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OD REDAKCJI

Dorota Mazurek (dmazurek@unit.com.pl) Katarzyna Ankikiel (kankikiel@unit.com.pl)

Drodzy Czytelnicy, 
 
Przed Tobą ogrom wyzwań więc oczekiwałbyś, aby i prasa biznesowa coś więcej dla Ciebie zrobiła. Trzeba znać trendy, 

wiedzieć jakie są nowości, ale Ty potrzebujesz również wiedzy i narzędzi biznesowych, aby móc rozwijać sprzedaż.  Nam też 

na tym zależy! 

Papierniczy Świat to źródło informacji o produktach, trendach, tym, co na rynku się dzieje. Do prowadzenia firmy potrzebne 

są informacje i narzędzia stricte biznesowe. Dlatego stratujemy z nowym projektem: 

BIZNESNAPLUSIE.pl 

Premiera już w czerwcu, podczas wyjątkowego wydarzenia. 

Bądźcie czujni i obserwujcie nasz profil na FB i/lub Instagramie. Po długim weekendzie majowym wrzucimy szczegóły i za-

prosimy Cię na spotkanie, po którym zyskasz między innymi: 

•   Lepsze wyniki finansowe – dowiesz, co zrobić, by rozkręcić mocniej swój biznes 

•   Szansę na wyróżnienie się w branży 

•   Narzędzia, które Ci pomogą w odsprzedaży 

Będzie też można rozwinąć skrzydła i poszybować w górę i to dosłownie. 
 

Bądźmy zatem w kontakcie! 
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Czołowy dystrybutor  
torebek do pakowania prezentów w Polsce.

„W&K” Wojciech Waśniewski

W naszym asortymencie znajdą Państwo 
torebki z szerokim dnem,  

które zastępując papier do pakowania prezentów,  
generują większą sprzedaż, a zatem 

 Państwa zysk. 

„W&K” Wojciech Waśniewski 
• Radom, ul. Potkańskiego 16A/1 
• Wojciech.Wasniewski@wktorebki.pl   
• Tel. 692 470 809                        www.wktorebki.pl   

Posiadamy w asortymencie: 
 
•  TOREBKI DO PAKOWANIA PREZENTÓW 
•  PAPIER DO PAKOWANIA PREZENTÓW 
•  KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE 
•  ROZETKI 
•  PUDEŁKA NA PREZENTY   
•  MAGNESY                                 
•  NOTESY  
•  BALONY 
•  GRY LOGICZNE  

02-03 Spis.qxp  21.04.2022  09:15  Strona 3



www.papierniczyswiat.pl

AKTUALNOŚCI

Pen Show Poland

4

W tym roku w wielu szkołach w Polsce odbyła się akcja Dzień 

bez plecaka, bądź Plecka na opak. 

Tego dnia należało zamienić tradycyjną torbę lub plecak na inne 

nosidła – kosze, walizki, wózki itp. Pomysłów było wiele. Uczniowie 

mogli przyjść do szkoły z nietypowymi plecakami: koszami, torbami, 

poszewkami, walizkami, i tak dalej.  Te najciekawsze, najbardziej ory-

ginalne były honorowane zwolnieniem z pytania. Akcja ciepło przyjęta 

przez uczniów ma szansę na kontynuację w kolejnych latach. 

2 kwietnia, w Katowicach, odbyła się tegoroczna edycja Pen Show 

Poland. W trakcie trwania tegorocznego Festiwalu Kaligrafii i Pen Show Po-

land, zorganizowano zbiórkę na pomoc dla Ukrainy. Zebrano 13073,4 PLN. 

Pieniądze zostały przekazane do organizacji organizujących taką pomoc. 

„Dziękujemy odwiedzającym za wrzucanie do puszek „wejściówek”, ka-

ligrafom za przekazanie swojego honorarium za warsztaty, KWZ Ink za sprze-

daż swoich próbnych atramentów” – czytamy w komunikacie organizatora.

Plecak na opak
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Członkowie Światowego Forum Druku i Komunikacji (WPCF) 

ostrzegają, że obecne niedobory papieru będą miały poważne reperkusje 

w dostawach produktów drukarskich na wszystkie rynki gospodarcze 

i zagrażają odbiciu sektora po pandemii koronawirusa. 

 

WPCF to federacja stowarzyszeń drukarskich z całego świata, w tym 

z Australii, Europy, Indii, Japonii, Nepalu, RPA, Korei Południowej, Sri 

Lanki i USA, a wiele z nich wskazuje na bieżące problemy z dostawami. 

Podczas gdy w ciągu ostatnich dwóch lat produkty graficzne odno-

towały spadek, WPCF potwierdziło, że popyt prawie powrócił do poziomu 

sprzed pandemii w większości krajów, jednak klienci stoją teraz w obliczu 

rosnących cen i niepewności co do dostaw papieru i tektury. 

„Trwający strajk w niektórych skandynawskich papierniach pogarsza 

sytuację nie tylko w Europie, ale także w innych krajach, takich jak Stany 

Zjednoczone”, powiedział WPCF w oświadczeniu opublikowanym 

24 marca 2022. - „Zapasy firm poligraficznych nie wystarczą do czasu 

zakończenia strajku, a drukarze będą zmuszeni do informowania klientów 

o swojej niezdolności do realizacji zamówień. Brak możliwości druku 

spowoduje duże straty finansowe nie tylko dla drukarni, ale również dla 

klienta końcowego. Pociągnie to za sobą przewidywalne niedobory wielu 

drukowanych towarów konsumpcyjnych oraz niektórych produktów, 

w tym żywności i artykułów medycznych, których nie można wprowadzić 

na rynek z powodu braku opakowania. Napięcia na wszystkich rynkach 

rosną wraz z wojną na Ukrainie i spowodują dodatkowe problemy z do-

stawami do produkcji produktów leśnych, które pozyskują drewno lub 

miazgę z Rosji lub Ukrainy”. 

Kamal Chopra, prezes WPCF i przewodniczący stosunków między-

narodowych All India Federation of Master Printers, powiedział: „Liderzy 

branży twierdzą, że w najbliższej przyszłości nastąpi dalszy wzrost cen 

papieru, a koszty drukarek wzrosną czterokrotnie. A nawet jeśli jesteś 

gotów zapłacić cenę, brakuje papieru.”

WPCF ostrzega przed niedoborem papieru 
zagrażającym odbiciu przemysłu po pandemii

 Rośnie świadomość coraz większej liczby 

klientów końcowych zrównoważonej produkcji, która 

staje się decydującym czynnikiem przy dokonywaniu 

zakupu. Nowa etykieta „Made from Upcycled Wood” 

firmy Staedtler na każdym ołówku, czy kredce, wy-

raźnie pokazuje czy został on wykonany z odpadów 

drzewnych pochodzących z przemysłu drzewnego. 

Nawet najmniejsze skrawki drewna można przerobić 

na wysokiej jakości ołówki dzięki innowacyjnemu 

procesowi produkcji. Ponadto specjalna, oszczędza-

jąca zasoby produkcja sprawia, że   ołówki są wyjąt-

kowo odporne na pękanie i zapobiegają odpryskom 

drewna. Specjalna miękka powierzchnia zapewnia, 

że jest ona antypoślizgowa, co jest szczególnie 

ważne dla dzieci. Ponadto opakowanie jest wyko-

nane w 80% z materiału pochodzącego z recyklingu 

i można je ponownie poddać recyklingowi.

Wykonane z drewna poddanego recyklingowi
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 Pandemia COVID-19 mocno przyspieszyła cyfryzację polskich 

szkół. Dziś większość z nich jest wyposażona w komputery, laptopy, tab-

lety czy interaktywne monitory. Wciąż jest to jednak zaledwie wierzchołek 

góry lodowej. Eksperci wskazują, że dalszy rozwój cyfrowej szkoły będzie 

wymagać inwestycji w cyfrową infrastrukturę i sprzęt, kompetencje nau-

czycieli i uczniów oraz cyfrowe treści, aplikacje i oprogramowanie. Takie 

narzędzia są niezbędne także w przypadku nauczania uczniów ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie będzie to możliwe bez długofa-

lowego wsparcia finansowego ze strony państwa. 

 

– W Polsce jest 2 mln uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi. Na każdą 25-osobową klasę przypada ich średnio ośmioro. Ci 

uczniowie wymagają indywidualnego podejścia w kwestii nauczania 

i wsparcia rozwoju emocjonalnego – mówi Wojciech Sak, wiceprezes 

VULCAN i dyrektor rozwoju biznesu w Nowej Erze. 

 

Ekspert wskazuje, że urodzone po 2010 roku pokolenie Alfa, które 

wkroczyło już do szkół podstawowych, to pokolenie rosnącej neuroróż-

norodności. Uczniowie potrzebują indywidualizacji, empatii i różnorod-

nego podejścia w nauczaniu. W tym zaś pomagają właściwie wykorzy-

stywane technologie cyfrowe. 

 

– W Polsce wciąż jesteśmy na bardzo początkowym etapie wyko-

rzystywania nowoczesnych technologii, jak choćby wirtualnej rzeczy-

wistości czy druku 3D, albo masowego zastosowania technologii, które 

wspierają pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

– mówi Wojciech Sak. – To wszystko wymaga nakładów finansowych 

i one się pojawiły po pandemii, mamy np. programy typu Laboratoria 

Przyszłości czy Aktywna Tablica. Teraz trzeba jednak pracować nad tym, 

żeby to finansowanie miało charakter ciągły, żeby szkoły, samorządy, 

nauczyciele i dyrektorzy mieli do dyspozycji pulę środków, która w za-

leżności od potrzeb może być dedykowana wszystkim tym obszarom 

związanym z nowymi technologiami. 

Eksperci wskazują, że rozwój cyfrowej szkoły wymaga inwestycji 

w cyfrową infrastrukturę i sprzęt, kompetencje nauczycieli i uczniów 

oraz cyfrowe treści, aplikacje i oprogramowanie. Nie będzie to możliwe 

bez długofalowego wsparcia finansowego ze strony państwa. Dotych-

czasowe programy wsparcia dla szkół były bowiem krótkookresowe lub 

jednorazowe i nie zapewniały żadnej ciągłości działań. 

 

– W krajach takich jak Holandia, które są bardziej zaawansowane 

w zakresie cyfrowej transformacji w edukacji, jest osobna pula wynosząca 

kilkaset euro rocznie na jednego ucznia, przeznaczona na wydatki zwią-

zane z rozwojem kompetencji cyfrowych, adaptacją rozwiązań wirtualnej 

rzeczywistości, druku 3D i w ogóle szerokiego zastosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych – podkreśla wiceprezes VULCAN. 

 

Proces cyfryzacji polskiej szkoły mocno przyspieszyła pandemia 

COVID-19, która z dnia na dzień zmusiła szkoły do przejścia na zdalne 

formy nauczania. W efekcie dziś większość placówek jest wyposażona 

w podstawowe urządzenia, niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzy-

stywaniem technologii informacyjno-komputerowych, tzn. komputery, 

laptopy, tablety czy interaktywne monitory. Jednak wciąż jest to zaledwie 

wierzchołek góry lodowej. 

 

– Cyfryzacja szkolnictwa w Polsce jest dopiero na początku tego 

procesu. Inwestycji i wsparcia finansowego wciąż wymagają podstawowe 

obszary, a więc m.in. wyposażenie w podstawowe urządzenia, nośniki, 

ale również i cyfrowe treści edukacyjne – mówi Wojciech Sak. – W zasa-

dzie wszystkie kraje zachodnie są dużo bardziej zaawansowane pod 

względem wykorzystania podstawowych technologii. W Wielkiej Brytanii 

czy Holandii ponad 90 proc. klas jest wyposażonych w nowoczesne mo-

nitory dotykowe z funkcją elektronicznego flipcharta, które pozwalają 

notować cały przebieg lekcji, a później przesyłać go do uczniów. W Polsce 

wciąż ten odsetek nie przekracza 10 proc., a być może jest nawet niższy. 

U nas wciąż dominują białe tablice z rzutnikami. 

Technologicznie polskie  
szkoły mocno odstają  

od zachodnioeuropejskich.  
Bez wsparcia państwa dalsza 

cyfryzacja szkół będzie trudna

www.papierniczyswiat.pl8
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– Trzeba pomyśleć o tym, co zrobić, żeby wszystko, co za-

działo się w czasie pandemii COVID-19, nie zostało zaprze-

paszczone. Wypracowaliśmy wiele rozwiązań, materiałów, 

wiele pomysłów na to, jak usprawnić zdalne lekcje. To wszystko 

wciąż jest dostępne. W tej chwili trzeba myśleć o tym, aby 

dalej wykorzystywać wszystkie te zdobycze technologii – do-

daje Sebastian Wasiołka, trener i ekspert ds. edukacji zdalnej 

w VULCAN. 

 

Jak podkreśla, przez ostatnie dwa lata edukacja zdalna 

jasno pokazała konieczność inwestowania w rozwiązania i tre-

ści cyfrowe dla szkolnictwa. Przykładem, który pokazuje, jak 

efektywnie można wykorzystywać je w edukacji, jest stworzone 

przez Nową Erę i VULCAN, czyli największy w Polsce edutech, 

narzędzie Empiriusz. To pierwsze w Polsce, ale i w całej Eu-

ropie, wirtualne laboratorium chemiczne dla klas 7 i 8 szkół 

podstawowych. 

 

– Możemy przenieść się do wirtualnego laboratorium i tam 

eksperymentować z różnego rodzaju odczynnikami w bez-

pieczny sposób. W takim kontrolowanym środowisku doświad-

czenia możemy przeprowadzać wielokrotnie, mamy szansę je 

przećwiczyć – wyjaśnia Sebastian Wasiołka. 

 

Empiriusz łączy w jednym rozwiązaniu zarówno sprzęt  

– w tym jednostkę sterującą, gogle i sterowniki, jak i kompletne 

oprogramowanie oraz scenariusze lekcji. To wygodne zwłasz-

cza dla nauczycieli, którzy podczas zaledwie 45-minutowej 

lekcji nie muszą spinać kabli, łączyć ze sobą różnych urządzeń 

etc. Empiriusz jest gotowy do lekcji od razu po włączeniu 

przycisku. 

 

– To urządzenie jest łatwe w obsłudze, nie wymaga łączenia 

różnych elementów, gogli, komputera, kontrolerów, oprogra-

mowania i dodatkowo konfigurowania całego tego środowiska. 

Jest uruchamiane poprzez naciśnięcie jednego przycisku 

i w ciągu 30 sekund, maksymalnie minuty, jest gotowe do użyt-

kowania – mówi Wojciech Sak. 

 

Nowa Era, czyli największe w Polsce wydawnictwo edu-

kacyjne, planuje niedługo wprowadzić Empiriusza na rynek 

europejski. Pracuje również nad poszerzeniem jego funkcjo-

nalności m.in. o wirtualne materiały z innych przedmiotów. 

Inną propozycją wydawnictwa jest Spektrum Autyzmu PRO, 

pierwszy na rynku program multimedialny do pracy z dziećmi 

ze spektrum autyzmu, mający status wyrobu medycznego. 

 

O możliwości wykorzystania nowych technologii w edu-

kacji, szczególnie w kontekście uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi, eksperci rozmawiali podczas Kongresu 

SPE zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Era oraz  

edutech VULCAN.

www.papierniczyswiat.pl
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BIZNES

O nowej koncepcji targów rozmawiamy z Yvonne Engelmann, 

dyrektor Ambiente Ambiente Living, Giving, Working. 

 

Jak doszło do podjęcia decyzji o utworzeniu nowej sekcji  

Ambiente Working? 

Yvonne Engelmann: Od pewnego czasu – i to nie tylko od pandemii 

– obserwujemy, jak zmienia się rynek dóbr konsumpcyjnych. Jako orga-

nizator wiodących międzynarodowych targów, oferujemy rynkom glo-

balną platformę, której potrzebują. Dlatego zawsze aktywnie reagujemy 

na zmiany na rynku, tworząc oferty dla nowych grup produktowych, 

a tym samym oferujemy wszystkim uczestnikom rzeczywistą wartość 

dodaną poprzez nowe impulsy biznesowe, synergie i inspiracje. W ten 

sposób wspieramy i towarzyszymy branży w jej dalszym rozwoju. Ważnym 

elementem tego jest nowa sekcja Working, która obok Dining, Living 

i Giving uzupełnia gamę produktów i usług Ambiente dla różnych stylów 

życia. W ramach nowego obszaru Ambiente poszerza tym samym gamę 

oferowanych produktów i zapotrzebowanie na nie. 

  

Dlaczego Ambiente to idealna przestrzeń dla branży papierniczej? 

Yvonne Engelmann: Ambiente tworzy nowe impulsy dla sektora 

papierniczego - od biznesu kontraktowego do megatrendu zrównowa-

żonego rozwoju i odwiecznego faworyta designu i stylu życia do grup 

docelowych w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Wystawcy z branży 

artykułów papierniczych i biurowych już w przeszłości chętnie wystawiali 

się na Ambiente. Dzieje się tak, ponieważ trafiają tam do rozszerzonych 

grup docelowych, takich jak sklepy koncepcyjne, studia projektowe czy 

Equipped for the future:  
Nowy obszar w Ambiente

Targi Ambiente oferują kompleksowy przegląd gamy towarów konsumpcyjnych z całego świata. Kolejna edycja 
zaplanowana jest od 3 do 7 lutego 2023 r. To nie tylko najważniejsze targi zastawy stołowej, kuchennej i AGD, ale w 
dziale Living można znaleźć wszystko, co łączy się z domem, wyposażeniem i dekoracją. Prezenty i akcesoria osobiste 
we wszystkich aspektach będą prezentowane w dziale Giving, który będzie teraz zawierał również wysokiej jakości 
artykuły papiernicze i artykuły szkolne. Nowa sekcja Working poświęcona zostanie tematowi środowisk pracy jutra, 
skupiając się jeszcze intensywniej niż wcześniej na odpowiednich rozwiązaniach.

www.papierniczyswiat.pl10
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ekskluzywne butiki z upominkami, których nie znajdują na własnych 

targach branżowych. Jednocześnie Ambiente oferuje tym wystawcom 

również klasyczny handel upominkami, od domów towarowych po dys-

konty, a co za tym idzie bardzo szeroką gamę produktów. 

Ambiente Working jako nowy, żywy świat aranżuje zupełnie nowe 

możliwości prezentacji produktu i koncepcji. Jednocześnie wystawcy 

otrzymują zupełnie inne możliwości rozwoju poprzez synergię z różnymi 

obszarami tematycznymi Ambiente. Daje to zarówno wystawcom, jak 

i odwiedzającym możliwość dotarcia do nowych i rozszerzonych grup 

docelowych oraz połączenia spójnych synergii w jednym miejscu. 

  

Jakie działy dokładnie obejmuje Ambiente Working? Kto powi-

nien tu wystawiać, co jest do odkrycia? 

Yvonne Engelmann: Nowy obszar roboczy początkowo będzie 

obejmował materiały biurowe, w tym regenerowane materiały eksploa-

tacyjne do drukarek, sprzęt i wyposażenie biurowe oraz konferencje 

i5moderację. Jednym z głównych tematów jest temat „Przyszłość pracy 

z obszarami koncepcji biura i domu oraz sprzętu biurowego”. Uzupeł-

nieniem tej treści są Future Office Talks w Akademii. Sekcja Praca jest 

zatem idealnym strategicznym i koncepcyjnym rozszerzeniem do Living, 

Giving and Dining. Zmiana społeczna prowadzi do poważnej zmiany 

w sektorze artykułów papierniczych w zakresie portfolio produktów pro-

ducentów lub zmienionych kanałów sprzedaży i grup docelowych, którym 

możemy wtedy lepiej służyć w nowym kontekście - w tym prezentacje 

koncepcji i towarów, a także najwyższej klasy wykłady seria. Grupy do-

celowe dla tego obszaru to architekci, monterzy biur, planiści biur i za-

rządcy obiektów. 

  

Dlaczego Ambiente jest odpowiednią platformą dla sektora 

pracy i sprzętu biurowego? 

Yvonne Engelmann: Właściwości wyposażenia w linie produktów 

zawsze były strategicznie ważnym elementem Ambiente. Zarówno Dzia-

łalność Kontraktowa w segmencie Mieszkania, jak i Działalność HoReCa 

dla sektora Hotelarstwo w segmencie Jadalnia. Segment ten to nie tylko 

wyposażanie nieruchomości komercyjnych, takich jak hotele, restauracje, 

przestrzenie coworkingowe czy biura, ale także wyposażanie naszych 

domów, w tym biur w domu. W ciągu ostatnich dwóch lat nabrało to zu-

pełnie nowego wymiaru społecznego. Produkty do wyposażenia biur 

i biurek od zawsze były częścią lifestylowych kolekcji wystawców Am-

biente. Oznacza to, że istnieje tu ekscytujący potencjał synergii – dla 

naszych wystawców i zwiedzających. Dlatego jest to ważny krok w po-

szerzaniu tego obszaru. 

  

 Artykuły papiernicze i przybory szkolne uzupełniają asorty-

ment produktów działu Giving w Ambiente. Jakich odwiedzają-

cych się spodziewacie tutaj? 

Yvonne Engelmann: Kupujący poszukujący papeterii, bloków, ka-

lendarzy z oferty Papeteria

www.papierniczyswiat.pl12
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 Przychody ze sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr 

luksusowych wyniosły w minionym roku obrotowym (zakończonym 

31 grudnia 2020 roku) 252 mld dolarów, o ponad 12 proc. mniej niż rok 

wcześniej. Spadek ten to efekt przede wszystkim pandemii. Liderem po-

zostaje francuski koncern LVMH. Jak wynika z raportu „Global Powers 

of Luxury Goods 2021. Breakthrough luxury”, producenci dóbr luksuso-

wych koncentrują się obecnie przede wszystkim na wykorzystaniu tech-

nologii do opracowania materiałów przyjaznych dla środowiska. Poszu-

kują też nowych sposobów prowadzenia działalności w duchu 

zrównoważonego rozwoju w obszarze projektowania, produkcji czy dys-

trybucji, jak i komunikacji. Wizerunek sprzedawców luksusowych marek 

ucierpiał, gdy zwlekali z wycofaniem się z rynku rosyjskiego po ataku 

tego kraju na Ukrainę. 

Branża była mocno krytykowana od początku wojny Rosji z Ukrainą, 

głównie ze względu na odbywające się w tym samym czasie tygodnie 

mody w Paryżu i Mediolanie. Mimo symbolicznych gestów solidarności 

podczas pojedynczych pokazów, opinia publiczna domagała się bardziej 

stanowczych decyzji, które odczuliby rosyjscy oligarchowie . 

„Tymczasem na reakcję luksusowych marek czekaliśmy ponad ty-

dzień. Jako pierwszy decyzję podjął Hermès, który poinformował o „tym-

czasowym zamknięciu” swoich trzech butików w Moskwie. Za jego przy-

kładem poszły, m.in. Chanel oraz grupy LVMH, Kering i Richmont. Media 

Digitalizacja i zrównoważony 
rozwój napędzają inwestycje 
w branży dóbr luksusowych

Najwięcej spółek w ogólnym zestawieniu to firmy produkujące różnorodny asortyment dóbr luksusowych (35 proc.), 
które w tym roku po raz pierwszy wyprzedziły producentów ubrań i butów (33 proc.).

14
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obiegły zdjęcia pustych półek ich butików w Moskwie, po tym jak Rosjanie 

w panice kupowali luksusowe towary. Nie można wykluczyć, że część 

klientów głównie z innych krajów europejskich, ze względu na tę spóź-

nioną reakcję, będzie bojkotować sprzedawców dóbr luksusowych. Py-

taniem pozostaje również, czy w tak niepewnych czasach firmy nie po-

winny przygotować i wdrożyć polityk związanych z szybkim i konkretnym 

reagowaniem na sytuacje zupełnie nieoczekiwane i związane z warto-

ściami, które są im bliskie. Wojna w Ukrainie wyraźnie pokazuje, że ak-

tywizm marek nabiera znaczenia, a konsumenci oczekują konkretnych, 

szybkich i aktywnych działań”-- mówi dr Marta Karwacka, starszy me-

nedżer w dziale Sustainability Consulting, Deloitte. 

  

Post-pandemiczny obraz 

Spadek sprzedaży w minionym roku obrotowym w branży dóbr luksuso-

wych wyniósł 12,2 proc. Rok wcześniej był to wzrost o 8,5 proc. Tylko 

19 ze 100 najlepszych firm odnotowało wzrost sprzedaży w omawianym 

okresie w porównaniu do 78 rok wcześniej. Sześćdziesiąt dwie firmy 

odnotowały dwucyfrowe spadki sprzedaży, w porównaniu do zaledwie 

dwóch w roku poprzednim. 

Wartość zysku netto spółek z TOP 100 wzrosła jednak o 5,1 proc. 

Co istotne, ponad połowa firm w zestawieniu była w omawianym okresie 

rentowna, a w przypadku 13 firm zyski te były dwucyfrowe. 

Średnia wartość przychodów przypadająca na spółkę wynosiła 

2,5 mld dolarów. Aby znaleźć się w zestawieniu należało osiągnąć mini-

mum przychodów w wysokości 182 mln dolarów. 

„W ciągu ostatnich dwóch lat na skutek pandemii konsumenci i firmy 

adaptują się do nowych wyzwań i nowego stylu życia. Zdecydowanie 

wyraźny trend rosnącej świadomości problemów środowiskowych wpływa 

na zmianę w sposobie konsumpcji i jednocześnie tworzenie strategii 

ESG w firmach oraz wdrażanie ich w wielu procesach m.in. produkcji, 

dystrybucji czy komunikacji z rynkiem. W ostatnich latach bardzo wy-

raźnie widać transformację zarówno w kierunku zrównoważonego roz-

woju, jak i cyfryzacji, co ma odzwierciedlenie w długofalowych strate-

giach.”– mówi dr Marta Karwacka. 

 

Na podium wciąż ci sami liderzy 

Pierwsza trójka wśród 100 największych producentów dóbr luksusowych 

pozostaje bez zmian. Pierwsze miejsce ponownie zajął koncern LVMH, 

w którego portfolio znajdują się marki takie jak Louis Vuitton czy Marc 

Jacobs. Na drugim miejscu pojawiła się kolejna francuska spółka – Kering 

SA, właściciel marek Gucci czy Saint Laurent. Na podium, podobnie jak 

rok temu, znalazł się także amerykański koncern kosmetyczny Estee 

Lauder. Producenci z TOP 10 wygenerowali w sumie aż 51,4 proc. sprze-

daży całej pierwszej setki. 

„Top 10 zwiększyło swój udział w całkowitej sprzedaży dóbr luksu-

sowych firm Top 100 o 0,2 punktu procentowego. Chociaż wszystkie 

firmy pierwszej dziesiątki, z wyjątkiem PVH, odnotowały spadek sprze-

daży w roku obrotowym 2020, pozostały rentowne, zapewniając łącznie 

większy zysk niż ogółem dla Top 100. Co ciekawe po raz pierwszy do 

Top 10 w omawianym okresie wszedł Hermès International, debiutując 

na dziewiątym miejscu. Z pierwszej dziesiątki wypadł za to Swatch Group, 

w przypadku którego sprzedaż spadła o 33 proc.” – mówi Bartek Bob-

czyński, dyrektor, lider Advertising, Marketing & Commerce, Deloitte. 

Najwięcej spółek w ogólnym zestawieniu to firmy produkujące róż-

norodny asortyment dóbr luksusowych (35 proc.), które w tym roku po 

raz pierwszy wyprzedziły producentów ubrań i butów (33 proc.). Najlicz-

niejszą reprezentację mają przedsiębiorstwa z Włoch (26 proc.), chociaż 

odpowiadają one tylko za 11,3 proc. przychodów ze sprzedaży dóbr lu-

ksusowych. Z kolei pod tym względem przodują firmy z Francji (28,1 

proc. udziału). 

 

Koncentracja na e-commerce 

Rozwój sprzedaży internetowej w branży dóbr luksusowych przekroczył 

punkt krytyczny i stał się istotną częścią strategii dystrybucji wieloka-

nałowej dla globalnych graczy z tego sektora. 

Cele digitalizacji i zrównoważonego rozwoju napędzają w branży 

dóbr luksusowych inwestycje w fashion-tech. Firmy koncentrują się na 

zrównoważonym projektowaniu i produkcji dóbr luksusowych, a jedno-

cześnie przyspieszają wdrożenia rozwiązań cyfrowych, co ma skutkować 

większym zaangażowaniem konsumentów i dostarczeniu im doświad-

czeń zakupowych za pomocą technologii. Skok do cyfrowego świata był 

szybszy niż oczekiwano, a celem firm jest dopracowanie rozwiązań już 

wdrożonych i implementacja nowych rozwiązań cyfrowych. 

„Branża dóbr luksusowych zazwyczaj przyjmuje konserwatywne po-

dejście w stosunku do tego, co może zagrozić jego dziedzictwu, ale pan-

demia zmieniła ten stan rzeczy i zmusiła firmy do odważnych ruchów 

w tworzeniu i rozwoju ich strategii cyfrowych. Takie firmy jak Patek Phi-

lippe po raz pierwszy w historii uruchomiły sprzedaż swoich produktów 

online. Wciąż jednak kilka firm, w tym Rolex i Chanel, nie zdecydowało 

się na taki krok.” – mówi Bartek Bobczyński. 

Jednym z widocznych objawów wykorzystania technologii w pro-

duktach luksusowych są tokeny NFT. To rodzaj niezamiennego tokena 

kryptograficznego opartego o technologię blockchain. Każdy pojedynczy 

NFT jest wyjątkowy i unikalny – oznacza to, że tym samym może być 

certyfikatem autentyczności. Tokeny NFT nie są w żaden sposób wy-

mienne i stanowią cyfrową własność posiadacza. Nie można ich również 

skopiować. Między innymi z tego powodu NFT znalazły się w centrum 

uwagi producentów dóbr luksusowych, którzy wykorzystują je przy two-

rzeniu limitowanych kolekcji. Są one również pomocne na rynku wtórnym, 

pozwalając konsumentom zweryfikować autentyczność zakupionych 

produktów luksusowych. 

 

Pokolenie Alfa: nadchodzą konsumenci przyszłości 
Branża dóbr luksusowych w ostatnich latach wykonała ogromny wysiłek, 

by pozyskać konsumentów z pokolenia Y, a potem Z. Teraz nadchodzi 

generacja Alfa. Są to osoby urodzone po 2010 roku, które w połowie tej 

dekady będą stanowić znaczącą grupę ponad dwóch miliardów młodych 

konsumentów. W nadchodzących latach będą odgrywać oni kluczową 

rolę w kształtowaniu trendów społecznych i konsumenckich. To pokolenie 

chrakteryzujące się innymi nawykami niż wcześniejsze generacje. Po-

kolenie Alfa żyje w zdigitalizowanej gospodarce i zglobalizowanym świe-

cie. To w większości dzieci milenialsów, wychowywane zgodnie z warto-

ściami wyznawanymi przez rodziców. Mimo, że są jeszcze bardzo młodzi, 

to już zaobserwowano, że bliskie im są: globalizacja, cyfryzacja, socjali-

zacja oraz zrównoważony rozwój.

www.papierniczyswiat.pl16
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W dzisiejszym świecie nie ma czasu na nudę. Żyjemy szybko, mamy mnóstwo obowiązków, a grafik codziennych zadań 
pęka w szwach. Spieszą się dorośli, a z nimi pędzą dzieci. Tymczasem specjaliści biją na alarm ̶ coraz więcej maluchów 
ma problemy ze skupieniem uwagi, radzeniem sobie z emocjami, czy rozwojem kompetencji motorycznych. Problem 
jest poważny, trzeba działać szybko. Od czego zacząć? Pozwólmy dzieciom się nudzić, lecz dajmy im do tego 
przestrzeń i… kolorowe narzędzia.

Kolorowi pogromcy nudy

 Nuda to stan „nicnierobienia”, którego dzieci bardzo nie lubią, 

a paradoksalnie bardzo potrzebują! Wymaga kreatywności, samoorganizacji, 

pozwala dziecku rozwinąć skrzydła, puścić wodze fantazji, zaplanować 

i zrealizować coś krok po kroku według własnych reguł. Daj dziecku kredki 

i flamastry, odrobinę inspiracji a zobaczysz, jak świetnie poradzi sobie samo. 

Kredki od dawien dawna są idealnymi pogromcami nudy!  

Podobno już 10 tysięcy lat temu sproszkowana ochra, czyli mineralny pigment 

w kolorze żółtym ze zwietrzeliny skalnej, była wykorzystywana jako narzędzie 

do rysowania ornamentów na ciele. W starożytności znano technikę mie-

szania wosku z pigmentem i tak sporządzoną miksturą wykonywano deko-

racje na tkaninach i drewnie. Można by powiedzieć, że była to pewnego ro-

dzaju prapraprzodkini kredki woskowej, jaką każde z dzieci ma dzisiaj 

w piórniku! Pastelami posługiwał się w XV wieku sam Leonardo da Vinci, 

a pamiętajmy, że daleko im było do jakości, jaką mają współczesne produkty. 

Na skalę przemysłową pierwsze kredki dla dzieci wyprodukowali w 1903 

roku Amerykanie. Zostały nazwane „Crayola” od połączenia francuskich 

słów „węgiel drzewny” i „olej”, czyli materiałów, z których powstały. Co ciekawe 

miały tylko 8 kolorów: czarny, brązowy, niebieski, czerwony, fioletowy,  

pomarańczowy, żółty i zielony.  

Dzisiaj rynek oferuje różne rodzaje kredek w dziesiątkach, jeśli nie set-

kach, odcieni. Jednakże podstawowa klasyfikacja jest w miarę stała.  

Mamy więc kredki: 

• ołówkowe, w których kolorowany wkład z węgla drzewnego znajduje się 

wewnątrz drewnianej lub syntetycznej oprawki; 

• świecowe (z parafiny);  

• pastelowe (z kredy i glinki – pastele suche lub z wosku i glinki – pastele 

mokre);  

• woskowe (z pszczelego wosku).  

 

Na co zwrócić uwagę wybierając produkty dla małego artysty? 

Młodszym dzieciom, od drugiego roku życia, wygodniej będzie rysować kred-

kami o grubszym korpusie, który łatwiej utrzymać w dłoni. Zawsze dobrym 

wyborem są kredki o trójkątnym przekroju, ponieważ wymuszają na rączce 

dziecka prawidłowy chwyt, co sprzyja nauce rysowania a następnie pisania. 
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Warto też zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonano produkt. Bardzo 

wytrzymałe są bezdrzewne kredki ołówkowe z żywicy syntetycznej odpornej 

na żucie, które w przypadku złamania nie pozostawiają drzazg. Aspekt bez-

pieczeństwa jest niezwykle ważny, zwłaszcza w przypadku pierwszych kredek 

ołówkowych, z którymi ma kontakt dziecko. Pamiętajmy, że inaczej będzie 

rysował maluch, a inaczej starszak. Ten pierwszy zdecydowanie mocniej na-

ciska na papier, dlatego kredki ołówkowe dla młodszych dzieci powinny 

mieć nieco twardszy grafit, trudniejszy do złamania. W ofercie firmy BIC, dla 

której bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem, tego rodzaju rozwią-

zania można znaleźć w wielu produktach, chociażby w kredkach BIC Kids 

ECOlutions Evolution Triangle. Dla dzieci zapewne mniej, ale dla świadomych 

rodziców wartością dodaną jest ekologiczny wymiar produktów codziennego 

użytku. Wspomniane wcześniej kredki BIC Kids w 35% wykonano z materiałów 

z recyklingu co sprawia, że są wyborem przyjaznym dla środowiska natural-

nego. Warto wiedzieć, że rynek oferuje i takie rozwiązania. 

Flamastry to obok kredek kolejne produkty do rysowania i ko-

lorowania, które każde dziecko ma w szufladzie biurka czy piórniku, bo 

trudno wyobrazić sobie bez nich wyprawkę przedszkolaka i pierwszoklasisty. 

Ich historia nie jest tak imponująca jak dzieje kredki, ale podobnie jak w jej 

przypadku, Amerykanie odegrali tu kluczową rolę. Zasada działania flamastra 

(pisaka czy markera) jest prosta, tak jak długopis zawiera on wkład  ̶  porowaty 

rdzeń nasączony tuszem. Pierwsze flamastry pojawiły się w latach czter-

dziestych XX wieku i były po prostu zmodyfikowanymi piórami na atrament, 

które zamiast stalówki miały knot. Oficjalnym ojcem „magic markera” był 

Sidney Rosenthal. To on w 1953 roku połączył pojemnik na atrament z knotem 

z filcu i końcówką – tak narodził się „magiczny”, bo piszący po każdej po-

wierzchni, mazak. Pomysł ten z czasem udoskonalono, wprowadzając cie-

niutką końcówkę z włókien akrylowych i zastępując atrament tuszem.  

Dzisiaj możemy wybierać spośród flamastrów (pisaków, mazaków) i mar-

kerów (zakreślaczy). Te pierwsze mają cieńszą końcówkę o grubości kreski 

do 4 mm, w tych drugich końcówka umożliwia uzyskanie linii grubszej niż 

4 mm. Jakie będą najlepsze dla dzieci? Z pewnością takie, które mają 

jaskrawe kolory, tusz dobrej jakości oraz końcówkę z zabezpieczeniem przed 

wciśnięciem do środka. Rodziców z pewnością ucieszą te, które w szybki i 

 łatwy sposób można sprać z większości tkanin oraz zmyć z małych rączek. 

Dla jednych i drugich doskonałą ofertę ma marka BIC Kids, oferująca wszystko, 

czego potrzebuje każdy mały artysta. 

Czy z nudą trzeba walczyć? Czasem nie warto, bo inspirując dziecko 

do twórczej aktywności i pozwalając mu na własne rozwiązania, otwieramy 

drzwi do świata, w którym samodzielnie może odkrywać siebie.
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BIC® KIDS EVOLUTION® STRIPES KREDKI OŁÓWKOWE 
 
Bezpieczne i trwałe, bezdrzewne kredki ołówkowe wykonane z żywicy 
syntetycznej. Podczas złamania nie pozostawiają drzazg, są łatwe do 
temperowania i nietoksyczne. Dostępne w trzech wariantach - 12, 18 i 24 
intensywnych kolorów, uzyskanych na bazie pigmentów. Dobrze kryjący 
i odporny na złamania grafit o szerokości 3,2 mm pozwala uzyskać idealny 
efekt estetyczny podczas rysowania i kolorowania. Produkt 
rekomendowany przez nauczycieli i uwielbiany przez dzieci. Sprzyja 
twórczej aktywności, rozwija wyobraźnię i daje wysoki komfort 
wielokrotnego użytkowania. Polecany dla dzieci od piątego roku życia. 
Oferta dedykowana dla rynku tradycyjnego. Wyprodukowane w UE. 
 
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o.

BIC® KIDS ECOLUTIONS EVOLUTION TRIANGLE KREDKI 
OŁÓWKOWE O TRÓJKĄTNYM PRZEKROJU 
 
Niezwykle wytrzymałe, bezdrzewne kredki ołówkowe o trójkątnym przekroju, 
przeznaczone dla dzieci od 2. roku życia. Zostały wykonane z żywicy 
syntetycznej, dzięki czemu są odporne na żucie, a w przypadku złamania nie 
pozostawiają drzazg. 35% materiału użytego do ich produkcji pochodzi 
z recyklingu, co sprawia, że są wyborem przyjaznym dla środowiska 
naturalnego. Fakt ten potwierdza także francuski znak ekologiczny NF 
Environnement (NF 400) umieszczony na opakowaniu. Trójkątny kształt 
korpusu kredki wymusza na rączce dziecka prawidłowy chwyt, co sprzyja 
nauce rysowania a następnie pisania. Odporny na pękanie grafit o średnicy 
4,3 mm z wysoką zawartością pigmentów umożliwia uzyskanie intensywnej 
barwy na każdym rodzaju papieru. Dostępne w 12 żywych kolorach, które 
rozbudzą wyobraźnię każdego malucha. 
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o. 

BIC® KIDS KID COULEUR FLAMASTRY 
 
Flamastry w szerokim wyborze 24 żywych kolorów, których nie może 
zabraknąć w żadnej wyprawce szkolnej. Specjalna blokada zapewnia 
trwałość i niezawodność użytkowania, ponieważ uniemożliwia wciśnięcie 
końcówki do środka. Flamastry posiadają tusz na bazie wody, dzięki czemu 
łatwo je sprać z większości tkanin oraz zmyć z rąk. Idealna propozycja dla 
małych artystów od piątego roku życia, która rozbudzi wyobraźnię i pozwoli 
zrealizować każdy twórczy projekt. Rekomendowane przez nauczycieli, 
uwielbiane przez dzieci. Dostępne w wielu wariantach: 12, 18, 20 i 24 sztuk 
w opakowaniu. Zaproś swoje dziecko do świata kolorów i wyobraźni 
z flamastrami BIC!  
 
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o.

BIC® KIDS PLASTIDECOR TRIANGLE KREDKI ŚWIECOWE  
 
Niebrudzące kredki świecowe o trójkątnym przekroju w dwunastu żywych 
kolorach. Idealne dla małych dzieci już od 30 miesiąca życia, w sam raz 
do kolorowania i pierwszych samodzielnych rysunków. W pełni bezpieczne 
i nietoksyczne, stanowią świetną propozycję dla najmłodszych. 
Odpowiednio wyprofilowany korpus kredek kształtuje dłoń dziecka, 
sprzyjając nauce prawidłowego chwytu pisarskiego. Produkt najwyższej 
jakości, rekomendowany przez nauczycieli i uwielbiany przez dzieci. 
Doskonały wybór dla każdego małego artysty, zaczynającego przygodę 
z kolorami i rysowaniem.  
 
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o.
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OXFORD&ME 
Oxford&Me to zupełnie nowa odsłona klasycznych zeszytów Oxford.  
Subtelny design wraz z matowym wykończeniem nadaje 
atrakcyjności. Kolekcja inspirowana najnowszymi trendami 
z5dominującymi akcentami kwiatowymi. Doskonałej jakości 
śnieżnobiały idealnie gładki Optik Paper zapewni komfort 
notowania. W ofercie znaleźć możemy zeszyty, bruliony 
i kołozeszyty, w polipropylenowych okładkach z podwójną spiralą 
i gumką idealnie dopasowaną do kolorystyki okładek. Kolekcja 
posiada certyfikat PEFC, co pozwala na wsparcie gospodarki leśnej.

OXFORD/ HAMELIN POLSKA 

www.my-oxford.com/pl-pl

CAMPUS PASTEL 
Oxford Campus pojawia się w zupełnie nowej odsłonie. 
Modne, pastelowe kolory na okładkach nawiązujących 
do motywów akademickich, kojarzonych 
z najpopularniejszymi uczelniami na świecie. Aksamitne 
wykończenie w postaci folii soft touch idealnie komponuję 
się z pastelowymi barwami, dzięki czemu kolekcja jest 
subtelna i elegancka, a przez to wyjątkowo atrakcyjna. 
Do wyboru aż pięć wariantów kolorystycznych. Posiada 
wewnętrzną, rozbudowaną adresówkę oraz specjalne 
miejsce na wpisanie planu zajęć. Wciąż możesz się cieszyć 
śnieżnobiałym, idealnie gładkim Optik Paper®.
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TOP 2000/ HAMELIN POLSKA 

www.top2000.pl

KOLEKCJA LINEA OD TOP 2000 
Kolekcja Linea to szeroki wybór grafik na okładkach.  
Zawiera zarówno motywy zwierzęce, jak również linearne obrazy ukazujące najnowsze trendy. Uszlachetnienie w postaci matowej folii, oraz lakieru 
błyszczącego na wybranych elementach grafiki tworzy nie tylko doskonały efekt wizualny, ale również przy dotyku okładki mamy wrażenie, że dane 
części są wypukłe. Niezwykle urocze a jednocześnie proste grafiki powodują, że kolekcja nabiera stylu i elegancji. Idealne dla wielbicieli minimalizmu 
i najnowszych trendów.

BACK TO SCHOOL – REKOMENDACJE 2022/2023
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BIC® ECOLUTIONS GLUE STICK 
Klej w sztyfcie na bazie wody, który idealnie nadaje się  
dla dzieci. Gwarantuje czyste i łatwe klejenie na papierze, 
kartonie oraz fotografii. Opakowanie zostało w 100% 
wykonane z surowców wtórnych. Klej nie zawiera 
w składzie rozpuszczalników; jest całkowicie 
biodegradowalny i nie podlega bioakumulacji, dlatego 
stanowi optymalny wybór w trosce o Ziemię. Dzięki temu, 
że jest nietoksyczny i można go łatwo sprać, nadaje się 
nawet dla najmłodszych dzieci. Dostępny w trzech 
gramaturach 8g, 21g i 36g.

SOCIÉTÉ BIC/BIC POLSKA 

www.pl.bicworld.com

BIC® COMFORT 13 CM NOŻYCZKI  
Lekkie, trwałe i bezpieczne nożyczki dla najmłodszych, 
początkujących użytkowników. Poręczne i wygodne, dzięki miękkim 
gumowym uchwytom. Idealnie leżą w małej dziecięcej dłoni, 
zapewniając wysoki komfort użytkowania. W sam raz do kreatywnych 
wycinanek, czy podstawowych aktywności plastycznych w domu 
i szkole. Dostępne w trzech wariantach kolorystycznych. Nożyczki 
dla dzieci praworęcznych mają kolory: różowy i niebieski. Nożyczki 
w kolorze zielono-niebieskim są przeznaczone dla użytkowników 
leworęcznych. Świetnie zaprojektowane z myślą o maksymalnej 
wygodzie. Must have w wyprawce szkolnej pierwszoklasisty.

BIC® SHARPENER ELLIPSE, 
TEMPERÓWKA 2 OTWORY  
Solidna, trwała i niezbędna w szkolnej wyprawce, 
wśród podstawowych akcesoriów każdego ucznia 
i użytkownika kredek. Dwa otwory umożliwiają 
precyzyjne temperowanie w różnych rozmiarach. 
Duży pojemnik na wiórki z zamknięciem pozwala 
na naostrzenie większej ilości kredek lub ołówków 
za jednym razem. Dostępna w trzech kolorach 
obudowy: niebieskim, pomarańczowym i zielonym. 
Estetyczna i praktyczna, niezbędna dla każdego, 
kto kocha kredki i dużo rysuje. Idealny wybór do 
szkolnego piórnika. 

BIC® EXPERIENCE CYRKIEL 
Solidny i wygodny cyrkiel z ramionami wykonanymi 
z metalu, dla średnio zaawansowanych użytkowników.  
Bardzo bezpieczny, dzięki możliwości schowania ostrej 
końcówki oraz komfortowy podczas pracy, za sprawą 
antypoślizgowej główki. Wygodny uchwyt umożliwia 
precyzyjne kreślenie nawet niedoświadczonym 
użytkownikom, zapewniając satysfakcjonujące efekty. 
Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-
pomarańczowej i czarno-niebieskiej. Idealne narzędzie 
dla każdego ucznia; produkt niezbędny w szkolnej 
wyprawce i uczniowskim piórniku. 

BTS 2022.qxp  21.04.2022  08:02  Strona 4



BTS 2022.qxp  21.04.2022  08:02  Strona 5



back2school • www.papierniczyswiat.pl6

BACK TO SCHOOL – REKOMENDACJE 2022/2023

BIURFOL 

www.biurfol.pl

SOCIÉTÉ BIC/BIC POLSKA 

www.pl.bicworld.com

BIC® GEL-OCITY® ILLUSION  
WYMAZYWALNY DŁUGOPIS ŻELOWY 
Wymazywalny długopis żelowy o średniej grubości końcówce, 
z wymiennymi wkładami. Dostępny w 6 żywych kolorach. Termoczuła 
technologia tuszu została dobrana tak, by tusz znikał bez śladu 
podczas wymazywania specjalną gumką, umieszoną na skuwce 
długopisu. Doskonałe rozwiązanie dla dzieci stawiających pierwsze 
literki. Długopis gwarantuje gładkość pisania, a dzięki gumowemu 
uchwytowi stabilnie leży w dłoni. Produkt w pełni bezpieczny  
– nie zawiera toksyn, metali ciężkich ani PVC. Transparentny korpus 
z dekoracyjnym wzorem sprawia, że BIC® Gel-ocity Illusion jest 
ozdobą każdego piórnika. Funkcjonalny, praktyczny i estetyczny!

OKŁADKI NA ZESZYTY A4 I A5 NEON 
Okładki wykonane z mocnej, krystalicznej folii PVC w transparentnych, 
neonowych kolorach. Dopasowane do miękkich zeszytów w formacie A4 
i A5. Świetnie zabezpieczą zeszyty szkolne przed zniszczeniem, nadając 
im oryginalny wygląd. Intensywne kolory okładek dodadzą energii 
i pobudzą do działania.

TECZKI NA RYSUNKI A3 Z NADRUKIEM 
Teczka ze sztywnego tworzywa PP z nadrukiem w trzech wzorach 
do wyboru. Obszycie i suwak w kontrastowym kolorze. Dodatkowo 
wyposażona w materiałowe rączki, odpinany pasek na ramię oraz 
wewnętrzną kieszeń, ułatwiającą utrzymanie porządku. Wymiary 
teczki 38x52 cm pozwalają na przechowywanie prac w formacie A3 
z zapasem miejsca, a grzbiet o szerokości 3 cm pozwala również 
na przenoszenie przyborów plastycznych

TECZKA NA RYSUNKI A3 CZARNA 
Teczka ze sztywnego tworzywa PP w kolorze czarnym, z obszyciem i suwakiem. 
Dodatkowo wyposażona w materiałowe rączki, odpinany pasek na ramię 
oraz wewnętrzną kieszeń, ułatwiającą utrzymanie porządku. Wymiary teczki 
38x52 cm pozwalają na przechowywanie prac w formacie A3 z zapasem 
miejsca, a grzbiet o szerokości 3 cm pozwala również na przenoszenie 
przyborów plastycznych.
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PANTA PLAST 

www.pantaplast.com.pl

OŁÓWEK Z PRZEKŁADANYMI RYSIKAMI   
Ołówek Heart z przekładanymi rysikami oraz gumową nakładką. 
Dostępny w różnych kolorach korpusu. Twardość HB. Dzięki 
przekładanym rysikom nie będzie Ci już potrzebna temperówka.  
Od teraz na zawsze masz „pod ręką” naostrzony ołówek. Idealne 
rozwiązanie do pisania i rysowania dla dziecka.  

TEMPERÓWKA PLASTIKOWA  
Z KOLOROWYMI KORPUSAMI 
Poręczna temperówka z kolorowym korpusem  
i zbiorniczkiem na odpady. Wykonana z przyjemnego  
w dotyku plastiku. Przeznaczona do ostrzenia ołówków 
i kredek. Dostępna w różnych wersjach kolorystycznych. 

GUMKI DO ŚCIERANIA OPONY 
Gumki do ścierania w kształcie opon samochodowych z czterema rodzajami 
„felg”. Gumki idealnie usuwają grafit ołówka. Bardzo wygodne w trzymaniu.  

KREDKI OŁÓWKOWE 12 KOLORÓW  
TRÓJKĄTNE / TRÓJKĄTNE JUMBO 
Zestaw 12 trójkątnych kredek w standardowym i dużym rozmiarze (jumbo) z łatwą 
do ostrzenia i mocną końcówką. Kredki gładko przesuwają się po papierze. 
Charakteryzują się intensywnymi i żywymi kolorami. Występują w ergonomicznym, 
trójkątnym kształcie. Średnica końcówki kredki wynosi: 5 mm w rozmiarze jumbo 
i 3 mm w standardowym  rozmiarze. 
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FARBY AKWARELOWE 12 KOLORÓW 28 MM / 23 MM 
Zestaw 12 farb akwarelowych o żywych kolorach i wysokiej jakości w zestawie 
z pędzelkiem. Farby rozpuszczają się łatwo i zapewniają równomierne wykończenie. 
Okrągłe farby umieszczane są w plastikowym pudełku, które zostało zaprojektowane 
tak, aby zminimalizować przypadkowe mieszanie różnych kolorów. Produkt dostępny jest 
w dwóch różnych rozmiarach, średnicy 23 mm i 28 mm. 

PIÓRNIKI SILIKONOWE  
W KSZTAŁCIE WARZYW 
Zabawne silikonowe piórniki 
w kształcie warzyw w jasnych 
kolorach. Wykonane z miękkiego, 
łatwego w czyszczeniu silikonu 
o jedwabistym dotyku. Nadają się 
również do przechowywania 
przyborów toaletowych lub innych 
małych przedmiotów.  
Doskonałe na prezent. 
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CARAN D’ACHE/ PBS CONNECT POLSKA 

www.pbsconnect.eu

KREDKI CARAN D’ACHE Z KOLEKCJI FANCOLOR 
Od ponad 100 lat wysokiej jakości produkty marki Caran d’Ache otwierają 
dziecięce oczy na niesamowity świat koloru. Kolekcja Fancolor jest bezpieczna, 
łatwa w użyciu i została stworzona specjalnie z myślą o najmłodszych 
artystach. Podobnie jak wszystkie produkty artystyczne Caran d’Ache, 
tak i kolekcja Fancolor w całości wytwarzana jest w warsztatach w Genewie, 
w których bardzo dbamy o środowisko. Produkty te zapewnią chwile 
intensywnej ekscytacji, radości i świetnej zabawy z odkrywania 
i eksperymentowania z kolorami.  
Rozpuszczalne w wodzie kolorowe kredki występują w zestawach 12, 18, 30, 40, 
Maxi i Metallic. Grafit każdej kredki jest miękki a zarazem odporny na 
ścierania dzięki czemu kredka starczy nam na dłużej. Drewno z których 
wykonaliśmy te kredki posiada certyfikat FSC, a użyty lakier jest na bazie wody.  
Zestaw Metalik – 6  sztuk. 
Zestaw 12, 18, 30 lub 40 kolorów w metalowym pudełku.

FARBY CARAN D’ACHE  
Z KOLEKCJI GOUACHE FANCOLOR,  
ZESTAW 15 SZTUK. 
Od ponad 100 lat wysokiej jakości produkty marki Caran d’Ache otwierają 
dziecięce oczy na niesamowity świat koloru. Kolekcja Fancolor jest 
bezpieczna, łatwa w użyciu i została stworzona specjalnie z myślą 
o najmłodszych artystach. Podobnie jak wszystkie produkty artystyczne 
Caran d’Ache, tak i kolekcja Fancolor w całości wytwarzana jest 
w warsztatach w Genewie, w których bardzo dbamy o środowisko.  
Produkty te zapewnią chwile intensywnej ekscytacji, radości i świetnej 
zabawy z odkrywania i eksperymentowania z kolorami.  
Zestaw w metalowym pudełku zawiera 14 kolorów, jedną tubkę z białym 
kolorem oraz pędzelek.
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VECTOR / GRUPA ZIBI 

www.kalkulatory.pl

KALKULATOR KIESZONKOWY  
VECTOR DK-050 
Specyfikacja techniczna: 
• 8 pozycyjny 
• Podwójne zasilanie 
• Obliczanie % i pierwiastków 
• Klawisz zmiany znaku +/- 
• Klapka zabezpieczająca 
Wymiary: 123x75x13 mm

CASIO / GRUPA ZIBI 

www.kalkulatory.pl

KALKULATOR KIESZONKOWY  
CASIO HL-815L BK-S 
Specyfikacja techniczna: 
• Wyświetlacz: 8 cyfr 
• Wymiary: 18x69,5x118 mm 
• Zasilanie: bateria 
• Waga: 65g 
• Zalecenie: szkoły, biura, praca mobilna  

– niewielki rozmiar 
• Opakowanie: blister 
Funkcje obliczeniowe: 
• Klasyczny sposób liczenia % 
• Pierwiastek kwadratowy 
• Niezależna pamięć

KALKULATOR KIESZONKOWY  
VECTOR VC-210 
Specyfikacja techniczna: 
• 8 pozycji  
• Obliczanie % i pierwiastków 
• Gumowe przyciski  
• Etui 
• Wymiary: 98,5x64x10 mm
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SERVE/ EUROSPARK 

www.eurospark.eu

E-BOTY – TEMPERÓWKI  
Z NIEPYLĄCĄ GUMKĄ FIRMY SERVE 
Oryginalne temperówki dwu otworowe z polimerową,  
niepylącą gumką typu DUST-FREE. Różne emocjonalne „minki” 
na nasadkach można zamieniać ze sobą bawiąc się przy 
tym doskonale w przekazywanie żartobliwych emocji.  
E-boty występują w dwóch wersjach kolorów  
tj. brillant oraz modnych. 
Każdy kolor odpowiada innemu wyrazowi „minki”, wyrażając 
emocje podobne do popularnych emotikonów. Temperówki 
zrobione są z najbardziej wytrzymałego tworzywa typu ABS. 
Niemieckie, wysokogatunkowe ostrze zapewnia precyzyjne 
i długotrwałe struganie. także ołówków i kredek wykonanych 
z gorszej jakości drewna. E-BOTy sprzedawane są  
w atrakcyjnych, ekspozycyjnych pudełkach.

PISAKI Z DWOMA KOŃCÓWKAMI  
BIPUNTA FIBRACOLOR 
Oryginalne, włoskie pisaki z dwoma odpornymi 
na zużycie końcówkami: stożkową i cienko piszącą. 
Uniwersalne, umożliwiają uzyskanie linii 
o 3 grubościach. Produkowane wyłącznie na bazie 
wysokiej jakości komponentów dzięki czemu firma 
gwarantuje długotrwałe ich użycie. W pisakach stosuje 
się barwniki o wysokim stopniu nasycenia czystym 
pigmentem, który zapewnia głębokie i soczyste kolory. 
Tusz ekologiczny, na bazie czystej wody. Pisaki są łatwo 
zmywalne się z rąk i całkowicie spieralne z wielu 
materiałów bez pozostawiania śladów. Oferowane 
w kompletach od 4 do 24 kolorów. 

FACTIS/EUROSPARK 

www.eurospark.eu

GUMA S20/S24 FACTIS  
produkowanej w Hiszpanii, najbardziej popularna, syntetyczna 
guma chlebowej o wyjątkowo uniwersalnych własnościach 
wymazujących. Doskonała jakość mazania na papierach zwykłych 
oraz pergaminowych dzięki dużej skuteczności wytwarzanych 
wiórek, które docierają do najbardziej zagłębionych we włóknach 
cząstek grafitu. Używana do szkoły, biura  oraz do szerokiego 
zakresu zastosowań techniczno- artystycznych. Pakowana  
w indywidualny kartonik oraz dodatkowo w celofan ochronny. 
Pudełka firmowe : standardowe 20 szt.  
lub ekonomiczne 10 szt. typu SC20.
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PENTEL 

www.pentel.pl

GUMKA OŁÓWKOWA HI-POLYMER ZEH 
Bardzo popularna na całym świecie gumka ołówkowa Hi-Polymer. Wyjątkowo giętka i miękka, 
działa bez potrzeby mocnego dociskania do powierzchni. Nie narusza struktury papieru, 
pozostawia zeszyty, dokumenty oraz notatki w doskonałym stanie. Nie pęka, nie twardnieje, 
nie brudzi się. Pozostawia małą ilość ścinek. Nie zawiera szkodliwych substancji takich jak 
lateks i ftalany. Jest bezpieczna dla dzieci.  
• Idealna do stosowania na papierze 
• Doskonale wyciera ołówek 
• Nie narusza struktury papieru 
• Bardzo miękka. Nie wymaga dociskania do powierzchni 
• Nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu

FLAMASTRY SPIERALNE SCS2 
• Kolorowe flamastry z końcówką  

o średnicy 3,9 mm 
• Żywe i wyraźne kolory 
• Łatwo spieralny tusz (40°C) 
• Wygodny trójkątny uchwyt 
• Opakowanie 12 kolorów 
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KOH-I-NOOR HARDTMUTH/  
KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA  
www.koh-i-noor.pl

KREDKI TRIOCOLOR 9 MM, 36 KOLORÓW 
• Kredki Triocolor o specjalnym trójkątnym, ergonomicznym kształcie  
• Zestaw zawiera 36 kolorów kredek spakowanych w kartonowe pudełko 
• Idealne kredki dla dzieci, które uczą się trzymania przyborów do pisania 
• Posiadają gruby, miękki wkład zapewniający płynne rysowanie  
- Oprawki wykonane są z drewna bardzo dobrej jakości i są polakierowane odpornym lakierem  
• Kredki są odporne na nacisk i uderzenia 
 

FLAMASTRY SZKOLNE 30 KOLORÓW 
• Zmywalne, szkolne flamastry z ergonomicznym 

trójbocznym uchwytem  
• Zestaw zawiera 30 kolorów  
• Łatwo zmywalne z rąk, ubrań i innych 

przedmiotów za pomocą wody z mydłem  
(pranie w temperaturze 40 st. C)  

• Opakowanie: plastikowe etui  
• Bezpieczne w użytkowaniu, zostały 

wyprodukowane zgodnie z Europejskimi Normami 
Bezpieczeństwa, na terenie Unii Europejskiej

KREDKI TRIO WAX 10 MM, 24 KOLORY 
• Wax Jumbo, szkolne kredki woskowe o trójkątnym kształcie  
• Zestaw zawiera 24 kolorów spakowanych w kartonowe pudełko 
• Zapewniają miękkie i gładkie rysowanie  
• Trójboczny kształt gwarantuje prawidłowy i wygodny chwyt 

CARIOCA/ KW TRADE 

www.kwtrade.pl

KREDKI I PISAKI METALICZNE CARIOCA 
Wyjątkowa seria kredek i pisaków o metalicznym połysku, 
które rysują rewelacyjnie szczególnie na ciemnych 
powierzchniach. Wyraziste, piękne kolory. Idealnie zarówno 
dla początkującego, jak i zaawansowanego artysty. 
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LINIJKI KSZTAŁTY FIORELLO 
Linijki drewniane o grubości 3 mm w zabawnych 
kształtach; mogą służyć też jako szablon 
do odrysowania. Posiadają skalę w cm wraz 
z jednostkami pomocniczymi mm. Kupując, 
wspierasz program pomocy dzieciom  
PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej. 

DŁUGOPIS FIORELLO  
GR-F5518 WIELOKOLOROWY 
Potworrrnie praktyczny automatyczny długopis 4 w 1! Cztery 
kolorowe wymienne wkłady pozwalają zaoszczędzić miejsce 
w piórniku czy kubku na długopisy. Modne pastelowe kolory 
obudowy: niebieski i różowy. Kupując, wspierasz program 
pomocy dzieciom PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej.
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COOLPACK 

www.coolpack.com.pl

PLECAK ABBY  
Uroczy, lekki jak piórko plecaczek Abby z niesamowicie intrygującej kolekcji ArtDeco  
by CoolPack

PLECAK DRAFTER 
Plecak Drafter z delikatnej kolekcji Snork by CoolPack. To bardzo pojemny model 
inspirowany podwodnym światem dla osób ceniących sobie zestawienie świetnej 
estetyki z doskonałą jakością. 

PLECAK TURTLE Z SERII PRINCES BUNNY 
Plecak Turtle z przeuroczej serii z królikami Princess Bunny CoolPack. Plecak ze 
spięciem piersiowym idealny dla pierwszoklasisty. Twarda przednia kieszeń chroni 
zawartość plecaka przed wszelkimi upadkami i uszkodzeniami.

PLECAK JERRY Z ODLOTOWEJ KOLEKCJI COSMIC BY COOLPACK 
To bardzo zgrabny plecak najczęściej wybierany dla dzieci rozpoczynających swoją 
przygodę ze szkołą. Posiada szereg udogodnień takich jak pas piersiowy, 
profilowane plecy, wzmocniony spód i szelki oraz ogrom kieszonek i przegródek 
sprawiających, że  noszenie plecaka staje się przyjemnością. 
Nr index E29541 
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AMOS/ KW TRADE 

www.www.najlepszyklej.pl, www.kwtrade.pl

ZAKREŚLACZ SUCHY CANDY AMOS 
Niezwykły zakreślacz CANDY dostępny w 4 kolorach pastelowych oraz 
neonowych. Wykręcany grafit żelowy, który nie przesiąka przez papier, 
nie rozmazuje zakreślanego tekstu, nie powoduje marszczenia papieru. 
Niewidoczny na fotokopiach. Zakreślacz pozostawiony bez zatyczki 
nie wysycha, a jeśli chcesz uzyskać ciekawe linie, możesz go ostrzyć 
i przycinać nożykiem. Może być także używany jako kredka. 

KLEJ W SZTYFCIE AMOS 
Klej AMOS w sztyfcie przydatny jest w domu i biurze. Bezbarwny i bezwonny, zmywalny 
i niebrudzący. Zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników. Znakomity do 
klejenia papieru, fotografii, tektury i tkanin. Klienci doceniają jego niezmienną jakość, 
nauczyciele szkolni i przedszkolni polecają go do wyprawek. Wysoką jakość 
i bezpieczeństwo potwierdza zgodność z normami ASTM i CE oraz badania w ośrodku 
The Art & Creative Materials Institute, INC. USA. Dodatkowym atutem jest akcja ekologiczna 
„Wymień puste na pełne”: placówki edukacyjne zbierają zużyte tubki po kleju AMOS, 
a za 120 pustych dostają 30 nowych klejów. Teraz dodatkowo kupując klej AMOS, wspierasz 
program pomocy dzieciom PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej. 

BACK TO SCHOOL – REKOMENDACJE 2022/2023
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COOLPACK 

www.coolpack.com.pl

DŁUGOPISY WYMAZYWALNE STAR WARS BY COLORINO  
Kolekcja Star Wars by Colorino to kultowe długopisy wymazywalne. 
Bohaterowie znani każdemu, małemu i dorosłemu. Zdecydowanie rozluźnią 
biurową atmosferę podczas sporządzania notatek ;) Unikalna formuła tuszu 
pozwala na wymazywanie, dzięki czemu możemy nawet wielokrotnie korygować 
ewentualne błędy w napisanym tekście. W jednym opakowaniu znajduje się sześć 
różnych postaci z bajek. 

LUNCH BOX FOODY 
Kanapnik o pojemności 765ml przeznaczony do przechowywania 
żywności. Najlepszy wybór dla przedszkolaka i szkolniaka. Koniec 
z poszukiwaniami w plecaku zagubionej kanapki. Zdecydowanie 
przyjemniej korzystać z wygodnego pojemnika śniadaniowego i zajadać 
posiłek w niezmienionych formach. Kanapki i owoce zachowają swoją 
świeżość, a reszta plecaka również pozostanie bezpieczna. Bardzo 
wygodne i solidne wykonanie oraz barwny, młodzieżowy design. 
Indeks Z05533CP 

ARTIST FINE ARTS ZESTAW DO RYSOWANIA 
Wysokiej jakości ołówki grafitowe i węgiel o wytrzymałych 
grafitach, przeznaczone do wykonywania szkiców, projektów, 
rysunków architektonicznych czy plastycznych. Zestaw 
zawiera ołówki grafitowe w dziesięciu stopniach twardości 
oraz węgiel w dwóch stopniach. 

FARBY W TUBACH Z PĘDZELKAMI  
Dzięki wygodnej tubie z pędzelkiem malowanie staje się 
nieskomplikowaną czynnością przypominającą rysowanie. 
Nie wymaga dodatkowych pędzli ani pojemnika z wodą, 
dzięki czemu pozwala uniknąć bałaganu. Po zakończeniu 
malowania wystarczy umyć końcówkę i zakręcić tubę. 
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TYPOGRAF 

www.typograf.com.pl

KALKA A4 
Kalka techniczna 90 gr 

KOLOROWY MIX MIESZANY 
Papier ksero 80 gr  
5 kolorów po 20 kartek 
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Y-PLUS/ TRODAT  
www.trodat.p

UNI MITSUBISHI PENCIL/ TRODAT  
www.trodat.pl

PASTELOWE DŁUGOPISY ŻELOWE  
JETSREAM SXN-101 
Długopisy żelowe z linii Jetsream gwarantują niezwykłą 
lekkość pisania. Wodoodporny tusz pigmentowy 
gwarantuje wysoką trwałość pisma, a przy tym zasycha 
w 1 sekundę, dzięki czemu jest idealny do szkoły, dla osób 
szybko piszących oraz leworęcznych. Nie rozmazuje się, 
nie robi kleksów, nie blaknie i nie przesiąka przez papier. 
A dodatkowo świetnie sprawdza się na śliskich 
powierzchniach. Teraz w jeszcze bogatszej pastelowej 
gamie kolorystycznej.pl 

SKŁADANY ZESTAW 
GEOMETRYCZNY Y-PLUS 
Zestaw geometryczny Y-Plus to 
niezastąpione narzędzie każdego 
ucznia. W jego skład wchodzi 
kątomierz, 2 ekierki i linijka  
o dł. 30 cm. Dzięki możliwości  
złożenia poszczególnych  
elementów kompletu  
– całość nie zajmuje wiele miejsca.

NIEZAWODNY KOREKTOR 
Niezbędne w każdej szkolnej wyprawce korektory do zadań specjalnych!  
Korektor w długopisie UNI CLP-300 – ekologiczny, szybkoschnący. W pisaku 
nie gęstnieje i nie wysycha. Dokładnie koryguje pismo ręczne i na wydrukach 
komputerowych. Metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala 
precyzyjnie dozować środek korygujący do ostatniej kropli  
Grubość linii korygowania: 1,2 mm, pojemność: 8 ml.
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DŁUGOPISY WYMAZYWALNE FUN&JOY 
Długopisy z wymazywalnym tuszem i gumką do ścierania. Korpus 
wykonany z trwałego plastiku, zwieńczony silikonowymi ozdobami. 
Gumka do wymazywania zintegrowana na końcu obudowy lub 
w formie ozdoby na łańcuszku. Wkład w kolorze niebieskim, grubość 
linii pisania: 0,7 mm. Pakowane w display po 36 sztuk (mix kolorów). 
Dostępne w 3 modnych wzorach: Alpaca (kod: 461624), Doughnuts 
(kod: 461625), Biscuits (kod: 461626).

PLASTELINY KWADRATOWE FLAMINGO 
Bardzo miękkie, elastyczne i łatwe do modelowania. Przeznaczone dla dzieci 
do zabawy i nauki modelowania w szkołach i przedszkolach. Pozwalają rozwijać 
zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną dzieci. Sprawdzą się przy 
wykonywaniu modeli trójwymiarowych postaci, wyciskaniu i wykrawaniu wzorów 
za pomocą foremek, tworzeniu malowideł poprzez rozcieranie oraz do ćwiczeń 
o charakterze terapeutycznym. Delikatne w dotyku i łatwe w modelowaniu. Nie kleją 
się do rąk, nadają się do wielokrotnego użytku. Szeroka gama kolorów, żywe 
i nasycone barwy. Produkt polski. Pakowane w kartonik. Dostępne 2 zestawy:  
kod: 453082 – 12 kolorów 
kod: 453081 – 18 kolorów, w tym 2 kolory brokatowe: złoty i srebrny.

LICZYDŁA PLASTIKOWE FUN&JOY 
Liczydła plastikowe niezastąpione w nauce: dodawania, odejmowania, mnożenia oraz 
dzielenia. Wyposażone w stopkę umożliwiającą postawienie przyrządu. Interesujące 
kolory i kształty. Pakowane w woreczek foliowy na blistrze. Do wyboru 4 rodzaje:  
• Zwierzątka – 5-rzędowe 
kolory: żółty tygrysek, różowa myszka, zielona żabka (kod: 367388), 
• Prostokątne małe – 9-rzędowe 
kolory: żółte, różowe, pomarańczowe, zielone, wymiary: 13,5x18 cm (kod: 367389), 
• Prostokątne duże – 10-rzędowe 
kolory: żółte, różowe, pomarańczowe, zielone, wymiary: 15,5x22 cm (kod: 367386), 
• Jabłko – 10-rzędowe 
kolory: żółte, różowe, pomarańczowe, zielone, wymiary: 18,5x21 cm (kod: 445508).

OŁÓWKI ERGONOMICZNE TITANUM 
Wysokiej jakości ołówki techniczne o trójkątnym przekroju zapewniającym wygodny chwyt podczas 
pisania i rysowania. Antypoślizgowe nacięcia na całej obudowie, ułatwiają trzymanie i zapobiegają 
wyślizgiwaniu się ołówka z dłoni. Do stosowania w grafice, rysunku technicznym, plastyce. Twardość HB. 
Dostępne 2 zestawy: 
• ołówki neonowe – z gumką do wymazywania w kolorze obudowy, 6 szt. na blistrze (kod: 457921), 
• ołówki pastelowe – bez gumki do wymazywania, 5 szt. na blistrze (kod: 457922). 
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TITANUM 

www.titanum.pl

NOŻYCZKI ERGONOMICZNE FLAMINGO 
Nożyczki ergonomiczne z miękkim, zielono-szarym uchwytem odpornym 
na pęknięcia. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Specjalnie 
wyprofilowany uchwyt minimalizuje wysiłek podczas cięcia. 
Bezpieczeństwo użytkowania  
podnoszą zaokrąglone ostrza.  
Do użytku szkolnego,  
biurowego i domowego.  
Niezastąpione do cięcia m.in.:  
papieru, kartonu, tkanin. Trwałe 
i niezawodne. Pakowane na blistrze. 
Dostępne w 3 rozmiarach:  
kod: 457554 – 15 cm, 
kod: 457555 – 17,5 cm, 
kod: 457556 – 21 cm.

PĘDZLE Z GRIPEM FLAMINGO 
Zestaw 4 pędzli artystycznych z włosiem 
syntetycznym. Miękka, antypoślizgowa 
strefa chwytu z gąbki, zapewnia wygodne 
trzymanie i komfort użytkowania. 
Plastikowe uchwyty w kolorach: czerwonym, 
żółtym, fioletowym i zielonym.  
W zestawie: 1 pędzel płaski w rozmiarze  
12 oraz 3 pędzle okrągłe w rozmiarach:  
2, 6, 10. Doskonałe zarówno do malowania 
detali, jak i pokrywania większych 
powierzchni. Pakowane na blistrze  
(kod: 456756). 

MODELINY FLAMINGO 
Wysokiej jakości, termoutwardzalna masy 
plastyczne przeznaczone do zabawy i nauki 
w szkołach, pracowniach plastycznych oraz 
domu. Przed utwardzeniem przypominają 
w swych właściwościach plastelinę. Miękną 
pod wpływem ugniatania. Po podgrzaniu 
w piekarniku twardnieją. Idealne do tworzenia 
figurek, makiet, modeli oraz  przedmiotów 
ozdobnych (broszek, klipsów i breloczków). 
Modele można wykonywać ręcznie lub przez 
wyciskanie wzorów w formach. Nietoksyczne. 
Produkt polski. Pakowane w kartonik.  
Dostępne 2 zestawy: 
kod: 453083 – 6 kolorów standardowych, 
kod: 453084 – 6 kolorów fluo.
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KREDKI OŁÓWKOWE PASTELOWE TRÓJKĄTNE 
Z TEMPERÓWKĄ  
Komplet zawierający 12 lub 24 szt. kredek w modnych, pastelowych 
kolorach. Trójkątna obudowa, grafit o średnicy 3 mm o zwiększonej 
odporności na złamania.  
Obudowa wykonana z wysokiej jakości jasnego drewna lipowego, 
łatwego w temperowaniu. Końcówki kredek lakierowane metodą 
zamaczania. Temperówka w zestawie. Foliowane, trwałe pudełko z tacką 
na kredki w środku. Nietoksyczne, zgodne z obowiązującymi normami

PENAMTE KOLORI/ TADEO TRADING 

www.tadeo.com.pl

MOJE PIERWSZE KREDKI SUPER JUMBO 12 KOLORÓW+TEMPERÓWKA  
Kredki o grubości obudowy 15 mm, idealne dla maluchów. W opakowaniu 6 lub 12 kredek 
w żywych, niegasnących kolorach. Grafit o grubości 5 mm odporny na złamania i wytrzymały. 
Kredki łączą 3 funkcje: kredek tradycyjnych, woskowych i akwarelowych. Są mocno 
napigmentowanie i nietoksyczne. To doskonała alternatywa dla kredek tradycyjnych, które 
małemu dziecku ciężko uchwycić. Temperówka w zestawie.

KREDKI WOSKOWE DINO 16 KOLORÓW W ETUI  
Komplet zawierający 16 szt. kredek woskowych w żywych kolorach. Zastosowane wysokiej 
jakości komponenty zapewniają lekkie i równomierne rozprowadzenie 
koloru na papierze rysunkowym. Etui w formie książeczki zabezpiecza kredki przed 
połamaniem. Nietoksyczne, zgodne z normą EN 71.

FELLOWES 

www.fellowes.pl

NOWA SERIA LAMINATORÓW LX OD FELLOWES 
Dokument zalaminowany w minutę od włączenia laminatora?  
Czy jest to możliwe? 
Nowa seria laminatorów LX od Fellowes to nowoczesne 
urządzenia zaprojektowane do pracy w biurze. W ofercie od lipca 
2022 znajdą się 3 modele – nowe wersje popularnych  
Jupiter i Venus oraz uzupełniający asortyment Amaris. Dzięki 
technologii InstaHeat urządzenia są gotowe do pracy w zaledwie 
30 do 60 sekund (w zależności od modelu i grubości folii). 
Laminacja dokumentu A4 trwa od 10 do 30 sekund. Precyzyjny, 
6-rolkowy mechanizm grzejny i system Clean Alert zapewniają 
wysokiej jakości rezultaty i optymalną wydajność laminacji. 
Format laminowanych dokumentów do A3, grubość folii 
do 175 mikronów (Amaris)/250 mikronów (Jupiter i Venus). 
Energooszczędne – funkcja Auto Shut Off automatycznie 
wyłącza urządzenie, jeśli nie było używane przez 30 minut 
redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu.
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W wieku szkolnym dzieci często najpierw uczą się pisać druko-

wanymi literami. Później uczą się łączonego pisma ręcznego. Następnie 

mogą swobodnie rozwijać swój własny styl pisma. Od dzieciństwa do 

dorosłości ich charakter pisma zwykle ulega częstym i znacznym zmia-

nom. Potem ich pismo pozostaje takie samo, z wyjątkiem drobnych 

zmian. To niezwykłe, że twoje własne pismo jest niepowtarzalne, a więc 

jest unikalnym wyrazem twojej własnej osobowości. Łatwiej jest przekazać 

własne uczucia, gdy przełożysz długopis na papier. Piszący potrafią wy-

razić siebie bardziej twórczo i żywo. Każdy, kto bierze do ręki pióro, 

wzmacnia własną wyobraźnię podczas pisania odręcznego i zwraca 

większą uwagę na treść tekstu. 

Pismo ręczne angażuje wszystkie obszary mózgu 
30 mięśni, 17 stawów i 12 obszarów mózgu jest używanych podczas pi-

sania ręcznego. To, co jest napisane, jest silniej połączone w sieć i za-

kotwiczone w mózgu, ponieważ cały mózg jest aktywowany. Kiedy pi-

szemy ręcznie, pozostawiamy ślady w mózgu, które są reaktywowane, 

gdy tylko ponownie napotykamy słowa. W rezultacie poprawiamy wy-

dajność pamięci i znacznie lepiej zapamiętujemy rzeczy. Tak więc pisanie 

ma pozytywny wpływ na nasze zdolności motoryczne i poznawcze. Pod-

czas pisania na klawiaturze lub smartfonie takie procesy nie zachodzą, 

ponieważ pisanie nie ma związku z kształtem liter i sposobem ich 

pisania. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci nauczyły się pisać odręcznie. 

Pisać, czy nie pisać?
Konieczność nauki pisma odręcznego zaczyna być poddawana pod dyskusję. W niektórych państwach np. w Japonii, 
Kanadzie czy Finlandii szkoły przestały uczyć pisania odręcznego, a zamiast tego uczy się tam dzieci sprawnego 
pisania na klawiaturze. Dyskusja na temat obowiązku takiej nauki toczy się od lat we Włoszech. Zwolennicy odejścia 
od nauki pisania twierdzą, że współczesna edukacja, naszpikowana multimediami sprawia, że pismo odręczne 
traktowane jest przez dzieci jako archaizm. Czy jednak to dobry kierunek?
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Pismo odręczne to znacznie więcej niż „tylko” stary zasób kulturowy. Wyraża osobowość, po-

prawia pamięć i jest niezbędny – w przeciwieństwie do pisania na maszynie – do nauki pisania.  

Pisanie odręczne rozwija mózg dziecka, ćwiczy pamięć – jest pomocne na przykład przy 

nauce języków obcych, gdyż zapisywanie poznanych słów ułatwia ich zapamiętywanie, uczy także 

koncentracji uwagi. Ma ogromny wpływ na zdolności manualne dziecka, po prostu usprawnia 

rękę. Cyfryzacja sprawiła, iż sześciolatki doskonale posługujące się urządzeniami cyfrowymi nie 

potrafią samodzielnie zawiązać sznurówek. 

Odręczne pisanie wpływa także na kreatywność, pamięć oraz koncentrację uwagi. Co więcej 

liczne badania wykazują, iż uczenie małych dzieci pisania liter aktywuje te części mózgu, które 

stają się niezbędne do czytania. 

Na tle dyskusji o obowiązku nauki pisania, mocno rysuje się trend zupełnie odmienny. 

Kaligrafia. Kursy kaligrafii cieszą się powodzeniem, powstała także szkoła, założona przez Ewę 

Landowską. W jednym z wywiadów Ewa Landowska podkreśliła jak ważne jest pisanie, co więcej, 

jak wiele dobrego wnosi kaligrafowanie – „Coraz częściej umiejętność pisania zastępuje się kli-

kaniem w klawiaturę, więc z praktycznego punktu widzenia wydawać by się mogło, że nie jest 

nam ona do niczego potrzebna. Nic bardziej mylnego. Czynność pisania aktywuje w mózgu 

ośrodek Broki odpowiedzialny za umiejętność łączenia głosek w wyrazy i zdania, czytanie ze zro-

zumieniem, formułowanie płynnych wypowiedzi, rozumienie języka. Bywa, że osoby dorosłe, które 

zaprzestają ręcznego notowania, stają się wtórnymi analfabetami. Ostatnio dowiedziałam się 

również bardzo ciekawej rzeczy. Czynność pisania opóźnia procesy starzenia się mózgu i pozy-

tywnie wpływa na pracę serca. Nie są to wydumane rzeczy, to wszystko potwierdzają badania 

naukowe, przeprowadzane latami na grupie ochotników. Osoby piszące odręcznie, a zwłaszcza 

kaligrafujące, są często bardziej kreatywne podczas wykonywania innych obowiązków zawodowych 

i osiągają w pracy lepsze wyniki.” 

Dyskusje za i przeciw obowiązkiem nauki pisania zapewne będą toczyły się nadal. Jednak 

zanik tej umiejętności oznaczałby zmianę kulturową i poznawczą, której konsekwencji nie jesteśmy 

w stanie przewidzieć.

WARTO WIEDZIEĆ
ZALETY PISANIA ODRĘCZNEGO 

•   pomaga w czytaniu, tworzeniu i rozumieniu tekstu, 
•   rozwija kreatywność i wyobraźnię, 
•   pozwala rozwiązać problemy, wyciągać wnioski, 
•   wspiera pracę mózgu, 
•   pomaga koncentrować się, 
•   ułatwia napisane tekstu a nawet książki, 
•   pomaga przeformułować myśli, 
•   ma pozytywny wpływ na zdolności motoryczne i poznawcze, 
•   ułatwia zapamiętywanie i naukę.

Portal trojmiasto.pl przeprowadził ankietę 

pytając czytelników, czy po „zerówce” 

dziecko powinno potrafić czytać i pisać.  

Prawie połowa odpowiedziała twierdząco. 

WARTO WIEDZIEĆ

www.papierniczyswiat.pl • back2school
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Kalkulator naukowy,  
czyli hit roku szkolnego 2022/2023  
Kalkulatory są jednym z najczęściej kupowanego asortymentu sklepów 

z branży biurowo papierniczej. W tegorocznym BACK TO SCHOOL 

zapotrzebowanie na kalkulatory będzie jeszcze większe, z powodu 

dopuszczenia możliwości używania kalkulatorów naukowych podczas 

matury z fizyki i chemii. Dlatego jeszcze przed startem tego wyjątkowo 

gorącego okresu w branży, warto zaopatrzyć się w asortyment, który 

będzie doskonale się sprzedawał.  

Doskonałym przykładem takiego kalkulatora naukowego jest model 

FX-991 CEX, znanej i cenionej marki Casio. Polskie menu, obliczenia na 

macierzach, całki , rozwiązywanie układów równań, arkusz kalkulacyjny,  

47 stałych naukowych, 38 przeliczeń metrycznych ponad 600 funkcji.  

Ten kalkulator świetnie sprawdza się we wszystkich zadaniach 

z przedmiotów ścisłych, gdzie potrzebne są precyzyjne wyliczenia. Łatwa 

obsługa, wysoka jakość wykonania oraz atrakcyjna cena sprawiają, że 

ten kalkulator z pewnością będzie prawdziwym „musthave” wśród 

maturzystów 2023.  

Dużym zainteresowaniem, jak co roku, będzie z pewnością cieszył 

się prosty kalkulator Casio HL-815L BK. Charakteryzuje się on czytelnym 

wyświetlaczem, ergonomicznym kształtem oraz atrakcyjną ceną. Dzięki 

temu model ten jest jednym z najpopularniejszych kalkulatorów prostych, 

wśród polskich uczniów i studentów.  

 

Kolor ma znaczenie,  
czyli stylowe kalkulatory w różnych barwach  
Nie od dziś wiadomo, że w szkole oprócz nauki, liczy się także styl, co 

doskonale potwierdzają sami uczniowie. Dlatego też marka Vector 

wyszła z inicjatywą i wprowadziła serię kalkulatorów kieszonkowych 

o różnych wariantach kolorystycznych. Modele takie jak KAV VC-210 PK, 

czy KAV VC-210 LB są świetnym przykładem na to, że kalkulator szkolny 

powinien być nie tylko praktyczny i ergonomiczny, ale także i stylowy. 

W tym miejscu należy podkreślić, że dystrybutorem kalkulatorów Casio 

i Vector jest firma Grupa Zibi S.A., która ma w tym już ponad 30 letnie 

doświadczenie. 

Podsumowując, tegoroczny okres BACK TO SCHOOL  z pewnością 

obfitował będzie w zapotrzebowanie na różne kalkulatory. Możliwość 

używania tych naukowych podczas matury 2023 sprawia, że uczniowie 

będą chcieli się nimi posługiwać już od początku roku szkolnego, aby 

dokładnie poznać działanie tych urządzeń.  

Okres powrotu do szkoły jest dla całej branży papierniczo-biurowej niezwykle ważnym momentem. Przygotowania 
do tego kwartału zaczynają się już późną wiosną, ze względu na sezonowe zmiany, które widoczne są także i obecnie. 
Warto dodać, że przyszły rok szkolny będzie wyjątkowy, ponieważ na maturze dozwolone będą kalkulatory naukowe. 
Czym kierować się zatem przy wyborze asortymentu na BACK TO SCHOOL? 

NADCIĄGA BACK TO SCHOOL! 
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 Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów jest 

jednym z podstawowych filarów prawa Unii Europejskiej. Liczne regulacje 

z tego obszaru wpływają w sposób szczególny na sytuację obywateli 

– z jednej strony dotyczą sfery ich życia codziennego, określając zakres 

ich podstawowych uprawnień związanych z nabywaniem produktów 

i usług, z drugiej zaś, wyznaczają ramy prawne i obowiązki regulacyjne 

dla sprzedawców. 

 

Aby przyjęte rozwiązania prawne były adekwatne do zmieniających 

się realiów rynkowych oraz odpowiadały na aktualne problemy związane 

z rozwojem nowych kanałów sprzedaży, Komisja Europejska dokonuje 

cyklicznych przeglądów obowiązujących regulacji. W wyniku ostatniego 

takiego przeglądu w 2018 r. przyjęto dyrektywę Omnibus w celu lepszego 

egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony 

konsumenta. 

W ostatnich dniach zakończył się w Polsce etap konsultacji publicz-

nych projektu nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, która ma wdra-

żać przepisy dyrektywy. Wiele z proponowanych zmian przewiduje nowe 

istotne obowiązki dla sprzedawców i usługodawców, w szczególności 

w zakresie umów zawieranych na odległość i poza lokalem.  

W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji 
o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na 
przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych 
poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek. To zmiany, które mają znaleźć się 
w znowelizowanym pakiecie ustaw chroniących prawa konsumenta, na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus.

21

Rewolucyjne zmiany w ochronie praw 
konsumenta – wdrożenie tzw. dyrektywy 
Omnibus wyeliminuje nieprawidłowości 

podczas wyprzedaży
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Obniżki cen na nowych zasadach 
Projekt wdrażający dyrektywę Omnibus wprowadza zmiany w kilku głów-

nych ustawach regulujących obszar ochrony konsumentów w Polsce tj. 

m.in. w tytułowej ustawie o prawach konsumenta, ustawie przeciw nie-

uczciwym praktykom rynkowym, ustawie o ochronie konkurencji i kon-

sumentów, jak również w ustawie o informowaniu o cenach towarów 

i usług. Poza kwestiami zaadresowanymi wprost w dyrektywie, prezes 

UOKiK - będący odpowiedzialnym za kształt projektu, przedstawił kilka 

dodatkowych autorskich propozycji zmian. Mają one odnosić się do pro-

blemów specyficznych dla rynku polskiego, sygnalizowanych zarówno 

przez konsumentów, jak i przedsiębiorców.  

 

Jedna z istotniejszych zmian przewidziana w projekcie dotyczy ure-

gulowania zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług 

o obniżkach cen. W każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi 

przedsiębiorca będzie miał obowiązek uwidocznić obok informacji o ob-

niżonej cenie również informację o najniższej ocenie tego towaru lub 

usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem ob-

niżki. Z kolei w przypadku produktów będących w sprzedaży krócej niż 

30 dni, obok informacji o obniżonej cenie należy uwidocznić również in-

formację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego 

oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki. 

 

W odniesieniu do produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub 

posiadających krótki termin przydatności, obok obniżonej ceny należy 

zamieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

Uregulowanie zasad informowania o obniżkach cen ma na celu wyeli-

minowanie nieuczciwych praktyk polegających na sztucznym zawyżaniu 

ceny towarów lub usług przed zastosowaniem obniżki, a więc tzw. fał-

szywych promocji. Na tego rodzaju działania narażeni są konsumenci, 

w szczególności w okresie sezonowych wyprzedaży. Co istotne, powyższe 

zasady będą obowiązywać zarówno w przypadku przedstawiania cen 

w miejscu sprzedaży, a więc bezpośrednio przy produktach w sklepach 

stacjonarnych lub internetowych, jak również w reklamach towarów lub 

usług, w których prezentowana jest cena towaru. 

 

Nowe rozwiązanie wiąże się z szeregiem praktycznych wyzwań do-

tyczących jego realizacji, w szczególności w przypadku przedsiębiorców 

działających w branży e-commerce, gdzie niejednokrotnie występują 

złożone oferty promocyjne, a ceny zmieniają się dynamicznie. Wątpliwości 

może budzić m.in. sposób realizacji nowego obowiązku w przypadku 

tzw. promocji pakietowych (np. ofert typu kup 2 produkty w cenie 1) czy 

akcji promocyjnych obejmujących całą kategorię produktów. Dla części 

przedsiębiorców problematyczne może być również stałe monitorowanie 

cen, w celu właściwego określenia tej najniższej, obowiązującej w okresie 

30 dni przed zastosowaniem obniżki. 

 

Niewykonanie nowych obowiązków może skutkować nałożeniem 

dotkliwych sankcji finansowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

przepisów wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przed-

siębiorcę karę pieniężną do wysokości 20 tys. zł, zaś w przypadku do-

puszczenia się przynajmniej trzykrotnie zaniedbań w okresie 12 miesięcy 

od pierwszego naruszenia, do wysokości 40 tys. zł. W niektórych oko-

licznościach nienależyte informowanie o obniżkach cen, może stanowić 

również nieuczciwą praktykę rynkową, naruszającą zbiorowe interesy 

konsumentów, która zagrożona jest karą pieniężna w wysokości do 10% 

obrotu.  

 

Nowe obowiązki platform e-commerce  
Projekt przewiduje szereg nowych obowiązków dla tzw. platform handlu 

elektronicznego, w zakresie zwiększenia transparentności ich działania. 

Platformy będą musiały prezentować jasne zasady dotyczące plasowania 

produktów lub usług poprzez ujawnienie głównych parametrów decy-

dujących o widoczności produktów przedstawianych konsumentowi 

w wyniku wyszukiwania. Obowiązek ten ma umożliwić konsumentom 

łatwe zrozumienie mechanizmów pozycjonowania wyników wyszukiwa-

nia. Chodzi o przedstawienie głównych parametrów, wpływających na 

ulokowanie danej oferty w wynikach wyszukiwania, takich jak stosowane 

przez platformę wskaźniki oceny jakości towarów lub usług, trafność 

słów, ogólny ranking sprzedawcy, cechy wizualne oferty czy jakość obsług 

klienta. Istotne będzie również określenie wpływu ewentualnych działań 

ze strony sprzedawców na wyniki plasowania, w szczególności zaś za-

płaty wynagrodzenia. 

 

Ważną informacją jest to, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku 

ujawniania stosowanych algorytmów czy szczegółowych mechanizmów 

ich funkcjonowania. Wymagane jest jedynie przedstawienie informacji 

o tym, jakie główne parametry będą wpływać na wyniki plasowania i jakie 

jest ich znaczenie. Kolejnym istotnym obowiązkiem będzie wprowadzenie 

przejrzystych kryteriów dotyczących publikowania opinii i rekomendacji 

klientów. Jeżeli przedsiębiorca pozwala na za-

mieszczenie opinii klientów o produkcie lub 

sprzedawcy, będzie musiał wskazać, czy 

i w jaki sposób dokonuje weryfikacji tego, że 

zamieszczone opinie rzeczywiście pochodzą 

od konsumentów, którzy używali danego pro-

duktu lub go nabyli. 

 

Jednocześnie za nieuczciwą praktykę 

uznawane będzie wprowadzanie konsumen-

tów w błąd poprzez twierdzenie, że opinie 

o produkcie pochodzą od konsumentów, któ-

rzy rzeczywiście używali tego produktu lub 
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WARTO WIEDZIEĆ

Dyrektywa jest aktem prawa, który nie jest stosowany bezpośrednio. 

Dlatego państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane 

do przyjęcia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 

Omnibus do dnia 28 listopada 2021 r. Zmienione przepisy mają być 

stosowane od dnia 28 maja 2022 r. 
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go kupili, jeżeli nie są stosowane żadne uza-

sadnione i proporcjonalne działania w celu 

weryfikacji powyższego faktu. Za wprowadze-

nie w błąd będzie się również uznawać za-

mieszczanie, lub zlecanie publikacji innej oso-

bie, nieprawdziwych opinii lub rekomendacji 

konsumentów. 

 
Zakaz zawierania umów 
o świadczenie usług  
finansowych podczas  
pokazów i wycieczek 
W projekcie znalazły się również autorskie 

propozycje UOKIK niewynikające z dyrektywy 

Omnibus. Jedna z nich zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie zawierania 

umów o świadczenie usług finansowych poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Zakazane byłoby zawieranie takich umów podczas pokazów czy wycie-

czek rozumianych jako spotkanie dla konsumentów zorganizowane 

w celu promocji, złożenia oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów lub 

usług. Umowa taka będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoły-

wać jakichkolwiek skutków dla konsumenta. Zakaz ten dotyczy także 

umów, związanych bezpośrednio z ofertą złożoną podczas pokazu przy-

kładowo, umów kredytu czy umów ubezpieczenia w celu realizacji sprze-

daży produktu. Celem tej zmiany jest zabezpieczenie konsumentów 

przed podmiotami wykorzystującymi element zaskoczenia i presji pro-

ponując konsumentom – często nieświadomym handlowego charakteru 

spotkania – szybkie sfinalizowanie umowy. 

 

Przedsiębiorcy mogą mieć niewiele czasu na wdrożenie przewidy-

wanych zmian. Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie po upływie 

3 miesięcy od jej ogłoszenia. Jednocześnie, równolegle prowadzone są 

prace legislacyjne przewidujące nowelizację ustawy o prawach konsu-

menta w celu wdrożenia dyrektyw dot. sprzedaży towarów oraz umów 

o dostarczanie treści i usług cyfrowych. 

BIZNES

WARTO WIEDZIEĆ
 

USTAWY, KTÓRE ZOSTANĄ ZMIENIONE, ABY DOSTOSOWAĆ 

PRAWO DO DYREKTYWY OMNIBUS 

•    Ustawa o prawach konsumenta 

•    Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 

•    Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 

•    Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 

•    Ustawa o wyrobach medycznych 
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KOLEKCJA NOTATNIKÓW SIGNATURE 
To wyjątkowe produkty o bardzo eleganckim, profesjonalnym 
wyglądzie. Stylowe, twarde okładki wykonane ze skóry eko-
logicznej o gładkiej powierzchni. Udogodnienia takie, jak: 
• wewnętrzna kieszeń na dokumenty 
• gumka zamykająca 
• tasiemka do oznaczania stron 
• tagi aplikacji Scribzee do skanowania notatek 
sprawiają, że notatniki są niezastąpione na biznesowych 
spotkaniach i nie tylko. 
Szeroki wachlarz kolorystyczny – 10 klasycznych kolorów 
oraz 5 pastelowych sprawi, że każdy znajdzie notatnik odpo-
wiedni dla siebie. 
Marka/ dystrybutor: OXFORD/ Hamelin Polska 
www.my-oxford.com/pl-pl

DŁUGOPIS ŚCIERALNY  
FLEXI ABRA KOLORI 
DINO,  KITTENS,  PUPPY, FRIENDS 
Bardzo urozmaicona oferta kolorystyczna. 
Końcówka kulkowa 0,5 mm, wymienny wkład 
w niebieskim kolorze. Zapisany tekst możliwy 
do usunięcia poprzez pocieranie silikonową 
gumką.  
Możliwość odzyskania tekstu poprzez schło-
dzenie. 
Marka/dystrybutor:  
FLEXI ABRA KOLORI/ Tadeo Trading 
www.tadeo.com.pl 
 

KREDKI WOSKOWE DINO  
Komplet zawierający 12 lub 24 szt. kredek wosko-
wych w żywych kolorach. Zastosowane wysokiej ja-
kości komponenty zapewniają lekkie i równomierne 
rozprowadzenie koloru na papierze rysunkowym. 
Foliowane, trwałe pudełko z zawieszką. Nieto-
ksyczne, zgodne z normą EN 71. 
Marka/dystrybutor:  
PENMATE KOLORI/ Tadeo Trading 
www.tadeo.com.pl

EASYBOOK PASTEL 
Odkryj naszą innowację z easyBook® pastel ! Zeszyty z trwałą 
polipropylenową okładką w sześciu delikatnych pastelowych 
kolorach. Na przodzie zeszytu znajduje się bardzo praktyczna 
kieszeń na luźne kartki, natomiast na końcu teczka na doku-
menty, której skrzydło służy również jako zakładka. Śnieżno-
biały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze  
90 g/m2 sprawi, że pisanie w zeszycie będzie przyjemnością. 
Dwa formaty A4 i A5 oraz dwie liniatury znajdą zastosowanie 
wśród młodszych, jak i starszych uczniów. 
Marka/ dystrybutor: OXFORD/ Hamelin Polska 
www.my-oxford.com/pl-pl
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MOZAIKA DIAMENTOWA 5D 
Mozaika diamentowa to ciekawa, nowa forma spędzania czasu, 
która polega na przyklejaniu diamencików na płótno z przygo-
towanym wcześniej wzorem. Pozwala się zrelaksować i stworzyć 
niepowtarzalne dzieło. Czas spędzony przy uzupełnianiu mo-
zaiki pozwoli pozbyć się stresu i zapewni doskonałą zabawę 
na długie tygodnie. Elementy zawarte w zestawie pozwolą stwo-
rzyć kompletny obraz z niepowtarzalnym motywem. Dostępne 
rozmiary: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 500 mm.   
Dystrybutor: PANTA PLAST  
www.pantaplast.com.pl

MAGNETYCZNE PRZYBORY GEOMETRYCZNE FAIBO 
Nowa seria przyborów do tablic hiszpańskiej firmy FAPI wyposażonych 
w bardzo mocne magnesy neodymowe. Zapewniają doskonałe przyle-
ganie do wielu metali. W skład oferty wchodzą linijki 100 cm, ekierki 
o kącie 45˚ oraz 60˚, kątomierz z podwójną skalą i cyrkiel z uchwytem na 
kredę lub markery, które obrotowe ramie jest mocowane specjalnym 
magnetycznym talerzem. Zapewnia to łatwe i precyzyjne kreślenie okrę-
gów bez obawy o przypadkowe przesunięcia jego środka i kreślonego 
obwodu. Wszystkie elementy wykonane są z elastycznego i bardzo trwa-
łego tworzywa. Przybory używane są także do rysowania i wycinania 
szablonów np. w krawiectwie czy w pracowniach modelarskich lub  
projektowych. 
Producent / dystrybutor: FAPI / EUROSPARK 
www.eurospark.eu   

MARKERY PERMANENTNE STOJĄCE  
830PC/PB FIBRACOLOR 
Włoskie markery niezmywalne do wszystkich powierzchni. Jedyne na rynku 
z heksagonalną podstawką do pozycji stojącej. Mocna, odporna na od-
kształcenia końcówka pisząca oferowana w 2 rodzajach: PC – ściętą  
i PB – okrągłą. Tusz  szybkoschnący, wysycha w ciągu max. 2 sekund. Od-
porny na wilgoć, wodę, światło i promienie UV. Nie traci koloru na słońcu. 
Doskonale przylega zarówno do matowych jak i gładkich powierzchni ry-
sując jednorodną linię bez tworzenia niechcianych kropli. Piszą także po 
trudnych powierzchniach oleofobowych stosowanych w optyce i na ekra-
nach LCD. Duży pojemnik zapewnia długotrwałe użytkowanie aż do cał-
kowitego wyczerpania tuszu. Markery odpowiednio przechowywane nie 
wysychają przez kilka lat. 
Producent / dystrybutor:  FIBRACOLOR / EUROSPARK 
www.eurospark.eu

PŁÓTNO MALARSKIE ZE SZKICEM DO POMALOWANIA  
Obrazy malowane po numerach to nowy, ciekawy trend, który staje się po-
pularny również w Polsce. Dzięki malowaniu po numerach możesz stać się 
artystą w dowolnym czasie. Jest to idealne hobby dla dzieci, dorosłych jak 
również dla osób starszych. Zestaw idealnie sprawdzi się jako prezent i po-
zwoli odkryć u obdarowanego duszę artysty. Dostępne są różne rozmiary: 
300 x 400 mm, 400 x 500 mm.  
Zestaw zawiera: 
- wysokiej jakości płótno rozciągnięte na drewnianej ramie  
- farby przyjazne dla środowiska 
- trzy pędzelki wykonane z wysokiej jakości materiałów  
Dystrybutor: PANTA PLAST  
www.pantaplast.com.pl
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BIC® KIDS EVOLUTION® ILLUSION  
KREDKI OŁÓWKOWE ŚCIERALNE 
Kredki ołówkowe ścieralne o średniej szerokości grafitu 
2,8 mm, zakończone gumką. Dostępne w trzech wariantach 
– 12, 18 (NOWOŚĆ) i 24 żywych kolorów na bazie pigmen-
tów. Praktyczne i inspirujące, umożliwiają łatwe popra-
wianie pracy lub kreatywne ścieranie jej fragmentów, 
w celu osiągnięcia zaskakującego efektu estetycznego. 
Idealne do rysowania i kolorowania dla dzieci od 5 roku 
życia. Bezpieczne i trwałe. Wykonane bez użycia drewna 
z żywicy syntetycznej, z grafitem odpornym na złamania. 
Produkt najwyższej jakości, gwarantowanej renomą marki 
BIC®. Pozycja obowiązkowa w podręcznym zestawie pla-
stycznym każdego pierwszoklasisty.  
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o.   

BIC® ORANGE ORIGINAL FINE DŁUGOPIS KLASYCZNY  
Kultowy, jednorazowy długopis BIC® z końcówką z węglika wolframu o średnicy 0,8 mm, 
w rozpoznawalnej pomarańczowej obudowie. Niezawodny i praktyczny, ukochany długopis 
Polaków, którzy w ubiegłym roku kupili niemal 4 miliony sztuk! Atrament na bazie oleju 
gwarantuje trwałość, wodoodporność i szybkie (poniżej 2 sekund) wysychanie linii pisania. 
Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu ułatwiają identyfikację wariantu ko-
lorystycznego długopisu. Produkt z certyfikatem NF Environment i gwarancją 3500 m pi-
sania! W pełni bezpieczny – nie zawiera toksyn, metali ciężkich ani polichlorku winylu. 
Absolutnie niezbędny.! Dostępny w wariantach 4, 8 i 20 sztuk. 
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o. 

BIC® GEL-OCITY QUICK DRY  
SZYBKOSCHNĄCY DŁUGOPIS ŻELOWY  
Automatyczny długopis żelowy o średniej grubości końcówce, do-
stępny w szerokim wyborze 13 żywych kolorów. Wyjątkowo szyb-
koschnący tusz nie rozmazuje się podczas pisania, zapewniając wy-
soki komfort użytkowania. Bardzo praktyczny i komfortowy – świetnie 
leży w ręce, dzięki w pełni gumowanej obudowie. Idealny do sporzą-
dzania szybkich notatek, kreatywnego pisania i ozdabiania. 
Nowoczesny i ergonomicznie zaprojektowany jest świetnym wyborem 
dla wszystkich, którzy cenią dobry design, niezawodność i aspekty 
praktyczne produktów piśmienniczych. 
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o. 
www.allegro.pl/uzytkownik/SkleBic 

BIC® KIDS MAGIC FLAMASTRY WYMAZYWALNE 
Magiczne, bo wymazywalne, flamastry, które pozwalają dzieciom 
powyżej piątego roku życia na poprawianie błędów i tworzenie 
niesamowitych rysunków. W komplecie znajduje się 10 flamastrów 
w różnych kolorach, z końcówką o średniej szerokości oraz dwa 
wymazywacze. Idealny zestaw dla małego artysty, który odkrywa 
barwy, bawi się nimi i kreuje świat zgodnie z własną wyobraźnią. 
Rodzice też będą zadowoleni – tusz jest łatwo zmywalny z rąk 
i spieralny z większości tkanin. Produkt rekomendowany przez 
nauczycieli, który spełnia marzenia dzieci! Ideał? W każdym calu! 
Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o.
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MARKERY Z FARBĄ PLAKATOWĄ POSCA PC-5M/8K /17K/ PCF-350 
Uniwersalny marker z farbą plakatową do pisania, malowania i utrwalania na każdej po-
wierzchni: papierze, tkaninie, plastiku, terakocie, szkle, porcelanie, metalu, drewnie.  
Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. Tusz na bazie wody nie prze-
siąka przez papier. Różne kolory tuszu po wyschnięciu nie łączą się ze sobą. Ogromna 
gama kolorystyczna. 
 
Dostępne końcówki i grubości: 
PCF 350 – końcówka z pędzelkiem  
PC-5M – okrągła końcówka – grubość linii pisania: 1,8-2,5 mm  
PC-8K – ścięta końcówka – grubość linii pisania: 8 mm   
PC-17K – ścięta końcówka – grubość linii pisania: 15 mm  
Marka/ dystrybutor: POSCA/ Trodat  
www.trodat.pl

OŁÓWKI Y-PLUS W PASTELOWYCH KOLORACH  
Praktyczne ołówki Y-Plus w modnych pastelowych kolorach to niezastąpiony element wy-
posażenia szkolnego piórnika w 2021 roku! Wygodny ergonomiczny kształt zapewnia wy-
godę użytkowania. Trwały grafit rysuje gładko, a dzięki gumce łatwo go usunąć. Dostępne 
kolory: różowy, miętowy, jasnopomarańczowy, jasnofioletowy i błękitny. 
Marka/ dystrybutor: Trodat/ Trodat  
www.trodat.pl

HP ONESHRED 24CC 
Niszczarka HP OneShred 24CC niszczy aż do 24 kartek jednorazowo, co czyni ją najbardziej wy-
dajną niszczarką w serii OneShred. Niszczy ona poufne dokumenty na drobne ścinki o wymiarach 
4 mm x 35 mm, spełniając w ten sposób wysokie wymagania poziomu bezpieczeństwa P-4. To 
zapewnia zgodne z RODO niszczenie danych osobowych, dlatego nie powinno zabraknąć tego 
urządzenia w żadnym biurze. Jeśli niszczarka nie będzie używana przez ponad 30 minut, auto-
matycznie przełączy się w tryb uśpienia, a jej pobór mocy zostanie zredukowany do zaledwie 0,5 
W. Urządzenie posiada wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 30 litrów. Jeśli zostanie on 
zapełniony to o potrzebie jego opróżnienia poinformuje nas migające światło kontrolki. 
Marka/ dystrybutor: HP/ PBC Connect Polska 
www.pbspolska.eu

PIECZĄTKA DO ZNAKOWANIA RZECZY OSOBISTYCH NIE-ZGUB MI-SIĘ! 
Pieczątki do znakowania ubrań i przedmiotów osobistych z serii Nie-zgub Mi-się to roz-
wiązanie pozwalające błyskawicznie oznakować wszystkie rzeczy, zabezpieczając je tym 
samym przed zgubieniem. Przebadany dermatologicznie, trwały tusz zostawia wyraźne 
i trwałe odbicia, odporne na pranie i zmywanie w zmywarce, zarówno na tekstyliach, ety-
kietach do naprasowywania i naklejkach. Zestaw z drukarenką zawiera: pieczątkę, zestaw 
liter, cyfr i ikonek, które pozwalają na personalizowanie tekstu w każdym momencie, czarną 
wkładkę tuszującą, a także taśmę do naprasowywania na ciemnych tkaninach oraz etykiety 
do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin. W skład linii wchodzi również zestaw z 
płytką tekstową zamiast zestawu liter i cyfr, co z kolei umożliwia zaprojektowanie własnego 
odbicia. Pieczątka może być wykorzystywana bardzo długo, dzięki zestawowi uzupełnia-
jącemu z dodatkowym wkładem tuszującym, taśmą do naprasowywania i etykietami.  
Marka/ dystrybutor: Trodat/ Trodat  
www.trodat.pl
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PASTELE OLEJNE SZKOLNE 
• Zestaw 24 kolorów spakowanych w pudełko  

kartonowe  
• Zapewniają intensywne i trwałe kolory  
• Nie rozcierają się  
• Rysunek wykonany tymi pastelami można mody-

fikować poprzez grawerowanie (wydrapywanie)  
• Bezpieczne dla zdrowia  
• Wykonane zgodnie z Europejskimi Normami  

Bezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej 
Producent: KOH-I-NOOR Hardtmuth 
Dystrybutor:  
KOH-I-NOOR Hardtmuth Polska  
www.koh-i-noor.pl

KOLEKCJA HA! EAGLE 
Opływowe kształty, wyraziste kolory, matowe pokrycie soft – seria Ha! 
sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest barwny akcent. Serię 
tworzy pojemnik na długopisy, uchwyt do taśmy, dziurkacz oraz zszy-
wacz. Produkty dostępne w trzech intensywnych kolorach (różowy, 
żółty, niebieski). 
Marka/dystrybutor:Eagle/ KW Trade 
www.kwtrade.pl

MARKERY PERMANENTNE  
POSTER FIORELLO 
Wyjątkowe markery do pisania i rysowania, idealne 
do tworzenia plakatów. Mogą być stosowane na każ-
dej gładkiej powierzchni, są szybkoschnące i wodo-
odporne. Dwie końcówki: GRUBA 10 mm i MEGA 
17 mm pozwalają na uzyskanie ciekawych efektów. 
Już wkrótce dostępna darmowa czcionka POSTER! 
Kupując, wspierasz program pomocy dzieciom  
PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej. 
Marka/dystrybutor: Fiorello/ KW Trade 
www.fiorelki.pl

FARBY AKWARELOWE SZKOLNE 
• Farby akwarelowe szkolne  
• Zestaw zawiera 24 kolory farb w plastikowym opakowaniu  
• Farby są bezpieczne dla dzieci, zostały wyprodukowane zgod-

nie z Europejskimi Normami Bezpieczeństwa na terenie Unii 
Europejskiej  

• Kolory farb są intensywne, gdyż zawierają duże natężenie 
pigmentów 

Producent: KOH-I-NOOR Hardtmuth 
Dystrybutor: KOH-I-NOOR Hardtmuth Polska  
www.koh-i-noor.pl
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KOLOROWY MIX NEONOWY 
Papier ksero 80 gr,  4 kolory po 20 kartek. 
Producent/ dystrybutor: Typograf 
www.typograf.com.pl 
 

KOLOROWY MIX PASTELOWY   
Papier ksero 80 gr,  5 kolorów po 20 kartek 
Producent/ dystrybutor: Typograf 
www.typograf.com.pl

ZESTAW KREATYWNY DREWNIANE KORALIKI FIORELLO 
Dzieci uwielbiają wisiorki i bransoletki. Nowy zestaw artystyczny to świetne 
narzędzie do stworzenia własnych wyjątkowych ozdób; zawiera kuferek, drew-
niane koraliki i gumki. Przezroczysta walizeczka pozwala łatwo posortować 
elementy, może być też torebką na inne drobiazgi. Zestaw wspiera kreatywność 
oraz zapewnia długie godziny zabawy. Idealny zestaw upominkowy. Kupując, 
wspierasz program pomocy dzieciom PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej. 
 
Marka/dystrybutor: Fiorello/ KW trade 
www.fiorelki.pl

KALKA A3 
Kalka techniczna 90 gr 
Producent/ dystrybutor: Typograf 
www.typograf.com.pl
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ZESTAW KREATYWNY BIŻUTERIA FIORELLO 
Własna biżuteria to nie tylko wyjątkowa ozdoba, ale też 
świetna zabawa w projektowanie! Zestaw zawiera koraliki, 
koraliki i charmsy alfabet, żyłki, gumkę, akcesoria – łącznie 
ponad 400 elementów. Idealny zestaw upominkowy. Kupując, 
wspierasz program pomocy dzieciom PAJACYK Polskiej Akcji 
Humanitarnej. 
 
Marka/dystrybutor: Fiorello/ KW Trade 
www.fiorelki.pl
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HAPPY CAMPER 
Wykorzystaj swój czas kreatywnie i stwórz 
swój wyjątkowy Miniaturowy Wesoły Kam-
per. Budowanie z drobnych elementów 
fantastycznie kształtuje zdolności ma-
nualne i daje satysfakcję z wykonanej 
pracy. W opakowaniu zawarte są elementy 
drewniane, metalowe, ledowe i papierowe. 
Używając załączonego kleju w płynie stwo-
rzysz małe arcydzieło trenując przy tym 
swoją cierpliwość i kreatywność.  
marka: COLORINO 
www.colorino.pl

TORBA SOHO Z KO;EKCJI FORGET ME NOT 
Bardzo pojemna torba Soho z uroczej kolekcji Forget Me Not z wygodnymi uchwytami 
do noszenia w dłoni oraz na ramieniu. Idealna na co dzień jak i na dłuższe wycieczki. 
Marka: CoolPack 
www.coolpack.com.pl

BUTELKA TERMICZNA 
Obłędnie urocza butelka termiczna z kolekcji Arizona by CoolPack 
Pojemność 500ml 
Marka: CoolPack 
www.coolpack.com.pl
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HP ONESHRED 16MC 
Niszczarka HP OneShred 16MC niszczy jednocześnie do 16 arkuszy papieru na mikro-
ścinki o wymiarach 2 mm x 15 mm. To sprawia, że urządzenie jest niezastąpione w nisz-
czeniu kart pacjentów, akt sądowych i innych poufnych dokumentów. Nie powinno go 
więc zabraknąć w gabinecie lekarskim czy kancelarii prawnej. Jeśli niszczarka HP OneS-
hred 16MC nie jest używana przez ponad 30 minut, automatycznie przełącza się w tryb 
uśpienia, w którym zużycie energii zostaje zredukowane do mniej niż 0,5 W. Urządzenie 
posiada wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 30 litrów. Jeśli zostanie on zapeł-
niony to o potrzebie jego opróżnienia poinformuje nas migające światło kontrolki. 
Marka/ dystrybutor: HP/ PBC Connect Polska 
www.pbspolska.eu
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KLEJ W PŁYNIE Z GUMOWĄ ROLKĄ – ER153 
Wygodna i łatwa w użytkowaniu rolka porcjuje odpowiednią ilość kleju. Nie do-
chodzi do kumulacji oraz gwałtownego wydostawania się płynu na materiał. 
Substancja klejąca jest bezzapachowa, zmywalna i łatwo się jej pozbyć z po-
wierzchni. Niezbędny do codziennych prac biurowych oraz do kreatywnych dzia-
łań w szkole czy domu. 
• Bezzapachowy, zmywalny 
• Idealny do papieru i kartonu 
• Silikonowa rolka dozująca wypływ kleju 
• Rozwija zdolności manualne dzieci 
• Nie zawiera substancji szkodliwych 
Marka/dystrybutor: Pentel 
www.pentel.pl 
 

HP ONESHRED 8CC 
Niszczarka HP OneShred 8CC doskonale wypełni rolę niszczarki przeznaczonej do środowiska 
Home Office. Mimo swoich niewielkich rozmiarów doskonale poradzi sobie z dokumentami 
zawierającymi zszywki i spinacze biurowe, a dodatkowo może niszczyć plastikowe karty. 
Tnie na ścinki o wymiarach 5 x 18 mm osiągając poziom bezpieczeństwa P-4, który skutecznie 
ochrania wrażliwe dane osobowe - np. dokumenty płacowe i podatkowe. Niszcząc jednorazowo 
8 arkuszy papieru zwraca na siebie uwagę swoją wydajnością. Jednocześnie funkcja auto-
matycznego cofania w przypadku zacięcia dba o komfort użytkowania, podobnie jak duże 
okienko kontrolne, dzięki któremu użytkownik wie kiedy należy opróżnić 15 litrowy pojemnik 
na ścinki.   
Marka/ dystrybutor: HP/ PBC Connect Polska 
www.pbspolska.eu

HP ONESHRED 12CC 
Kompaktowa niszczarka HP OneShred 12CC niszczy poufne dokumenty na ścinki o wymiarach 
4 x 35 mm i bez problemu znajdzie swoje miejsce w każdym domowym lub małym biurze. 
To niezawodne urządzenie charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa P-4 i tym 
samym spełnia wymagania rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dzięki prędkości 
cięcia wynoszącej 1,8 metra na minutę, urządzenie szybko niszczy do 12 arkuszy jednorazowo. 
Jeśli przypadkowo włożono więcej niż 12 arkuszy i niszczarka się zatnie, papier jest automa-
tycznie cofany w celu eliminacji zacięcia.  Nie ma też potrzeby żmudnego usuwania zszywek 
i spinaczy przed niszczeniem, ponieważ HP OneShred 12CC niszczy je również, tak samo 
zresztą jak i karty kredytowe. Dzięki dużemu okienku kontrolnemu użytkownik wie kiedy 
należy opróżnić 23 litrowy pojemnik na ścinki.     
Marka/ dystrybutor: HP/ PBC Connect Polska 
www.pbspolska.eu

MARKER Z OKRĄGŁĄ KOŃCÓWKĄ 4,5MM – N850 
Marker permanentny do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do metalu, 
szkła, plastiku, gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodli-
wych: ksylenu i toluenu. Wysokiej jakości wodoodporny, nieblaknący tusz. Okrągła 
końcówka wykonana z włókna akrylowego odporna na dociskanie do powierzchni. 
Produkt ekonomiczny – długa linia pisania 780 m bez utraty intensywności koloru 
tuszu. Niezastąpiony w biurze, sklepie, fabryce i pracowni. Do wyboru kolor: 
czarny, czerwony, niebieski, zielony. Spełnia standardy ISO 9001. 
• Marker permanentny z okrągłą końcówką 
• Wodoodporny, nieblaknący tusz 
• Do wszystkich powierzchni 
• Długa linia pisania – 780 m 
• Nie zawiera szkodliwych substancji 
Marka/dystrybutor: Pentel 
www.pentel.pl
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BLOKI SZKOLNE OXFORD 
 

Marka Oxford ma przyjemność zapowiedzieć nowości w blokach szkolnych. 

Będzie to uzupełnienie dotychczasowej oferty o: 

• Blok techniczny kolorowy pastel 

• Blok rysunkowy kolorowy 

• Blok rysunkowy kolorowy pastel 

• Blok do wycinanek – 10 kolorów klasycznych + 5 kolorów pastelowych 

Połączenie wysokiej jakości bloków z szerokim wachlarzem barw, w tym kolorystyką pastelową 

pozwolą zwiększyć atrakcyjność prac plastycznych i artystycznych. Papiery są barwione w masie, co 

sprawia, że krawędzie wydzieranek pozostają kolorowe. Bloki są odporne na wielokrotne ścieranie 

gumką, dzięki czemu wykonane prace będą eleganckie i estetyczne. 

Marka/ dystrybutor: OXFORD/ Hamelin Polska 
www.my-oxford.com/pl-pl

MY REC'UP 
 

Nowa technologia recyklingu w Oxford. Zużyte, papierowe kubki po kawie 

i herbacie mogą mieć drugie życie. Pozwala na to technologia CupcyclingTM, którą 

wykorzystujemy do pozyskania materiału, z którego wykonano okładki notatników 

Oxford My Rec'up. Kartki w kołozeszytach pochodzą w 100% z recyklingu. Idealnie 

gładki satynowy papier zapewnia komfort notowania. Delikatne, naturalne oraz 

pastelowe kolory nawiązują do obecnych trendów mody. Wysokiej, jakości 

produkty z użyciem podwójnej spirali zapewnią komfort użytkowania. Produkt 

dostępny w 6 kolorach, do wyboru dwie liniatury i 3 formaty. 

Marka/ dystrybutor: OXFORD/ Hamelin Polska 
www.my-oxford.com/pl-pl

PIÓRNIKI OXFORD 
 

Piórniki Oxford to kolejna nowość na rynku! Pozwolą skomponować swoją wyprawkę 

dzięki różnorodności kolorów i wzorów, jednocześnie korespondując z kolekcjami 

zeszytów Oxford. 

Materiały wykorzystane w piórnikach to: 

• PU – aksamitny w dotyku, 

• Tkanina poliestrowa z płóciennym splotem, 

• Tkanina poliestrowa z satynowym wykończeniem. 

Materiały użyte w piórnikach zwiększają ich wytrzymałość i zapewniają łatwość 

czyszczenia. Podszewki, jak również pullery dobrane zostały idealnie do kolorystyki 

piórnika. Wiele modeli – od klasycznych tub, przez piórniki z klapką czy saszetki duże 

i podwójne, dzięki którym każdy znajdzie odpowiedni dla siebie piórnik. 

Marka/ dystrybutor: OXFORD/ Hamelin Polska 
www.my-oxford.com/pl-pl

ZESTAWY GEOMETRYCZNE – Y-PLUS  
 

Najnowsze zestawy geometryczne Y-Plus to niezbędna pomoc dla każdego ucznia. 

W wygodnych i trwałych plastikowych pudełkach, zmieszczą się w każdym plecaku.  

W zestawie z serii Click znajduje się cyrkiel, ołówek, gumka i linijka.  

Zestaw z serii Scholar zawiera cyrkiel, ołówek, kątomierz, ekierka i linijka. 

 

Marka/ dystrybutor: Y-Plus/ Trodat  
www.trodat.pl
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KREDKI SZWAJCARSKIEJ MARKI  
CARAN D’ACHE Z KOLEKCJI 
FANCOLOR, ZESTAW 18 SZTUK.
Od ponad 100 lat wysokiej jakości produkty marki Caran 

d’Ache otwierają dziecięce oczy na niesamowity świat ko-

loru. Kolekcja Fancolor jest bezpieczna, łatwa w użyciu 

i została stworzona specjalnie z myślą o najmłodszych ar-

tystach. Podobnie jak wszystkie produkty artystyczne Caran 

d’Ache, tak i kolekcja Fancolor w całości wytwarzana jest 

w warsztatach w Genewie, w których bardzo dbamy o śro-

dowisko. Produkty te zapewnią chwile intensywnej ekscy-

tacji, radości i świetnej zabawy z odkrywania i ekspery-

mentowania z kolorami.  

Rozpuszczalne w wodzie kolorowe kredki występują w ze-

stawach 12,18, 30, 40, Maxi i Metallic. Grafit każdej kredki 

jest miękki a zarazem odporny na ścierania dzięki czemu 

kredka starczy nam na dłużej. Drewno z których wykona-

liśmy te kredki posiada certyfikat FSC, a użyty lakier jest 

na bazie wody. Zestaw 18 kolorów w metalowym pudełku. 

Nr ref.: CD1288-318 

 

Marka/ dystrybutor:  
Caran d’Ache/ PBS Connect Polska 
www.pbspolska.eu

KALKULATOR NAUKOWY  
CASIO FX991CE X 

 

Wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, funkcja arkusza kalkulacyjnego oraz QR kod  

– CASIO ClassWiz posiada wiele nowych funkcji i, po raz pierwszy, może być 

obsługiwany całkowicie w językach czeskim, węgierskim, polskim i słowackim. 

Nowość! Po raz pierwszy w kalkulatorze naukowym pojawia się arkusz kalkulacyjny, 

który pozwala na wykonywanie podstawowych kalkulacji. Dodatkowo, dzięki funkcji 

QR kod, wyniki mogą być wyświetlane na smartfonie lub tablecie. 

 

Ogólna specyfikacja: 

• 668 funkcji 

• Wyświetlacz: naturalny vpam LCD o wysokiej rozdzielczości  

63 x 192 piksele, 16/10 + 2 cyfry 

• Zasilanie: solar + bateria (1xLR44) 

• Posiada twardą nasuwaną obudowę 

• Wymiary: 77 x 165,5 x 11,1 mm 

• Waga: 90 g 

• EAN: 4549526602047 

 

Marka/ dystrybutor: CASIO/ Grupa Zibi 
www.kalkulatory.pl 
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BIC FLAT HIGHLIGHTER ZAKREŚLACZ   
 

Zakreślacz z płaską końcówką i szybkoschnącym tuszem fluorescencyjnym 

na bazie wody. Nie przesiąka przez większość rodzajów papieru i zapewnia 

wysoki komfort użytkowania. Niezwykle poręczny i praktyczny. Ścięta 

końcówka umożliwia uzyskanie linii 1,7 mm przy podkreślaniu i 4,8 mm przy 

szerokim zakreślaniu. Dzięki wygodnemu klipsowi zakreślacz można 

przyczepić np. do notatnika. Dostępny w 4 intensywnych kolorach – żółtym, 

zielonym, pomarańczowym i różowym. Niezbędny w każdym piórniku 

i szufladzie, w domu, w biurze, w szkole. Doskonały m.in. dla pasjonatów 

sporządzania kreatywnych notatek!   

Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o.

BIC 4 COLOURS TIE DYE DŁUGOPIS 
AUTOMATYCZNY Z 4 WKŁADAMI 
 

Bestsellerowy 4-kolorowy długopis kulkowy BIC z wymiennymi wkładami, 

w zachwycającej wersji z efektownymi multikolorowymi wzorami na korpusie. 

Dostępny z trzema motywami graficznymi, inspirowanymi techniką farbowania 

tkanin metodą tie-dye. Wkłady w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym 

i czarnym, z końcówką o średnicy 1,0 mm, idealnie sprawdzą się podczas 

pisania, sporządzania notatek, kreatywnego rysowania czy tworzenia listy 

zadań.  Niezbędny w domu, szkole czy biurze. Długopis, zaprojektowany 

z myślą o maksymalnej wydajności i wyprodukowany w Europie, może 

nakreślić linię długości nawet… 8 km! Stylowy i elegancki podkreśli 

indywidualizm każdego użytkownika. 

Producent: Société BIC 
Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o.

DŁUGOPIS ZMAZYWALNY FRUITS 
 

Szkolne długopisy żelowe, zmazywalne. Dostępne w różnych owocowych wzorach korpusów. Idealne 

dla dzieci do nauki pisania lub robienia notatek. Unikalna formuła tuszu powoduje, że można bardzo 

łatwo wymazać napisany tekst. Na górze długopisu znajduje się gumka do zmazywania. Niebieski 

wkład. Grubość końcówki 0,5 mm.  

DYSTRYBUTOR: PANTA PLAST  
WWW.PANTAPLAST.COM.PL

DŁUGOPISY FANCY – ZABAWNE WZORY      

 

Szkolne długopisy kulkowe o ciekawych i unikalnych główkach. Dostępne 

w różnych wzorach, m.in. Miś Tedy, Łabędź, Skrzydlate serce, Sowa, Avocado 

i wiele innych. Długopisy występują w różnych kolorach korpusów. Dostępne 

w wersjach automatycznych oraz wersji ze skuwkami. Unikalny, szybkoschnący 

tusz w kolorze niebieskim.  Grubość końcówki: 0,7 mm 

DYSTRYBUTOR: PANTA PLAST  
WWW.PANTAPLAST.COM.PL
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FOLIOPIS Z CIENKĄ OKRĄGŁĄ KOŃCÓWKĄ 1,6MM – NF450 
 

Foliopis / marker permanentny do oznaczania rozmaitych powierzchni. Idealny do folii, metalu, szkła, plastiku, 

gumy, grubego papieru, drewna. Pozbawiony substancji szkodliwych: ksylenu i toluenu. Wysokiej jakości 

wodoodporny, nieblaknący tusz. Cienka, okrągła, fibrowa końcówka odporna na dociskanie do powierzchni. 

Produkt ekonomiczny – długa linia pisania 690 m bez utraty intensywności koloru tuszu. 

Niezastąpiony w biurze, sklepie, fabryce i pracowni. Do wyboru kolor: czarny, 

czerwony, niebieski, zielony. Spełnia standardy ISO 9001. 

• Niemal na kazḋa ̨powierzchnię. 

• Wytrzymała, precyzyjna, fibrowa końcówka. 

• Nie zawiera substancji trujac̨ych - ksylenu i toluenu. 

• Grubość końcówki: 1,6 mm. 

• Grubość linii pisania: 0,6 – 1,0 mm. 

• Długość linii pisania 690 m 

Marka/dystrybutor: Pentel 
www.pentel.pl

NOWOŚCI  –  ART. SZKOLNE, KREATYWNE, UPOMINKI

www.papierniczyswiat.pl 35

CIENKOPIS KULKOWY SLIM 0,5 MM – BLN455 
 

Nowoczesny cienkopis kulkowy z niezawodnej serii EnerGel do codziennego pisania. Pisze 

gładko i precyzyjnie. Cienka, igłowa końcówka 0,5 mm gwarantuje precyzyjną linię. 

Szybkoschnący tusz żelowy EnerGel nie rozmazuje się, nie plami i nie pozostawia grudek, dzięki 

czemu jest idealny dla osób leworęcznych. Kolor jest zawsze nasycony i wyrazisty. Aluminiowa 

obudowa wyróżnia produkt. Długopis posiada wymienny wkład LRN5.   

• Smukła aluminiowa obudowa, 

• Płynny tusz żelowy EnerGel daje efekt lekkości i gładkości pisania, 

• Tusz nie rozmazuje się, szybko wysycha i nie blaknie, 

• Idealny na prezent – możliwość nadruku oraz graweru na aluminiowej obudowie.  

Marka/dystrybutor: Pentel 
www.pentel.pl

CIENKOPISY W CZARNYM ZWIJANYM ETUI 
 

Cienkopisy przeznaczone głównie do pisania, szkicowania i rysowania na papierze. Ze względu 

na ergonomiczny, trójboczny kształt są wygodne w użytkowaniu. Zawierają tusz na bazie wody, 

są spieralne z większości tkanin. Posiadają końcówkę o grubości 0,3 mm, która dzięki specjalnej 

technologii tuszu nie zasycha przez dłuższy czas bez skuwki. Świetnie sprawdzają się przy 

wymagających precyzji zadaniach, jako narzędzie do ozdabiania tekstu oraz robienia notatek. Zostały 

wyprodukowane zgodnie z Europejskimi Normami Bezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej. 

Zestaw zawiera 24 kolory w czarnym zwijanym piórniku. 

Producent: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. 
Dystrybutor: KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o. 

www.koh-i-noor.pl

KREDKI POLYCOLOR 144 KOLORY 
 

• Polycolor artystyczne kredki serii 3800  

• Zestaw zawiera 144 kolory kredek spakowanych w metalowe kasetki  

• Oprawki wykonane są z najwyższej jakości drewna cedrowego i wielokrotnie pokryte bardzo odpornym lakierem  

• Końcówki kredek pomalowane są na złoty kolor  

• Grafity zawierają najwyższej jakości pigmenty, które zostały starannie dobrane i wyselekcjonowane  

• Miękkie grafity ułatwiają rysowanie  

• Bardzo trwałe oprawki, nie łamią się w trakcie temperowania 

• Kredki permanentne 

• Łatwo się blendują 

Producent: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. 
Dystrybutor: KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o. 
www.koh-i-noor.pl
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MOLESKINE – AKSAMITNY NOTES W PUDEŁKU  
 

Moleskine wybrał do swojej limitowanej kolekcji aksamit Pontoglio 1883 ze względu na urok i wyrafinowanie. 

Notatnik i pudełko upominkowe są ubrane we włoski aksamit, który zachwyca oko, gdy pada na niego światło, 

zamykając najcenniejsze odręczne notatki w idealnie pluszowej obudowie. 

• Zaokrąglone rogi, elastyczne zapięcie i pasująca zakładka. 

• Kieszeń wewnętrzna z tektury i tkaniny. 

• Papier bezkwasowy o gramaturze 100 g/m² i kolorze kości słoniowej. 

• Numerowane strony. 

• Elastyczne zapięcie, zakładka wstążkowa, tkanina wewnętrzna dopasowana do koloru okładki. 

• Karta historii.  

• Twarda okładka  i pudełko wielokrotnego użytytku wykonane  z włoskiego aksamitu premium pontoglio 1883. 

• Papier tego produktu Moleskine wykonany jest z surowców pochodzących z dobrze zarządzanych, 

certyfikowanych przez FSC® lasów i innych kontrolowanych źródeł. 

Marka/ dystrybutor: Moleskine/ PBS Connect Polska 
www.pbspolska.eu 

MOLESKINE – ELEGANCKI NOTES  
W SKÓRZANEJ OPRAWIE  
 

Notes w eleganckiej oprawie wykonanej z włoskiej skóry w różnych kolorach. Stworzony dla osób 

ceniących elegancję, zapakowany w czarne pudełko. Do produkcji użyto nieco grubszego niż 

standardowy papier w kolorze kości słoniowej. Idealnie nadaje się do zapisków i szkiców 

wykonywanych: piórem wiecznym, długopisem, ołówkiem, węglem czy pastelami. 

Funkcje: 

• miękka lub twarda okładka wykonana ze skóry 

• włoska skóra 

• czarne pudełko 

• zaokrąglone rogi 

• elastyczne zamknięcie – gumka pasująca do koloru okładki 

• zakładka – wstążka 

• rozszerzalna kieszeń wewnętrzna z tektury i tkaniny 

• papier o gramaturze 100 g/m² w kolorze kości słoniowej 

Rozmiar: L – 13 × 21 cm – 176 stron 

Marka/ dystrybutor: Moleskine/ PBS Connect Polska 
www.pbspolska.eu 

MOLESKINE – OPASKA NA NOTES – PIÓRNIK 
 

Produkt zainspirowany stolarzami, architektami i artystami ulicznymi, którzy przyczepiają 

narzędzia do talii, ten piórnik jest zgrabnym dodatkiem do ulepszenia notesu 

i przechowywania wszystkich niezbędnych rzeczy dokładnie tam, gdzie są potrzebne. 

Zaprojektowana tak, aby pasowała do każdego notesu Moleskine Large w twardej oprawie. 

Pomieści smartfon i długopis. 

• pasuje do dużych notesów Moleskine w rozmiarze L – 13 × 21 cm 

• mieści telefony do 5,5 cala 

• wytłoczone logo 

• elastyczna gumka na długopis 

• boczna kieszeń na zamek błyskawiczny 

• przednia kieszeń – wsuwka  

• 100% poliuretan 

Marka/ dystrybutor: Moleskine/ PBS Connect Polska 
www.pbspolska.eu
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NOTATNIKI MOLESKINE PASSION 
 

Notatnik Moleskine przepisy kuchenne z serii passionDaje możliwość zebrać 

swoje najlepsze przepisy w jednym miejscu. Podzielony na rozdziały dotyczące 

rodzajów ,wpisania składników, miar i wag, czasu  itp. Oraz przydatne informacje 

związane z gotowaniem. Zawiera eleganckie pudełko, które chroni przepisy 

dzięki czemu jest idealnym prezentem dla osoby która kocha gotowanie.   

Moleskine oferuje w podobnej konwencji notatniki serii passion, poświęcone: 

podróżnikom, koneserom wina, czytelnikom książek, planującym ślub, 

oglądającym filmy i seriale, rodzicom aby udokumentować pierwsze lata dziecka. 

• Rozmiar: 13x21 cm (duży). 

• Okładka: twarda 

• Kolor: czerwony 

• Liczba stron: 400 

• eleganckie pudełko z tematyczną grafiką 

• notatnik zamykany na gumkę 

• 2 wstążkowe zakładki 

• podwójna elastyczna kieszeń wewnątrz 

• naklejki do personalizacji 

Marka/dystrybutor: Moleskine/PBS Connect Polsa 
www.pbspolska.eu 

MOLESKINE – NOTATNIK NA ROK TYGRYSA 
 

Świętuj Rok Tygrysa wspólnie z Moleskine.  

Moleskine z okazji roku Tygrysa wypuścił notatnik z edycji limitowanej, który prezentuje 

talent kaligrafa i grafika, Lok Ng. 

Okładka z tkaniny premium zawiera oryginalną interpretację chińskiego symbolu „tygrysa”. 

Marka/dystrybutor: Moleskine/ PBS Connect Polska 
www.pbspolska.eu 

MOLESKINE – KOLEKCJA SAKURA 
 

Świętuj sezon sakura dzięki pracy utalentowanego projektanta tekstyliów, 

Yuri Himuro. Sakura od dawna symbolizuje wiosenne odrodzenie, a także 

kruchą i przemijającą naturę wszystkich rzeczy. Tkana grafika Yuri 

Himuro uchwyciła chwilę radości i refleksji, zapewniając przestrzeń 

do przekształcenia ulotnej inspiracji w długotrwałe projekty i plany. 

Motyw każdej tekstylnej okładki inspirowany jest Ueno Park w sezonie 

kwitnienia wiśni – miejscem bliskim sercu Yuri; każda okładka pokazuje 

inną scenę, która po umieszczeniu obok siebie pokazuje park w całości. 

Marka/dystrybutor: Moleskine/PBS Connect Polska 
www.pbspolska.eu 
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DŁUGOPIS ŻELOWY MY GEL DONG-A 
MY METAL KOMPLET 7 SZT, MY PASTEL KOMPLET 7 SZT.  

 

Komplet 7 szt. długopisów My Gel z metalicznym lub pastelowym tuszem. Końcówka kulkowa 0,7 mm. 

Szczególnie przydatne do zdobień na kolorowych papierach a w szczególności na ciemnym tle. Długopisy 

zapakowane w etui z PP z zawieszką. Nietoksyczne, zgodne z obowiązującymi normami. 

Marka/dystrybutor: DONG-A/ Tadeo Trading 
www.tadeo.com.pl

PISAK AROMATYZOWANY 24 KOLORY  
 

Komplet 24 szt. pisaków o żywych, niegasnących kolorach. Tusz na bazie wody, 

aromatyzowany. Cienka, wytrzymała końcówka umożliwia rysowanie drobnych 

detali. Pisaki o zwiększonej odporności na wysychanie przy pozostawieniu bez 

skuwki. Nietoksyczne, zgodne z obowiązującymi normami. 

Marka/dystrybutor: DONG-A/ Tadeo Trading 
www.tadeo.com.pl

SWELL METALIX PROFESJONALNY OŁÓWEK 
AUTOMATYCZNY SERVE 
 

Wyprodukowany w Japonii ołówek automatyczny oferowany w dwóch odmianach  

grubości wkładu: 0,5 mm i 0,7 mm. 

6 kolorów metalicznych. Bezpieczna, całkowicie chowana końcówka z dwustopniowym 

mechanizmem wysuwającym. Miękki,  gumowy uchwyt zapewnia wygodne i  precyzyjne 

rysowanie. W przycisku znajduje się polimerowa gumka, niepyląca i nie brudząca, 

z obrotowym mechanizmem wysuwającym. Ołówki oferowane są w pudelkach po 12 szt. 

w kolorze lub w eleganckich ekspozytorach po 36 szt. 

Producent / dystrybutor: SERVE / EUROSPARK 
www.eurospark.eu

PISAKI COLORITO FLUO I COLORITO PASTEL 
FIBRACOLOR 

 

Najnowsza oferta włoskich pisaków z certyfikatem CE w modnych pastelowych 

i fluorescencyjnych kolorach. Pisaki doskonale uzupełniają standardową paletę kolorów 

nadając obrazkom  niepowtarzalne efekty barwne. Mogą służyć też jako najlepsze 

tekstmarkery. Wyróżniają je jednak mocniejsze końcówki oraz możliwość zmywania tuszu 

z rąk zwykłą wodą z mydłem i są dobrze spieralne z materiałów podczas zwykłego prania. 

Pisaki są bezpieczne dla dzieci, nietoksyczne i bezwonne. 

Producent / dystrybutor: FIBRACOLOR / EUROSPARK 
www.eurospark.eu
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PAPIER KSERO A5 
 

Format A5 

Producent/ dystrybutor: Typograf 
www.typograf.com.pl

PAPIER KSERO KOLOR 
 

16 kolorów 50 ark. 

Format A4  

Producent/ dystrybutor: Typograf 
www.typograf.com.pl

DŁUGOPIS ŻELOWY GR-101 BIAŁY I SREBRNY 
 

Długopis żelowy z wymiennym wkładem, idealny do ciemnych powierzchni. Ergonomiczna obudowa 

z uchwytem  antypoślizgowym jest przezroczysta, co umożliwia kontrolę stopnia zużycia wkładu. Do notatek 

na ciemnych karteczkach, ale też do działań kreatywnych. 

Marka/dystrybutor: Grand/ KW trade 
www.kwtrade.pl 

 

KREDKI DO TWARZY CARIOCA MASKUP NEONOWE 
 

Bądź tym kim chcesz! Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia. Kredki do twarzy i ciała MaskUp 

w sztyfcie, wykręcane, łatwo się rozprowadzają i łatwo zmywają ze skóry. Najnowszy zestaw 

to intensywne neonowe kolory, które można mieszać. Fluorescencyjne w świetle UV!  Idealne 

na (nie tylko) dziecięcą imprezę. Są bezpieczne dla skóry dziecka – produkt jest testowany 

dermatologicznie. Zestaw zawiera 6 wyrazistych neonowych kolorów oraz podpowiedzi, 

jak tworzyć oryginalne zdobienia.  

Marka/ dystrybutor: Carioca/ KW trade 
www.kwtrade.pl

 PAPIER KSERO NA RECEPTY 
 

Format 1/3 A4 

Producent/ dystrybutor: Typograf 
www.typograf.com.pl
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TECZKI HARMONIJKOWE A4 PASTEL 
 

Teczka harmonijkowa wykonana ze sztywnego tworzywa PP w kolorze pastelowym. Wyposażona 

w 5 przegródek oddzielonych kolorowymi registrami dla łatwiejszej organizacji dokumentów. 

Zamykana na wygodny nap zabezpieczający dokumenty przed wypadaniem. Teczka 

dostosowana do dokumentów w formacie A4.   

Marka/ dystrybutor: Biurfol 
www.biurfol.pl  

TECZKI NA SUWAK A4 I A5 PASTEL   
 

Teczka wykonana z folii PP w kolorze pastelowym. Wyposażona w zamek strunowy umożliwiający 

szybki dostęp do zawartości oraz poszerzany spód zwiększający jej pojemność. Idealna do 

segregowania i przechowywania dokumentów, notatek i drobnych przedmiotów. Dostępna w 

formacie A4 oraz A5. 

Marka/ dystrybutor: Biurfol 
www.biurfol.pl

TECZKA HARMONIJKOWA A4 CZARNA  

 

Teczka harmonijkowa wykonana ze sztywnego tworzywa PP w kolorze czarnym. Wyposażona w 7 przegródek 

oddzielonych transparentnymi registrami dla łatwiejszej organizacji dokumentów. Zamykana na wygodną 

gumkę zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem. Teczka dostosowana do dokumentów w formacie A4. 

Marka/ dystrybutor: Biurfol 
www.biurfol.pl

TEMPERÓWKO – GUMKA  
MILAN SWIMS EXTENSIONS 

 

Fantazyjne połączenie temperówki i gumki w jednym. Z jednej strony pojedyncza temperówka na cienkie 

kredki i ołówki. Z drugiej okrągła miękka gumka z syntetycznego kauczuku, a po środku duży pojemnik 

na ścinki. Dzięki mechanizmowi EXTENSION można zwiększać jego wielkość i pojemność. Temperówka 

posiada ostre i wytrzymałe ostrze ze stali węglowej, dzięki czemu idealnie nadaje się do wszystkich 

rodzajów ołówków.Oryginalny projekt stworzony przez własny dział badawczo-rozwojowy MILAN.  

Marka/ dystrybutor: MILAN

NOŻYCZKI PLASTIKOWE MILAN FUNNY 
 

Nożyczki z plastikowym ostrzem i zaokrągloną końcówką. W całości wykonane 

z twardego i odpornego plastiku, tną tylko papier (nie tną włosów). Długość 12,2 cm, 

maksymalne rozchylenie 2 cm. Plastikowa ergonomiczna rączka wyściełana gumą. 

Bezpieczne, rozpadają się na 2 części, gdy dziecko na siłę próbuje coś uciąć. 

Przeznaczone dla małych dzieci powyżej 3 lat.  

Marka/ dystrybutor: MILAN 
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WYPRAWKA PREMIUM COLORINO  
 

Wyprawka Premium Colorino to zestaw zawierający wszelkie niezbędne przybory i akcesoria 

szkolne. Doskonałe rozwiązanie oszczędzające czas związany z poszukiwaniami odpowiednich 

produktów do szkoły. 

Marka: Colorino 
www.colorino.pl

BIDON BRISK 
 

Bidon Brisk o pojemności 600ml to zdecydowanie najlepszy wybór na każde wyjście. Bidon posiada 

blokadę wylania i wyposażony jest w system usprawniający otwieranie. Gumowana powierzchnia 

„Soft Rubber Touch” ułatwia trzymanie pojemnika w ręku i zapobiega jego wyślizgnięciu. Bidon 

idealnie mieści się w bocznych kieszonkach  plecaków CoolPack, w uchwytach samochodowych i jest 

najlepszą alternatywą dla wszelkich jednorazowych kubeczków.  W ofercie CoolPack posiada wiele 

różnych kolorów i kształtów bidonów do wyboru.  

Marka: CoolPack 
www.coolpack.com.pl

NOWA SERIA ZSZYWACZY LX OD FELLOWES 
 

Trwałość, niezawodność i elegancja to cechy nowej serii zszywaczy LX od Fellowes  

– 3 modele w 2 kolorach – białym i czarnym. Zastosowany system EasyPress umożliwia 

zszycie 25 kartek za dotknięciem jednego palca. Wbudowany rozszywacz, okienko 

pokazujące poziom zapełnienia podajnika oraz ergonomiczna konstrukcja to tylko 

niektóre z funkcji serii LX. Powłoka antybakteryjna MICROBAN® zapewnia 

bezpieczeństwo użytkowania nawet jeżeli zszywacz jest często pożyczany przez 

współpracowników. 

Marka/dystrybutor: Fellowes  
www.fellowes.pl

ARTIST FINE ARTS SKETCH MARKERS 
 

Wysokiej jakości markery do szkicowania z dwoma końcówkami. Jedna końcówka jest w kształcie 

pędzelka, do wykonywania miękkich i łagodnych linii, a druga szeroka, ścięta końcówka przeznaczona 

jest do wygodniejszego kolorowania większych powierzchni. Markery do szkicowania Colorino pozwalają 

stworzyć idealny obrazek, plan czy szkic. Przeznaczone są dla artystów oraz amatorów w każdym wieku. 

W opakowaniu znajduje się 12 intensywnych kolorów. 

Indeks 92470PTR 
Marka: Colorino 

www.colorino.pl

ZESTAW BROKATÓW  
W PROSZKU Z KLEJEM COLORINO 
 

Zestaw do kreatywnych prac. Brokat w proszku idealny do wypełnienia dzieła 

błyszczącym akcentem. Przeróżne odcienie mieniącego się pyłu sprawią, 

że każda praca będzie magiczna 

Indeks 68604PTR 

Marka: Colorino  
www.colorino.pl
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