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Papier biurowy biały i kolorowy, ksero, do druku cyfrowego, komputerowy, składanka, etykiety
samoprzylepne, koperty, rolki do ploterów, faksów, kas i kalkulatorów, atramenty, tusze, tonery do drukarek,
kserokopiarek, płyty CD, DVD, niszczarki, bindownice, gilotyny, bloki, zeszyty, kostki papierowe, notesy
samoprzylepne, kalki, druki akcydensowe, projektory, tablice korkowe, suchościeralne, identyfikatory,
segregatory, koszulki, galanteria biurowa, wyposażenie biura, kalkulatory. baterie, pudła Papiery i kartony ,
papiery biurowe białe i kolorowe, kartony, brystol, koperty , rolki wielkoformatowe do ksero i ploterów,
składanka komputerowa , rolki papierowe do faksów, kas i kalkulatorów, etykiety samoprzylepne, kalki
maszynowe i ołówkowe i techniczne Materiały eksploatacyjne , głowice i atramenty do drukarek , tonery do
kserokopiarek i drukarek , taśmy barwiące i wałeczki do drukarek igłowych, maszyn do pisania, kas
fiskalnych i kalkulatorów Maszyny i urządzenia biurowe: niszczarki , gilotyny , bindownice, baterie,
kalkulatory , drukarki i urządzenia wielofunkcyjne , drukarki etykiet i taśmy do drukarek Akcesoria
komputerowe Prezentacja i konferencja, projektory, ekrany i stoliki, folie , stojaki prezentacyjne, tablice i
akcesoria do tablic Galanteria papiernicza Druki akcydensowe Fotele, krzesła. IP Kwidzyn - papier ksero
Import - papie ksero Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek Emerson - papier komputerowy,
rolki, papier kolorowy, druki, rolki do faksu NC Koperty - koperty Biella - galenteria papiernicza Parker,
Waterman Fellowes A. Zaopatrzenie biur.
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