
sărbători fericite

CADOURI DE CRACIUN

Oferiti 
cele mai  

frumoase cadouri 
de Craciun angajatilor 

si partenerilor 
Dumneavoastra de 

afaceri!

Azi dau comandă la RTC!
comenzi@rtc.ro
021.408.20.00



sărbători fericite

ON037063

ON037065

stilou cu corp din aluminiu și cristale Swarovski
convertor 
calimară cerneală

Set Crystal Celebrities

Rosegold

Silver

459 lei

Set Crystal Celebrities



sărbători fericite

ON037060

ON037061

corp din aluminiu cu cristale Swarovski 
se livrează ambalat în cutie

Pix Crystal Celebrities

339 lei

Silver

Rosegold

Pix Crystal Celebrities
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se livrează cu etui din piele

Black style

Rose style

Leather style

ON034573

ON034574

ON034575

design negru ambalat în cutie

design roz-auriu ambalat în cutie

design piele ambalat în cutie

Set stilou și pix Eleganza 

119 lei

Set stilou și pix Eleganza 



sărbători fericite

ON034570

ON034571

ON034572

design negru ambalat în cutie

design roz-auriu ambalat în cutie

design piele ambalat în cutie

Set stilou și pix Eleganza Set stilou și pix Eleganza 
se livrează în cutie cadou

Black style

Rose style

Leather style

87 lei



sărbători fericite

stilou ambalat în cutie, design modern

Stilou EleganzaStilou Eleganza

ON034564

ON034565

ON0345656

design negru ambalat în cutie

design roz-auriu ambalat în cutie

design piele ambalat în cutie

46 lei

Black style

Rose style

Leather style
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ON034567

ON034568

ON034569

pix ambalat în cutie, design modern

Pix EleganzaPix Eleganza

design negru ambalat în cutie

design roz-auriu ambalat în cutie

design piele ambalat în cutie

41,90 lei

Black style

Rose style

Leather style



sărbători fericite

ON043028

ON043029

ON043030

corp aluminiu rose în etui

corp aluminiu argintiu în etui

corp aluminiu negru în etui

45,95 lei Rose style

Silver style

Black style

Pix cu mecanism GraphitePix cu mecanism Graphite



sărbători fericite

• Whiskey, 700 ml
• Cafea macinată, cutie metalică, 250 g
• Grisine cu rozmarin, 150 g
• Ciocolata fină, 100 g
• Terină de rață, diverse sortimente, 2x65 g
• Biscuiți cu unt, cutie metalică, 200 g
• Cutie festivă cartonată, decor Crăciun

• Panetone cu stafide ambalat manual, 500 g
• Frizzante Friza, 750 ml
• Ceai diverse sortimente, 90 g
• Biscuiți cu unt, cutie metalică, 150 g
• Batoane de ciocolată, 65 g
• Napolitane, 125 g
• Praline fine cu alcool, 150 g
• Miere polifloră, 240 g
• Cutie tematică diverse modele, decor Xmas

PremiumPremium

Selecții rafinate

Comandă minimă: 1 bucată

Comandă minimă: 2 bucăți

ES201908

ES201907

Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.

392 lei

265 lei

Selecții rafinate



sărbători fericite

• Panettone cu stafide, 500 gr
• Prajitură cu ciocolată și nuci, 275 g
• Biscuiți fini diverse sortimente, 100 g
• Bomboane de ciocolată cu lapte, 100 g
• Cafea macinată, 250 g
• Vin Cupaj, 750 ml
• Coș nuiele, decor Crăciun

• Panetone cu stafide ambalat manual, 500 g
• Vin Merlot etichetă festivă, 750 ml
• Cafea macinată, 250 g
• Turtă dulce, 200 g
• Batoane de ciocolată, 65 g
• Biscuiți crocanți cu cremă, 150 g
• Praline fine cu cremă, 115 g
• Cutie tematică Xmas, decor Crăciun

Comandă minimă: 2 bucăți

Comandă minimă: 2 bucăți

ES201906

ES201905

Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.

195 lei

Crăciun FestivCrăciun Festiv

Tradiții de SărbătoriTradiții de Sărbători

140 lei



sărbători fericite

Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.

• Bomboane de ciocolată cu lapte, 100 g
• Turtă dulce, 200 g
• Tabletă de ciocolată, 100 g
• Ceai diverse sortimente, 32 g
• Vin Cupaj, 750 ml
• Cutie cartonată festivă, decor Crăciun

• Panetone classic cu stafide, 500 g
• Vin Cupaj, 750 ml
• Turtă dulce, 200 g
• Praline ciocolată, 115 g
• Taviță cartonată festivă, decor Crăciun

102 lei

86 lei

Momente de SărbătoareMomente de Sărbătoare

Momente SpecialeMomente Speciale

Comandă minimă: 4 bucăți

Comandă minimă: 3 bucăți

ES201903

ES201904
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• Cozonac cu cremă cacao, ambalat în șervet textil, 
500 g
• Vin Merlot, etichetă festivă, 750 ml
• Borcănel dulceață artizanală, 120 g
• Cutie cartonată festivă, decor Crăciun

• Cafea măcinată, 100 g
• Tabletă de ciocolată diverse sortimente, 100 g
• Turtă dulce, 200 g
• Trufe de ciocolată belgiană diverse sortimente, 
175 g
• Vin miniatură Cabernet Sauvignon, 187 ml
• Cutie cartonată festivă, decor Crăciun

73 lei

62 lei

Comandă minimă: 5 bucăți

Comandă minimă: 5 bucăți

ES201902

ES201901

Sărbători FericiteSărbători Fericite

Crăciun FericitCrăciun Fericit

Comandă minimă: 300 de lei fără TVA. Transport asigurat.



sărbători fericite

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. 
Prețurile sunt în lei și nu includ TVA.  

Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile, în condiţiile deprecierii 
leului cu peste 2%. Pozele au caracter informativ şi nu prezintă obligaţie 

contractuală. Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezente 
sub rezerva erorilor. © RTC 2019, drepturi rezervate.

Conținutul coșurilor se poate modifica în funcție de stocurile 
disponibile la furnizori.

Coşurile de Crăciun sunt disponibile la comandă. Termen de livrare: 5 zile lucrătoare.
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Perfecte pentru profesioniștii mobili. 
Disponibile în format A5, A6 sau dimensiune 
iPad. Cu copertă solidă, tip agendă. 
Prevăzute cu închidere cu bandă elastică.

iPAD

A5

A6

Caiet de birou Leitz Complete

Cod Culoare Tip
SL022221 ■ negru dictando
SL022222 ■ roșu dictando
SL022111 ■ negru matematică
SL022112 ■ roșu matematică

Cod Culoare Tip
SL022202 ■ negru dictando
SL022102 ■ negru matematică

Cod Culoare Tip
SL022231 ■ negru dictando
SL022141 ■ negru matematică

• copertă atrăgătoare, solidă, finisaj cu aspect de piele
• buzunare interioare pentru diverse documente
• riglă imprimată pe coperta din spate
• ultimele 8 pagini sunt pre-perforate, pentru rupere ușoară
• închidere cu bandă elastică pentru protecția filelor
• 2 seturi de indecși adezivi pentru semnalizarea conținutului important
• suport pentru instrumentul de scris
• 80 de file, hârtie de înaltă calitate, de culoare ivory  
• gramaj: 100 g/m², certificată FSC

A5

iPAD

A6

153 lei

127 lei

96 lei

Caiete de birou 
   Leitz Complete
Caiete de birou 
   Leitz Complete

Caiet de birou Leitz Complete
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Model standard - Cantitate minimă de comandă: 56 bucăți. Termen de livrare: 2 săptămâni
Model personalizat - Cantitate minimă de comandă: 100 bucăți. Termen de livrare: 3 săptămâni

72 lei

Lumânări ornamentale plateLumânări ornamentale plate

Nepersonalizată

120 lei

Personalizată
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DATATE PE ZILE

A5

▶ Format finit: 21 x 14.5 cm
▶ Nr. pagini: 337 + 15 info
▶ Hârtie: ivory
▶ Tipar: 2 culori
▶ Finisare: spiră metalică dublă, interior alb

Hârtie ivory

Spiră metalică

bleu

roșu

portocaliu

verde intens

EJ201612

EJ201611

EJ201614

EJ201613

Agende 2020Agende 2020
Agendă Nuance

25 lei

Agendă Nuance
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A4

Agendă Dakota

Hârtie ivory

Fir auriu

DATATE PE SĂPTĂMÂNI
▶ Format finit: 21 x 27 cm
▶ Nr. pagini: 128 + 16 hărţi
▶ Hârtie: ivory, cu fir auriu pe margine
▶ Tipar: 2 culori
▶ Finisare: cusută, legată, semn de carte, coperţi buretate, 
interior ivory

maro-închisEJ201403

roşuEJ201404

lavandăEJ201402

albastruEJ201401

55 lei

Agendă Dakota
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A5

Agendă Dakota

Hârtie ivory

Fir auriu

maro-închisEJ201413

maro-roşcat

portocaliu

EJ201414

roşuEJ201415

EJ201416

lavandăEJ201412

bleuEJ201411

▶ Format finit: 13.8 x 20.5 cm
▶ Nr. pagini: 336 + 8 hărţi
▶ Hârtie: ivory, cu fir auriu pe margine
▶ Tipar: 2 culori
▶ Finisare: cusută, legată, semn de carte, coperţi buretate, 
interior ivory

DATATE PE ZILE

36,4 lei

Agendă Dakota
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A4

Agendă Artilux

▶ Format finit: 21 x 27 cm (A4)
▶ Nr. pagini: 128 + 16 hărţi (A4)
▶ Hârtie: ivory
▶ Tipar: 2 culori
▶ Finisare: cusută, legată, folio, semn de carte, coperţi buretate

Hârtie ivory

albastru

EJ201103 verde

EJ201102

roșuEJ201101

bordeaux

negru

EJ201104

EJ201105

DATATE PE SĂPTĂMÂNI

27,70 lei

Agendă Artilux
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A5

Agendă Artilux

Hârtie ivory

▶ Format finit: 13.8 x 20.5 cm (A5)
▶ Nr. pagini: 336 + 16 hărţi (A5)
▶ Hârtie: ivory
▶ Tipar: 2 culori
▶ Finisare: cusută, legată, folio, semn de carte, coperţi buretate

albastru

EJ201113

maro-roşcatEJ201114

negruEJ201116

verde

EJ201112

roșuEJ201111

DATATE PE ZILE

19,30 lei

Agendă Artilux
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A5

Agendă Artibest

▶ Format finit: 13.8 x 20.5 cm (A5)
▶ Nr. pagini: 336 + 16 hărţi (A5)
▶ Hârtie: offset alb
▶ Tipar: 2 culori
▶ Finisare: cusută, legată, semn de carte, coperţi buretate

Hârtie albă

DATATE PE ZILE

portocaliu

grej

lila

verde deschis

gri

verde

negru

roșu

albastru deschis

bordeaux

EJ201211

EJ201203

EJ201206

EJ201208

EJ201210

EJ201204

EJ201205

EJ201202

EJ201201

EJ201207

fucsiaEJ201209

18 lei

Agendă Artibest
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NEDATATĂ
▶ Format finit: 13.8 x 20.5 cm
▶ Nr. pagini: 224, hartă România pe coperţile 
interioare 3-4, calendar 2019
▶ Hârtie: albă, pagini nedatate
▶ Tipar: 2 culori
▶ Finisare: cusută, legată, coperţi neburetate

gri

EJ201303

bleu

verde

EJ201304

bordeaux

EJ201305

EJ201306

portocaliu

turqoise

EJ201302 roșu

fucsia

negru

verde deschis

EJ201301

EJ201307

Hârtie albă

lilaEJ201309

EJ201311

EJ201310

EJ201308

A5

Agendă Nedatate

14,90 lei

Agendă Nedatate


