
cena: 8,25 zł cena: 7,55 zł - nie sprzedajemy części składowych zestawów

cena: 9,37 zł cena: 8,63 zł

cena: 7,69 zł cena: 7,01 zł

cena: 24,07 zł cena: 22,94 zł - koszt kompletacji: 0,30 zł. netto / 1 kpl.

cena: 26,59 zł cena: 24,29 zł

cena: 11,47 zł cena: 10,79 zł

cena: 12,87 zł cena: 12,14 zł

cena: 14,83 zł cena: 13,89 zł

cena: 16,23 zł cena: 15,24 zł

cena: 14,41 zł cena: 13,49 zł

cena: 28,83 zł cena: 27,12 zł - koszt kompletacji: 0,30 zł. netto / 1 kpl.

cena: 30,23 zł cena: 28,47 zł - zestaw z piórem dostępny w 8 kolorach

cena: 17,63 zł cena: 16,46 zł - w cenie zestawu Z-5 srebrna obwoluta

cena: 19,03 zł cena: 17,81 zł

cena: 17,49 zł cena: 16,32 zł - nie sprzedajemy części składowych zestawów

cena: 18,89 zł cena: 17,67 zł - zestaw z piórem dostępny w 8 kolorach

- koszt kompletacji: 0,30 zł. netto / 1 kpl.

cena: 18,19 zł cena: 19,59 zł

cena: 34,99 zł cena : 33,59 zł

seria OMEGA  pióro + długopis w etui cena: 22,39 zł cena: 20,99 zł

zestaw Z-5 z ekoskórą Lux
zestaw Z-5 z ekoskórą 

standard

seria OMEGA  pióro + długopis w etui

zestawy piśmienne pióro + długopis w etui

zestaw Z-2 z ekoskórą Lux
zestaw Z-2 z ekoskórą 

standard

seria OMEGA  pióro + długopis w etui

zestaw Z-5 w. lux

zestaw Z-14

Seria OMEGA

zestaw Z-1 zestaw Z-1 Lux

ilość od 101 szt.ilość do 100 szt.

zestaw Z-2 w. lux
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Strona 2

zestaw Z-12

Zestaw zawiera: pióro + długopis w etui

ilość do 100 szt.

zestaw Z-12

zestaw Z-5 w. lux

- zestawy wysyłamy luzem i kompletujemy tylko  na życzenie klienta:

Informacje dodatkowe:

Cennik  - Kolekcja Millenium

zestaw Z-14

zestaw Z-8

ZESTAWY COSMO: 3 - elementowe w etui

zestaw Z-2 w. standard

Ceny netto.

zestaw Z-12

Informacje dodatkowe:ilość od 101 szt.

Zestaw zawiera: ołówek + długopis w etui

Zestaw zawiera: pióro + długopis + ołówek w etui

- zestawy wysyłamy luzem i kompletujemy tylko  na życzenie klienta:

zestaw Z-8

- nie sprzedajemy części składowych zestawów

zestaw Z-2 w. lux

ilość od 101 szt.

zestaw Z-8

ZESTAWY COSMO:  2 - elementowe w etui *

Informacje dodatkowe:ilość do 100 szt.

zestaw Z-2 w. standard

ZESTAWY PIŚMIENNE - METALOWE w etui

Zapraszamy do składania zamówień na adres: reklama@consorts.com.pl

zestaw Z-5 w. standard

- podana cena jest ceną za kompletny zestaw w etui

- zestaw z ołówkiem dostępny w 9 kolorach

- w cenie zestawu Z-5 srebrna obwoluta

- zestawy wysyłamy luzem i kompletujemy tylko  na życzenie klienta:

zestaw Z-5 w. standard

- podana cena jest ceną za kompletny zestaw w etui


