • wymiary: 320 x 750 mm

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300800A maki 8,98 11,05
300800B wybrzeże 8,98 11,05
300800C góry 8,98 11,05
300800D jezioro 8,98 11,05
300800E pole 8,98 11,05
300800F pomost 8,98 11,05

Kalendarz biurkowy
• 56 stron • podstawka wykonana ze sztywnego kartonu 350g • oprawa 
spiralowana • druk dwukolorowy • tydzień na stronie • pionowy: wymiary 
140x195mm • poziomy wymiary 295x122mm • papier 70g

Kalendarz wieloplanszowy w2
• 13 plansz • papier kredowany 150g • kalendarium 
w czterech kolorach • wymiary po rozłożeniu 330 x 
530 mm • wymiary kalendarium: 330 x 475 mm 

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300900X pionowy / 140x196mm 2,98 3,67
300900Y poziomy / 295x122mm 4,98 6,13

Biuwar z listwą 
• 30 kart • papier 70g • na każdej kartce kalendarz skrócony na 2018  
i 2019, podział godzinowy na każdy dzień tygodnia, pole na notatki • listwa 
zabezpieczająca kartki przed zagięciem w kolorach: czarnym, bordowym 
lub granatowym

Kod kat. opis cena netto cena brutto

300110X B3 / 493x337mm 13,98 17,20
300110Y A2 / 585x423mm 14,98 18,43

Kod kat. cena netto cena brutto

100170X 18,98 23,35



Promocja ważna od 15.09.2017 do 31.01.2018r. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. Ceny nie zawierają podatku VAT. Produkty prezentowane w “Ofercie promocyjnej” posiadające ceny promocyjne nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu.
Kompania Biurowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w “Ofercie Promocyjnej” oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.

“Oferta promocyjna” stanowi informację handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. Kodeksu Cywilnego. Kompania Biurowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

POLSKA FIRMA – POLSKI KAPITAŁ – POLSKI PRACODAWCA
miasto adres telefon e-mail

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Elbląg
Gdynia
Jelenia Góra
Kędzierzyn-Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Ostrów Wielkopolski
Piła
Poznań
Rzeszów
Siedlce
Sosnowiec
Suwałki
Świecie n/Wisłą
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Oława

ul. Przędzalniana 6h 
ul. Partyzantów 68
ul. Miechowska 14
ul. Malborska 53
ul. Janka Wiśniewskiego 20
ul. Moniuszki 1b
ul. Kazimierza Pułaskiego 25
ul. Rolna 2c
ul. Przemysłowa 8b
ul. Golikówka 7
ul. Kilińskiego 17
ul. Polna 24
ul. Wojciechowska 5
ul. Starorudzka 10e
ul. Borelowskiego 27
ul. Spółdzielcza 27
ul. ks. J. Warszawskiego 18
ul. Rogoźińska 11c
ul. Truskawiecka 1
ul. Wspólna 2
ul. Magazynowa 8c
ul. Gen. Władysława Andersa
ul. Konopnickiej 8
ul. Gałczyńskiego 26
ul. Karczunkowska 19
ul. Mechaników 6
ul. Wagonowa 28a
ul. Młyńska 24

85 675 26 06
33 810 06 81
52346 66 66
55 232 84 12
58 669 85 85
75 649 60 32
77 483 35 28
41 343 13 43
94 341 69 23
12 292 02 48 do 51
24 254 15 47, 697 053 800
76 844 28 84
81 528 22 10
42 684 37 34
18 547 40 40
89 539 05 55
62 592 04 47
67 210 49 20
61 886 48 90
17 863 39 50
25 644 65 67
32 705 02 50
87 565 13 70
52 346 66 66
22 313 11 70
54 236 87 45
71 356 56 16 do 19
71 303 21 51

bialystok@kompaniabiurowa.pl 
bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl 
elblag@kompaniabiurowa.pl 
gdynia@kompaniabiurowa.pl
jeleniagora@kompaniabiurowa.pl 
kedzierzynkozle@kompaniabiurowa.pl 
kielce@kompaniabiurowa.pl 
koszalin@kompaniabiurowa.pl 
krakow@kompaniabiurowa.pl 
kutno@kompaniabiurowa.pl 
lubin@kompaniabiurowa.pl 
lublin@kompaniabiurowa.pl 
lodz@kompaniabiurowa.pl 
nowysacz@kompaniabiurowa.pl
olsztyn@kompaniabiurowa.pl 
ostrow@kompaniabiurowa.pl 
pila@kompaniabiurowa.pl 
poznan@kompaniabiurowa.pl
rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
siedlce@kompaniabiurowa.pl 
sosnowiec@kompaniabiurowa.pl 
suwalki@kompaniabiurowa.pl 
bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
warszawa@kompaniabiurowa.pl 
wloclawek@kompaniabiurowa.pl 
wroclaw@kompaniabiurowa.pl
wroclaw@kompaniabiurowa.pl

jeszcze wiecej promocji?
zeskanuj i sprawdz!

Kod kat. format opis cena netto cena brutto

100150A A4 czarny skóra 198,98 244,75
100150H A4 brązowy skóra 198,98 244,75
100160A A5 czarny skóra 117,98 145,12
100160H A5 brązowy skóra 117,98 145,12

Kalendarz książkowy Lux max skóra

• zaokrąglone narożniki • dzień na stronie • 352 strony • 9 stron 
map (w bloku) • papier kremowy (chamois) 70g • perforacja naroż-
ników • oprawa - skóra naturalna • druk dwukolorowy (szary/bordo) 
• skorowidz telefoniczno – adresowy • wymiary 205 x 285 mm (A4) 
oraz 140 x 200 mm (A5) 

A4 brąz skóra czarny skóraA5

na specjalne zamówienie ekskluzywna  
oprawa ze skóry naturalnej!

idealne na PrezenT 
- każdy egzemplarz 

pakowany 
w ozdobne pudełko

czaS Oczekiwania dO 3 TygOdni

ogólnopolski dostawca artykułów biurowych

24 oddziały
w całej 
Polsce

ponad 400 pracowników
z olbrzymim doświadczeniem
gotowych służyć pomocą

1 800 dziennie
realizowanych zamówień
na terenie całego kraju

19 000 m2 powierzchni
magazynowo-
wystawienniczej

190 mln zł netto
rocznego obrotu

nowoczesny katalog z ofertą
5 000 produktów doskonale
skomponowanych 
pod względem jakości do ceny

cykliczna oferta promocyjna
i bogaty program 
motywacyjny

flota ponad 180
aut realizujących
dostawy w systemie
24 godziannym

20 000 stałych 
klientów

Zamawianie niGDY nie BYło taK Proste
PLATFORMA ZAKUPOWA - INTELIGENTNE NARZĘDZIE DLA WYMAGAJĄCYCH

Korzyści ze stosowania Internetowej Platformy Zakupowej
- stały dostęp do pełnej oferty produktowej,
- bezpieczeństwo danych,
- stały koszyk dedykowanych produktów,
- kontrola wydatków ze strony Klienta,

- monitorowanie stanu realizacji zamówienia,
- wielozakresowa analiza historii zamówień,
- generowanie szczegółowych raportów,
- przydzielanie uprawnień użytkownikom,

- dostęp do cyklicznych ofert promocyjnych,
- informacje o nowościach w ofercie.

Zamawianie Logowanie Wysłanie
zamówienia

Szybka
dostawa

Łatwy wybór
produktów


