
Ofertă valabilă până la 31 Decembrie 2017

OPTIM TRANSPORT ASIGURAT PENTRU COMENZI MAI MARI DE 250 LEI FĂRĂ TVA

A APĂRUT NOUL CATALOG RTC 2017-2018
COMENZI@RTC.RO
021.408.20.00

www.rtc.ro

*în perioada Noiembrie-Decembrie 2017

Cumpără minim 1000 topuri Double A* și primești 
CADOU un rucsac Leitz Smart Traveller**!

Double A
• hârtie de calitate superioară 
• potrivită pentru toate tipurile de imprimări
• număr coli/top: 500
• certificări: EU Flower, Nordic Swan, ISO 9001, ISO 9706, 
ISO 14001

CADOU
rucsac Leitz Smart 

Traveller, 15.6’’ negru

Cod Format (mm) Gramaj Unitate de vânzare
NF3880 A4 (210 x 297) 80g/mp cutie ( 5 topuri)
NF3883 A3 (297 x 420) 80g/mp top

200 
topuri 6x

SIMTE VERDE - ALEGE DOUBLE A
La fiecare 200 topuri de 
hârtie Double A, 500 coli/top, 
achiziționate de clienții RTC, 
plantăm 6 copaci!

**cadourile se acordă la finalul campaniei

SL999942



205
lei

• Vin Cabernet Sauvignon Chateau Vartely, 750 ml
• Panetone ambalat manual, 500 g
• Prajitură fină cu stafide Forchy, 275 g
• Fursecuri asortiment Lazzaroni Prestige, 175 g
• Sticksuri de ciocolată belgiană cu interior de portocale, Trianon, 75 g
• Ceai Rooibos Novell, 80 g
• Tabletă ciocolată Bianca, 100 g
• Coș din nuiele cu toartă
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, cutie transport

• Whiskey Jameson, 700 ml
• Panetone ambalat manual, 500 g
• Terina Jean de Veyrac, 65 g
• Sticksuri ciocolată cu mentă Trianon, 75 g
• Grisine Gualino, 125 g
• Cafea macinată, Chave D’Ouro, 250 g
• Praline fine ciocolată Zaini, 130 g
• Coș din nuiele cu toartă
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, cutie transport

SELECŢII RAFINATE339
lei

• Cozonac tradițional românesc, Boromir, 500 g
• Cornulețe ‘De la mama’- Boromir, diverse sortimente de  
umplutură, 150 g
• Set afinată/vișinată Bran, 2x45 ml
• Dulceață traditională artizanală Karla, 230 g
• Șervet cu motive tradiționale
• Vas ceramic tradițional
• Spatulă lemn și coș nuiele
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, cutie transport

TRADIȚII DE SĂRBĂTORI

CRĂCIUN FESTIV

165
lei

ES201715

ES201716

ES201717

*pe o singură factură

Cumpără 10 coșuri de același fel* 
și primești încă unul CADOU!

CADOU10+1

Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 3 zile lucrătoare.



• Vin spumant Millenium, 750 ml
• Panetone ambalat manual, 500 g
• Fursecuri daneze Jacobsen, cutie metalică, 150 g
• Trufe ciocolată Bianca, 200 g
• Cafea măcinată Chave D’Ouro, 250 g
• Cutie festivă cartonată
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, cutie transport

ES201714

ES201713

ES201712

ES201711

MOMENTE DE SĂRBĂTOARE138
lei

• Vin roșu Crama Ceptura cu etichetă festivă de Sărbători, 750 ml
• Pișcoturi Savoiardi, 200 g
• Baton marzipan, glazură ciocolată, 100 g
• Tabletă Ciocolată Schogetten, diverse sortimente, 100 g
• Sticksuri de ciocolată belgiană cu interior de portocale, Trianon, 75 g
• Vas tematic din metal
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, cutie transport

MOMENTE SPECIALE93
lei

• Vin roșu Crama Ceptura cu etichetă festivă de Sărbători, 750 ml
• Turtă dulce Lambertz-steluțe, glazurate cu ciocolată, 250 g
• Praline belgiene, Emoti-Bouquet Delices, asortiment, 125 g
• Cafea măcinată Segafredo Intermezzo, 250 g
• Coș de răchită cu fundă
• Decoraţiune de Crăciun, ambalare profesională, cutie transport

SĂRBĂTORI FERICITE84
lei

• Vin roșu Crama Ceptura cu etichetă festivă de Sărbători, 750 ml
• Brownie, prajitură fină cu ciocolată, Forchy, 275 g
• Praline Sorini Merry Xmas, 105 g
• Decoraţiune de Crăciun, pungă de cadou festivă

CRĂCIUN FERICIT!59
lei

Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.
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Cumpără 10 bibliorafturi FALKEN 
Chromocolor sau FALKEN Color* 
și primești CADOU o mapă de 
documente Veloflex Diamond!

x-culoare: 01-■ negru, 02-■ alb, 03-■ verde, 04-■ roşu, 05-■ albastru, 
06-■ galben, 07-■ albastru deschis, 08-■ portocaliu, 09-■ verde deschis, 
10-■ gri, 11-■ fucsia

GARANŢIE
10

SUPER
CALITATE

GARANŢIE
10

Cod Lăţime (mm) Unitate de vânzare

FA0265x
50 bucată

50 cutie (10 bucăţi)

FA0268x
80 bucată

80 cutie (10 bucăţi)

Biblioraft Chromcolor
• calitate superioară, plastifiat cu folie din polipropilenă (PP) interior şi exterior
• colţurile inferioare protejate cu metal
• mecanism metalic nichelat
• inel de prindere pe cotor, buzunar pentru etichete interschimbabile
• capacitate de până la 600 de coli (80 mm), respectiv 350 coli (50 mm)

Biblioraft Color
• foarte rezistent, cu o finisare deosebită, 
plastifiat cu folie din polipropilenă (PP)la exterior
• colţurile inferioare protejate cu metal
• mecanism metalic nichelat
• inel de prindere pe cotor, buzunar pentru etichete interschimbabile
• capacitate de până la 600 de coli (80 mm), respectiv 350 coli (50 mm)

x-culoare: 01-■ negru, 02-■ alb, 03-■ roşu, 04-■ albastru, 05-■ verde, 
06-■ galben, 10-■ gri, 11-■ roz, 12-■ bleu, 13-■ portocaliu, 14-■ verde deschis

Cod Lăţime (mm) Unitate de vânzare

FA0295x
50 bucată
50 cutie (25 bucăţi)

FA0298x
80 bucată
80 cutie (20 bucăţi)

gamă variată de culori
capacitate

sporită

80 cm

PROMO2016029

CADOU
biblioraft Falken cu 

design fructe

File de protecție  
• realizate din polipropilenă
• prevăzute cu perforații pentru îndosariere standard

Cumpără 10 seturi de file de protecție FALKEN 
cu clapă laterală sau cristal sau orange peel* 
și primești CADOU un biblioraft FALKEN cu 
design de fructe!

Cod Grosime Tip Unitate de vânzare
FA200111 45 microni orange peel 100 bucăţi/set
FA200112 60 microni orange peel 100 bucăţi/set
FA200101 50 microni cristal 100 bucăţi/set
FA200102 60 microni cristal 100 bucăţi/set
FA200103 80 microni cristal 100 bucăţi/set
FA200104 120 microni cristal 10 bucăţi/set
FA200202 150 microni clapă laterală 10 bucăţi/set

PROMO2015608

CADOU
mapă Diamond Veloflex 
pentru documente, A4

*pe o singură factură

*pe o singură factură

File de protecţie cu clapă laterală
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optim
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Capsator 5502
• capsator din metal, pentru uz zilnic
• sistem non-alunecare pe bază pentru
• capacitate de capsare: 30 coli
• capse utilizate: 24/6, 26/6 (cod: SL803100, SL803300)
• magazinaj: 100 x 24/6 sau 140 x 26/6
Cod: SL8010x

Caiet de birou Leitz WOW Be Mobile
• copertă din polipropilenă
• 80 de file, hârtie 80 g/mp, certificată FSC 
• 3 separatoare repoziționabile și pagină de sumar
• mapă cu 3 clape atașată pe coperta din spate
• capacitate 60 de coli
dictando. Cod: SL0206x
matematică. Cod: SL0206y

Perforator 5008
• realizat din metal 
• bază dublată cu plastic aderent
• capacitate de perforare: 30 coli
• prevăzut cu distanţier
Cod: SL8020x

Caiete de birou Leitz WOW cu spiră
• copertă din polipropilenă
• 80 de file, hârtie 80 g/mp, certificată FSC
• riglă gradată ce poate fi folosită și ca semn de pagină
• buzunar pe coperta din spate pentru stocarea
• temporară a documentelor
A4, dictando. Cod: SL0201x
A4, matematică. Cod: SL0202x
A5, dictando. Cod: SL0207x
A5, matematică. Cod: SL0208x

GARANŢIE
10

SUPER
CALITATE

Cumpără un capsator 5502 și un perforator 5008 Leitz* 
și primești CADOU un stand rotativ Leitz WOW!

Cumpără oricare 6 caiete Leitz WOW și primești CADOU 
un suport instrumente de scris cu amplificare sunet! 

*pe o singură factură

*pe o singură factură

x-culoare: 00-■ gri, 01-■ negru, 02-■ albastru, 03-■ roşu, 05-■ alb perlat, 06-■ albastru metalizat, 07-■ portocaliu 
metalizat, 08-■ verde metalizat, 09-■ roz metalizat, 10-■ turcoaz metalizat, 11-■ violet metalizat 

deschidere 1800decapsator inclus

prevăzut cu 
distanţier gradat

CADOU
stand rotativ Leitz WOW

PROMO171030

CADOU
suport instrumente 

de scris cu amplificare 
sunet Leitz

PROMO171027

A4 A5

x-culoare:  03-■ albastru, 05-■ portocaliu, 06-■ mov, 07-■ roz, 08-■ turcoaz, 09-■ verde
y-culoare:  13-■ albastru, 15-■ portocaliu, 16-■ mov, 17-■ roz, 18-■ turcoaz, 19-■ verde

x-culoare:  02-■ albastru, 03-■ portocaliu, 06-■ mov, 07-■ roz, 08-■ turcoaz, 09-■ verde
y-culoare:  02-■ albastru, 03-■ portocaliu, 16-■ mov, 07-■ roz, 08-■ turcoaz, 09-■ verde

3 separatoare 
repoziționabile

3 seturi de
indecși adezivi

închidere cu elastic 
și suport pentru pix

mapă cu 3 clape 
pe coperta spate

riglă detașabilămargine pre-
perforată

Culori metalizate
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optimLEITZ MARCA DE ÎNCREDERE
ORIUNDE ÎȚI ESTE BIROUL

300
Puncte

150
Puncte

1000
Puncte

www.leitz.com/brand

CUM FUNCȚIONEAZĂ:

1 CUMPERI PRODUSELE
și colectezi punctele

2 TE ÎNREGISTREZI
pe www.leitz.com/brand

3 REVENDICI 
premiul

1.11.2017 - 31.03.2018

24320_ad_promo_Brand_of_choice_A4_RO_v1.indd   1 11.09.17   14:22
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CADOU
capsator Leitz 5517

PROMO171028

File de protecţie Jumbo  
• din material rezistent, suprafaţă orange peel
• deschidere în partea superioară, margine cu multiperforaţii
• permite arhivarea documentelor în biblioraft sau caiet mecanic
• format: A4, burduf de 20 mm
• grosime: 170 microni
• unitate de vânzare: 10 bucăţi/set
Cod: SL000153

Cumpără 2 seturi de file de 
protecție Leitz JUMBO și primești 
CADOU un capsator Leitz 5517! 

fără documente deformate

File de protecție Cristal  
• realizate din polipropilenă tip cristal
• deschidere în partea superioară, margine cu multiperforaţii
• permite arhivarea documentelor în biblioraft sau caiet mecanic

Cumpără 5 seturi de file de protecție 
Cristal* și primești CADOU încă un set!

Cod Grosime Unitate de vânzare
SL080933 40 microni 100 bucăţi/set

CADOU
5+1

PROMO171029

Cumpără un rucsac Leitz Complete 
și primești CADOU o baterie externă 
Leitz Complete 2600 mAh! 

Rucsac Smart Traveller
• expandabil prevăzut cu sistem de ventilație 
pentru spate
• 20 de buzunare, inclusiv buzunare pentru laptop 
și tabletă
• buzunare latelare pentru sticlă și umbrelă
• husă detașabilă separată, pentru cablul de 
alimentare și adaptorul de priză
• compartiment principal: 310 x 400 x 150 mm
Cod: SL999942

PROMO201789

CADOU
baterie externă Leitz 
Complete 2600 mAhdisponibile pe albastru-violet și gri-argintiu

Cumpără o geantă Leitz Smart Traveller cu 2 
rotile și primești CADOU un Minispeaker Leitz! 

Geantă Smart Traveller cu două rotile
• ideal pentru transportul unui schimb de haine și al documentelor A4
• mâner superior din metal, extensibil
• suport de chei
• sistem de fixare pe troler
• compartiment separat pentru îmbrăcăminte
• compartiment principal: 420 x 370 x 200 mm
Cod: SL999999 PROMO2015577

CADOU
minispeaker Leitz

disponibile pe albastru-violet și gri-argintiu



9Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!
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CADOU
top de Folii Leitz UDT

A4, 80 microni

PROMO2017083

Aparat de laminat Leitz iLAM Home Office  
• laminator premium de mare viteză, format A3
• ideal pentru folii de laminare de 80, 100 sau 125 microni
• laminează o folie A4 de 80 de microni în aproximativ 60 
secunde
• disponibil în culorile metalice WOW

Cumpără un laminator Leitz Home Office și primești 
CADOU un top de folii Leitz UDT A4, 80 microni!

Cod SL187003
Model iLAM Home Office

Format A4

Lăţime maximă de laminare 230 mm

Grosimea maximă a foliei 125 μm

Viteză de laminare 31 cm / minut

Timp de încălzire 3 min

Dimensiuni (L x H x l) 128 x 76 x 370 mm

Greutate 1.37 kg

CADOU
geantă Leitz Complete 

pentru tabletă 10’’

PROMO201631

Aparat de laminat iLAM Touch Turbo  
• laminator premium de mare viteză, format A3
• dotat cu sistem unic de inserție a foliei de laminare
• ideal pentru uz profesional
• pentru folii de 80 până la 250 microni

Cumpără un laminator Leitz Touch Turbo Pro 
sau S și primești CADOU o geantă Leitz Complete 
pentru tabletă 10’’!

Cod SL091221 SL091222
Model iLAM Touch Turbo Pro iLAM Touch 2 Turbo S

Format A3 A3

Lăţime maximă de laminare 320 mm 320 mm

Grosimea maximă a foliei 250 μm 250 μm

Viteză de laminare 2300 mm/minut 1500 mm/minut

Nr. role 6 6

Timp de încălzire 1 minut 1 minut

Dimensiuni (L x H x l) 482 x 125 x 400 mm 482 x 125 x 400 mm

Greutate 7.3 kg 6.7 kgşase role

cel mai rapid laminator
din gamă

laminare în 10 secunde

Cumpără un set Durable Duraframe 
autoadeziv magnetic A4 și primești 
CADOU o figurină Playmobil!

Duraframe®

• sistem de afişare autoadeziv, cu ramă frontală magnetică
• închiderea magnetică asigură susţinerea fermă a inserturilor şi 
schimbarea acestora rapid şi uşor
• adezivul rezistă pe suprafeţe netede
• lipit pe sticlă, se poate citi pe ambele feţe
• unitate de vânzare: 2 bucăţi/set
Cod: DB487223 SUPER

CALITATE CADOU
 figurină Playmobil

PROMO2014068 - pentru fete
PROMO2014058 - pentru băieți

GARANŢIE

3

GARANŢIE

2
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Cumpără oricare 15 markere Edding 8750, Edding 8300 sau 
Edding 8030* și primești CADOU pereche de mănuși Ansell 
Edge 48-128!

PROMO201766

CADOU
mănuși Ansell Edge 

48-128

*pe o singură factură

Marker 8750
• permanent, pe bază de vopsea
•  scriere opacă şi lucioasă
•  ideal pentru suprafeţe prăfuite sau unsuroase
• grosime vârf: 2-4 mm
ED875049 - ■ alb
Cod: ED8750x
x-culoare: 1-■ negru, 2-■ roşu, 3-■ albastru, 
4-■ verde, 5-■ galben

Marker 8300 Industrial
• permanent, pe bază de vopsea
•  ideal pentru suprafeţe prăfuite sau unsuroase
• vârf rotund 
• grosime vârf: 1.5-3 mm
Cod: ED08300x
x-culoare: 1-■ negru, 2-■ roşu, 3-■ albastru

Marker 8030 NLS
• permanent, conţine cerneală specială
•  slab în conţinut de halogen
• ideal pentru metalele sensibile
• grosime vârf: 1.5-3 mm
Cod: ED8030x
x-culoare: 2-■ roşu, 3-■ albastru

corp din aluminiu

cerneală slab corozivă

CADOU
Liner Stabilo Point 88

PROMO171108

Cumpără un set Stabilo Boss Original și primești 
CADOU un liner Stabilo Point 88!

Textmarker Boss

• textmarkerul numărul 1 în Europa
• reîncărcabil, culori fluorescente
• vârf retezat
• grosime vârf: 2-5 mm
• lungime de scriere 375 m

Cod Unitate de vânzare
SW117004 set 4 culori ■ ■ ■ ■
SW117006 set 6 culori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Roller Energel X
• cu mecanism, corp din plastic în culoarea minei
• grip cauciucat pentru un scris confortabil
• vârf metalic: 0.7 mm/0.5 mm needlepoint
• linie de scriere: 0.35/0.25 mm
• lungime de scriere: 550 /900 m

*pe o singură factură

Cod Grosime 
vârf

Linie de 
scriere

Culoare

PE101230 0.5 mm 0.25 mm ■ negru
PE101231 0.5 mm 0.25 mm ■ roşu
PE101232 0.5 mm 0.25 mm ■ albastru
PE102170 0.7 mm 0.35 mm ■ negru
PE102171 0.7 mm 0.35 mm ■ roşu
PE102172 0.7 mm 0.35 mm ■ albastru

Cumpără oricare 12 bucăți roller PentelEnergel X* și 
primești CADOU un creion mecanic Pentel Sterling Exclusiv!

PROMO2017086

CADOU
creion mecanic 
Pentel Sterling 

Exclusiv 0.5 mm
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Marker pentru tablă XW1
• pentru tablă cu vârf rotund
• ideal pentru utilizări pe suprafeţe din sticlă 
 sau non-poroase
• lăsat fără capac 48 de ore fără să se usuce
• grosime vârf: 3 mm

Marker permanent
• marker permanent cu vârf rotund
• poate fi lăsat fără capac până la 10 zile fără să se usuce
• poate scrie pe toate suprafețele, inclusiv CD-uri
• non-toxic, nu conține Benzen, Toluen sau Xylen
• grosime vârf: 3 mm

PROMO171024

CADOU
notițe adezive KORES 
neon, diverse culori

Cumpără oricare 4 markere Kores + 1 lipici* 
și primești CADOU 100 file notițe adezive 
KORES neon, diverse culori!
*pe o singură factură

Cod Culoare
KS000201 ■ albastru
KS000202 ■ roşu
KS000203 ■ negru
KS000204 ■ verde

Cod Culoare
KS000301 ■ albastru
KS000302 ■ roşu
KS000303 ■ negru
KS000304 ■ verde

Cumpără o cutie de şnururi retractabile 
Durable pentru ecusoane și primești 
CADOU o figurină Playmobil!

Şnur retractabil pentru ecusoane
• ecusonul se ataşează cu ajutorul sistemului de 
prindere cu capsă
• clip metalic pe spate pentru ataşarea la buzunar 
sau curea
• lungime: 80 cm, culoare: negru 
• unitate de vanzare: 10 bucăți / cutie
Cod: DB815219 SUPER

CALITATE

Folie White Board Post-it® 
• folie autoadezivă lucioasă
• curăţarea este simplă, folosind burete uscat sau cârpă 
• se poate folosi un marker pentru whiteboard
• se montează simplu şi în siguranţă

Cumpără o folie White Board Post-it® sau un Meeting 
Chart Post-it® și primești CADOU un pachet de notițe 
adezive Post-it® pentru conferințe, 100x100 mm! 

Cod Dimensiuni (cm)
3M92217 90 x 60
3M92225 120 x 90
3M92233 180 x 120
3M92175 240 x 120

Cod Dimensiuni (mm)
3M66451 635 x 775

Meeting Chart Post-it®

*cadourile se acordă la finalul campaniei

+
KS758160

CADOU
 figurină Playmobil

PROMO2014068 - pentru fete
PROMO2014058 - pentru băieți

CADOU
notițe adezive Post-it® 

pentru conferințe
100x100 mm

PROMO201782
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*pe o singură factură

*pe o singură factură

Cumpără oricare 2 bucăți de 
detergent pentru pardoseli Sano 
Floor 2l* și primești CADOU 
2 role prosop Optima!

Detergent pardoseli Sano Floor Fresh Home
• parfum unic, exclusivist, de lungă durată 
• potrivit pentru toate tipurile de pardoseli
• cantitate: 2 l
Cotton. Cod: SN000609
Soap. Cod: SN000610
Spa. Cod: SN000611

Jachetă 4 în 1
• mâneci şi interior detaşabile, prevăzută cu glugă pliabilă
• buzunare exterioare cu închidere cu velcro și benzi reflectorizante
• material impermeabil: poliester 300D Oxford PU
• geacă interioară prevăzută cu benzi reflectorizante, mâneci detașabile și două buzunare oblice
• Norme: EN340/ EN471/ EN14058
■ portocaliu, mărime M. Cod: SA200101
■ portocaliu, mărime L. Cod: SA200102
■ portocaliu, mărime XL. Cod: SA200103
■ portocaliu, mărime XXL. Cod: SA200104
■ portocaliu, mărime XXXL. Cod: SA200105
■ galben, mărime M. Cod: SA200211
■ galben, mărime L. Cod: SA200202
■ galben, mărime XL. Cod: SA200203
■ galben, mărime XXL. Cod: SA200204
■ galben, mărime XXXL. Cod: SA200205

Cumpără o geacă 4 în 1 Roadway și primești 
CADOU o pereche de mănuși de iarnă!

CADOU
mănuși de iarnă

PROMO201711

PROMO20177

CADOU
set de lavete Microfiber 

Plus, 5 buc/set

Cumpără oricare 2 bucăți de 
detergent pentru pardoseli 
Mr. Proper 5l* și primești CADOU 
un set de lavete Microfiber Plus 
verde, 5 bucăți/set

Mănuși HyFlex Fortix 11-818
• mănuși extra subţiri (18 gauge)
• imersate în spumă de nitril pe palmă
• rezistență maximă la abraziune
• Normă: EN388 (4121)
mărime 7. Cod: AN118187
mărime 8. Cod: AN118188
mărime 9. Cod: AN118189
mărime 10. Cod: AN118190

Cumpără 12 perechi de mănuși Ansell Fortix* și 
primești CADOU o pereche de ochelari Zekler 30!

CADOU
ochelari Zekler 30

PROMO201763

12

*pe o singură factură

PROMO201639

CADOU
2 role prosop Optima

PG200400
PG200401

PG200402



13Comandă rapid şi uşor pe www.rtc.ro!

optim

*pe o singură factură

Cumpără 6 rezerve HYscent* din 
același sortiment și primești CADOU 
o folie pisoar HYscent!

Rezervă aparat odorizare HYscent
• Polimer APAT injectat cu 11 uleiuri esențiale, 
100% naturale 
• neutralizează eficient mirosurile neplăcute
• nu conține substanțe chimice nocive
• durata de utilizare între 45-60 zile 
Mango. Cod: FM000201
Pacific Waves. Cod: FM000203
Attar Bouget. Cod: FM000204

PROMO201778
Mango

PROMO201779
Ocean

PROMO201780
Asian

CADOU
folie pisoar HYscent

6 x

Cod Sortiment Cantitate
FDLI04 Ceai negru Earl Grey 25 plicuri x 2 g
FDLI05 Ceai negru Fructe de pădure 25 plicuri x 1.6 g
FDLI06 Ceai negru Căpşuni 25 plicuri x 1.6 g
FDLI07 Ceai negru Lămâie 25 plicuri x 1.6 g
FDLI22 Ceai negru Blue Fruit 25 plicuri x 1.6 g
LP000101 Piramidă Earl Grey 25 plicuri x 1.8 g
LP000102 Piramidă Fructe de pădure 25 plicuri x 1.7 g
LP000103 Piramidă Lămâie 25 plicuri x 1.7 g
LP000104 Piramidă Frunze de Rooibos 25 plicuri x 1.7 g
LP000105 Piramidă Mentă 30 plicuri x 1.7 g
LP000106 Piramidă Sancha 30 plicuri x 1.7 g
FDLI08 Ceai verde Tchae Orient 25 plicuri x 1.3 g
FDLI09 Ceai verde Citrice 25 plicuri x 1.3 g
FDLI18 Ceai verde Mentă 25 plicuri x 1.6 g
FDLI17 Ceai infuzie Zmeură și Maceșe 25 plicuri x 2.5 g
FDLI21 Ceai infuzie Frunze de Rooibos 25 plicuri x 1.6 g
FDLI23 Ceai Lipton Variety Pack 180 plicuri

*pe o singură factură
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PROMO201773

Dove Intensive cremă 
de mâini, 75 ml

PROMO201774

PROMO201775

PROMO201776

Dove Spray
Invisible Dry 

150 ml

Dove Șampon
Oxygen Moisture 

250 ml

Dove Essential 
Nourishment  

Lapte Corp, 250 ml

=

=

=

Cumpără sortimente de ceai Lipton* şi primeşti CADOU produse Dove!
Cumpără 8 cutii Lipton Classic sau 5 cutii Lipton 
Piramidă sau o cutie Variety Pack* și primești CADOU 
o cremă de mâini Dove Intensive, 75 ml!

Cumpără 11 cutii Lipton Classic sau 6 cutii Lipton 
Piramidă* și primești CADOU un spray Dove 
Invisible Dry, 150 ml!

Cumpără 12 cutii Lipton Classic sau 7 cutii Lipton 
Piramidă* și primești CADOU un șampon Dove 
Oxygen Moisture 250 ml!

Cumpără 16 cutii Lipton Classic sau 8 cutii Lipton 
Piramidă sau 2 cutii Variety Pack și primești CADOU un 
Dove Essential Nourishment Lapte Corp, 250 ml



CAMPANIE HP – BE ORIGINAL!

PRODUSE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIE
• punctele pot fi preschimbate în premii pe 
toată perioada campaniei
• punctele devin valabile după plata integrală 
a facturii
• punctele acumulate și neschimbate în 
premii se anulează la sfârșitul campaniei 
promoționale

PUNCT
11 cartuș achiziționat

PUNCTE
31 toner achiziționat

10
PUNCTE

20
PUNCTE

50
PUNCTE

300
PUNCTE

PREMII

100
PUNCTE

Tastatură HP, negru

Mouse HP

• Apă  de toaletă Giordani 
Gold Man, 75 ml
• Deodorant spray Giordani 
Gold Man, 150 ml

• Apă de parfum Miss 
Giordani, 50 ml
• Loțiune corp parfumată 
Miss Giordani, 150 ml

Set Senator Image Black Line
Set Senator Image White Line

Cafetieră Russel Hobbs 
Clarity

Pachet FoxBed 
Smart – include 3 
nopți cazare la hotel 
pentru întreaga 
familie

Pachet FoxBed Plus 
– include 6 nopți 
cazare la hotel pentru 
întreaga familie

Geantă Smart Traveller 
Leitz cu 4 rotile

Laptop HP

Boxe HP S5000

Hardisk HP, 1 TB

Căști cu microfon HP H3100
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optim

Cumpără o tablă Franken X-Line 
și primești CADOU un burete  
magnetic Kores!
Tablă de conferinţă X-line
• suprafaţă magnetică metalică, ramă din aluminiu
• se livrează cu accesoriile necesare montării pe perete
dimensiuni (cm): 60 x 90 Cod: FR150600
dimensiuni (cm): 90 x 120 Cod: FR150601
dimensiuni (cm): 100 x 150 Cod: FR150602
dimensiuni (cm): 120 x 180 Cod: FR150603

Cumpără un flipchart mobil Franken și primești 
CADOU un set markere flipchart Edding 380!

Flipchart mobil
• suprafaţă magnetică (scriere cu markere speciale)
• posibilitate de blocare în poziţia dorită de utilizator
• tăviţă pentru markere pe toată lungimea tablei
• înălţime fixă de 190 cm
• dimensiuni tablă: 95 x 67 cm
• greutate: 9.8 kg
Cod: AY150701

Flipchart mobil 
Deluxe
• suprafaţă magnetică (scriere cu markere speciale)
• bază rotundă din plastic, prevăzută cu 5 rotile
• posibilitate de reglare pe înălţime între 182-200 cm
• prevăzut cu braţe laterale, ce permite extinderea suprafeţei 
de expunere a colilor, precum şi folosirea diferitelor formate 
de hârtie pentru flipchart
• dimensiuni tablă: 95 x 67 cm
• greutate: 1o kg
Cod: AY150700

braţe laterale ajustabile

Cumpără o tablă din fetru 
Franken și primești CADOU 
un set de ace pentru tablă!
Tablă din fetru
• tablă cu suprafață din fetru și ramă din aluminiu 
• se pot folosi pioneze pentru prinderea documentelor
• se livrează cu accesoriile necesare montării pe perete
dimensiuni (cm): 60 x 90 Cod: AY151100
dimensiuni (cm): 90 x 120 Cod: AY151101

CALITATE
PREŢ

CADOU
burete megnetic

PROMO201786

CADOU
 set markere Edding 

pentru flipchart

PROMO201787

CADOU
set de ace pentru tablă

PROMO201788

Cumpără un scaun Torino și 
primești CADOU un odorizant 
de cameră Verdessi!

Scaun Torino
• scaun mobil, ergonomic, cu spătar, poziţie confortabilă 
• înălţimea scaunului se poate regla cu ajutorul cilindrului cu gaz
• spătarul poate fi înclinat şi blocat în poziţia dorită
• greutate suportată: 120 kg
Cod: PL5528

CADOU
 odorizant de cameră

Verdessi

PROMO201785

Cumpără un scaun managerial 
Stilo și primești CADOU un 
odorizant de cameră Glade!
Fotoliu Stilo
• ce îmbină confortul cu un aspect elegant
• oferă posibilitatea reglării înălţimii şezutului şi balans
• tapiţat cu stofă neagră, prevăzut cu rotile, braţe şi 
picioare negre din plastic 
• greutate suportată: 120 kg
Cod: PL575705

CADOU
pachet şerveţele 
pentru mobilă

PROMO2015603

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Bonusurile nu se cumulează cu alte promoţii. Pozele au caracter informativ şi nu prezintă obligaţie contractuală. 
Informaţiile despre articole sunt prezente sub rezerva erorilor de redactare. © RTC 2017, drepturi rezervate.


