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Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 
Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista 
Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie jednoprzyciskowe - 9 numerów. Pamięć 
wybierania ostatnich numerów - 10 pozycji. Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD - 
14-segmentowy; jednoliniowy; 12 znaków. Przycisk nawigacyjny. Restrykcje połączeń.

Indeks Cena netto VAT
178254  23% 

Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1381 
Funkcja identyfikacji abonenta wywołującego z zapamiętywaniem 50 nazw lub nume-
rów. Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD w słuchawce. Łatwa obsługa (przycisk 
nawigacyjny). Książka telefoniczna (50 numerów i nazw). Pamięć powtarzania ostatnio 
wybieranych numerów (do 10). Możliwość wyboru tonu dzwonka w słuchawce.

Indeks Cena netto VAT
237712  23% 

Telefon sznurowy Panasonic KX-TS2300 
Opisy na obudowie w języku polskim. DATA PORT. Pamięć 3 numerów telefonicznych 
wybieranych jednym przyciskiem. Skrócone wybieranie 10 numerów telefonicznych. 
Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru. Tonowe lub impulsowe 
wybieranie numeru. Przycisk Flash. Ustawienie pauzy.

Indeks Cena netto VAT
110025  23% 

Telefon sznurowy Panasonic KX-TS500 
Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru. Tonowe lub impulsowe 
wybieranie numeru. Regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony). Przy-
cisk Flash. Możliwość montażu na ścianie. Dostępny w dwóch kolorach: biały i czarny.

Indeks Cena netto VAT
141684  23% 

Telefaks Panasonic KX-FT988PD termiczny 
Telefaks na papier termiczny. Cyfrowy automat zgłoszeniowy. Zdalna obsługa automa-
tu zgłoszeniowego. Cyfrowy system głośnomówiący. Identyfikacja abonenta Wywołu-
jacego. Książka telefoniczna - 100 pozycji. Prędkość transmisji - 9,6 kbps. Wybieranie 
jednoprzyciskowe - 10 pozycji.

Indeks Cena netto VAT
221068  23% 

Telefaks Panasonic KX-FT986PD termiczny 
Telefaks na papier termiczny. Cyfrowy automat zgłoszeniowy. Zdalna obsługa automa-
tu zgłoszeniowego.  Cyfrowy system głośnomówiący. Identyfikacja abonenta. Książka 
telefoniczna - 100 pozycji. Prędkość transmisji - 9,6 kbps. Wybieranie jednoprzycisko-
we - 10 pozycji.

Indeks Cena netto VAT
221439  23% 
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Urządzenie wielofunkcyjne Pixma MP550 
Oferuje użytkownikowi dobrą jakość drukowania zarówno czarno-białych dokumen-
tów, jak również kolorowych zdjęć i grafik. Do obsługi urządzenia służy ukryty pod 
klapką niewielki wyświetlacz LCD wraz z przyciskami i wygodnym w obsłudze pokrę-
tłem do wprowadzania ustawień. MP550 to urządzenie wyposażone w dwa podajniki. 
Papier możemy załadować do wewnętrznej kasety mieszczącej 150 arkuszy lub do 
tylnego pojemnika o tej samej pojemności. 

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 

Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart B109a 
Do obsługi kombajnu firmy HP służy niewielki (przekątna 3,6 cm) wyświetlacz LCD  
z dotykową ramką. Taki sposób wprowadzania ustawień sprawia, że obsługa urządzenia 
jest intuicyjna. HP Photosmart B109a wyróżnia się szybkim tempem drukowania 
 i zapewnia dobrą jakość wydruków.

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 

Kopiarka Canon iR2018 
Urządzenia wielofunkcyjne Canon z serii iR20xx sprawiają, że zarządzanie kosztami staje 
się o wiele łatwiejsze, a praca zyskuje na profesjonalizmie. Niewielkie urządzenie, ide-
alne do małych biur, także tych prowadzonych w domu, wyposażone w liczne funkcje.

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-8860DN 
Laserowe monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające druk, skano-
wanie, kopiowanie oraz faksowanie. Posiada interfejs USB 2.0 oraz wbudowaną kartę 
sieciową.

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 

Drukarka Canon iRC2880 
Inteligentna wielofunkcyjna kolorowa i czarnobiała kserokopiarka ze skanerem, 
drukarką sieciową, funkcją send (wysyłanie zeskanowanych dokumentów w pdf, jpg, 
tiff na e-mail, do folderu w sieci, do ftp) w standardzie. Kopiarka standardowo wy-
posażona w duplex, dwustronny automatyczny podajnik dokumentów, 2 duże kasety 
na papier oraz dodatkowo w podstawę z dodatkowymi 2 kasetami. Canon iRC 2880 
kopiuje, drukuje, skanuje, przesyła obrazy (na e-mail, do ftp, do pliku, w pdf, tiff i jpg), 
wszystko w kolorze oraz w czerni i bieli. Dodatkowo możliwość instalacji faxu.

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 

Ploter HP Designjet T770 
Rozmiar: 111,76 cm. Prędkość drukowania kolorowej grafiki (tryb draft, format A1, 
papier zwykły): 28 s/str. w formacie A1; Prędkość druku rysunków kreskowych w czerni 
(tryb draft, format A1, zwykły papier): 28 s/str. w formacie A1; Podawanie arkuszy, 
podawanie z roli, automatyczna obcinarka; Nośniki: papier typu bond i powlekany, 
papier techniczny, folia, papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny; Zalecana 
gramatura nośników: od 60 do 328 g/m²; Obsługiwane formaty nośników: A4, A3, 
A2, A1, A0. Średnica zewnętrzna roli: 135 mm; Grubość nośników (według ścieżki 
prowadzenia papieru): do 0,8 mm. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 1770 x 702 x 1050 
mm; Waga produktu: 81,6 kg 

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 
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Niszczarka P-35C
Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. 
Idealna do użytku przez 1 osobę w domu lub małym biurze. Niszczy jednorazowo do 
5 kartek (70g) na ścinki 4x40 mm, P-4/T-4. Niszczy dokumenty z małymi zszywkami,  
z małymi spinaczami i karty kredytowe. Szerokość szczeliny wejściowej 220 mm. Kosz  
o pojemności 12 l. Funkcja start/stop (mechaniczny włącznik), funkcja cofania. 

Gwarancja: 1 rok na całość urządzenia, 3 lata na noże tnące. Bezpieczna - blokada Safe-
ty Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwie-
rzęta. Łatwe zdejmowanie głowicy i opróżnianie kosza. Łatwa do czyszczenia obudowa.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
196591 P-35C szt. 278,00 23% 

Olej do niszczarek Fellowes
Usprawnia pracę niszczarki, zabezpiecza przed osadzeniem się ścinków na nożach, 
przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
152560 Olej do niszczarek 350 ml szt. 34,65 23% 
203652 Olej do niszczarek 120 ml szt. 23,09 23% 

Niszczarka P-48C 
Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. 
Idealna do użytku przez 1 osobę w domu lub małym biurze. Niszczy jednorazowo do 
8 kartek (70g) na ścinki 4x50 mm, DIN 3. Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, 
karty kredytowe. Szerokość wejścia 225 mm. Funkcja start-stop (fotokomórka), funkcja 
cofania. Kosz o pojemności 18 litrów. Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 3 lata na 
noże tnące. Blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
231479 Niszczarka P-48C szt. 367,00 23% 

Niszczarki DS Fellowes
Niewielkich rozmiarów niszczarki osobiste przeznaczone do pracy o niskim natężeniu. 
Blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.  
DS-1200Cs: niszczy jednorazowo do 12 kartek (70g) na ścinki 4x50 mm, DIN 3.  
DS-700C: niszczy jednorazowo do 7 kartek (70g) na ścinki 4x46 mm, DIN 3.  
DS-500C: niszczy jednorazowo do 5 kartek (70g) na ścinki 4x38 mm, DIN 3.  
Niszczą dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe, spinacze i pocztę  
reklamową. Szerokość wejścia 225 mm. Kosz o pojemności 15, 10, 8 litrów  
(DS-1200Cs/ DS-700C/ DS-500C). 

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
263833 DS-1200Cs szt. 605,00 23% 
283685 DS-700C szt. 397,00 23% 
283686 DS-500C szt. 341,00 23% 

Niszczarka 460 Ms
Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista zapewniająca podwyższony stopień za-
bezpieczenia niszczonych dokumentów - DIN 4. Niszczy jednorazowo 10 kartek (70g) 
na ścinki 2 x 8 mm (DIN 4). Niszczy dokumenty ze zszywkami, karty kredytowe, płyty 
CD. Szerokość szczeliny wejściowej 220 mm. Elektroniczny start/stop, funkcja cofania. 
Okienko do sprawdzenia zapełnienia kosza. Kosz - 28 litrów. Unikalny czujnik bezpie-
czeństwa SAFE SENSE. Gwarancja 2 lata na całość urządzenia i 5 lat na noże tnące.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
188087 460 Ms szt. 1853,00 23% 

Niszczarka 99Ci 
Niszczarka osobista do średniego biura. Niszczy jednorazowo 17 kartek (70g) na ścinki 
4x38 mm DIN3. Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe 
i płyty CD/DVD. Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm. Elektroniczny start-stop, funk-
cja cofania. Wyjmowany kosz o pojemności 34 litrów. Obudowa na kółkach z blokadą. 
Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
279307 99Ci szt. 1725,00 23% 
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Niszczarki Opus
Specyfikacja na stronie www.biurowydoradca.pl.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
140534 OPUS VS501SB szt. 167,00 23% 
203668 OPUS CS 2208 szt. 687,00 23% 
172480 OPUS VS 1202 CD szt. 466,00 23% 
265036 OPUS CS 2208 AF szt. 1063,00 23% 
224176 OPUS CS 2418 CD szt. 1194,00 23% 
176943 OPUS  VS 711 CD szt. 315,00 23% 

Niszczarki Ideal
Specyfikacja na stronie www.biurowydoradca.pl.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
171368 IDEAL 2220 szt. 775,00 23% 
228414 IDEAL 2360 szt. 2559,00 23% 
300796 IDEAL 2360 cc 4x40 mm szt. 3051,00 23% 
228415 IDEAL 2360 cc 2x15 mm szt. 2915,00 23% 
228416 IDEAL 2360 smc szt. 5732,00 23% 
300797 IDEAL  2270 szt. 2036,00 23% 
300798 IDEAL  2270cc2x15 szt. 2360,00 23% 
300800 IDEAL  2270cc3x25 szt. 2360,00 23% 

Laminator OPUS  CITY LAM
Cechuje go nowoczesny design, niezawodność oraz łatwość użytkowania. Wykonuje 
laminacje na zimno i na gorąco. System grzewczy: 4 wałki. Czas nagrzewania: 
4-6 minut. Zalecana grubość folii: 80 – 200 mic. Max grubość dokumentu: 1 mm. 
Szerokość laminacji: 235 mm. 

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
300697 Laminator OPUS  CITY LAM A4 szt. 470,00 23% 
300699 Laminator OPUS  CITY LAM A3 szt. 535,00 23% 

Niszczarka 79Ci
Niszczarka osobista do małego biura. Niszczy jednorazowo 14 kartek (70 g) na ścinki 
4x38 mm, DIN3. Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredyto-
we i płyty CD/DVD. Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm. Elektroniczny start-stop, 
funkcja cofania. Wyjmowany kosz o pojemności 23 litrów. Obudowa na kółkach z blo-
kadą. Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące. Eliminuje uciążliwe 
zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof. Bezpieczna dzięki zastosowa-
niu czujnika Safe Sense.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
282015 79Ci szt. 1353,00 23% 

Niszczarka DS-1
Niezwykła kombinacja bezpieczeństwa i stylu. Pierwsza niszczarka zapewniająca nie tyl-
ko bezpieczeństwo danych, ale i osób ją obsługujących. Atrakcyjne wzornictwo sprawia, 
że DS-1 to również elegancki element dekoracyjny biura lub domu. Niszczy jednorazowo 
11 kartek (70 g) na ścinki 4x35 mm, poziom bezpieczeństwa DIN 3. Szerokość szczeliny 
wejściowej 230 mm. Kosz o pojemności 18 litrów. Niszczy dokumenty ze zszywkami  
i małymi spinaczami oraz karty kredytowe. Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika 
Safe Sense. Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
174762 DS-1 szt. 699,00 23% 

Laminatory OPUS uniLAM A4/A3
Niewielkie, cicho pracujące laminatory biurowe o unikatowym designie. Wykorzystują 
do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków. Szybko osiągają 
temperaturę roboczą i nie wymagają użycia carriera. Posiadają zaprogramowane stan-
dardowe tryby pracy służące do laminacji najbardziej popularnymi foliami. Format: 
A4 (uniLAM A4)/ A3 (uniLAM A3), czas nagrzewania: 3-5 min, prędkość laminacji: 300 
mm/min (uniLAM A4) / 3800 mm/min (uniLAM A3), ilość wałków: 2 (uniLAM A4)/ 4 
(uniLAM A3).

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
240546 Laminator OPUS uniLAM A4 szt. 232,00 23% 
265038 Laminator OPUS uniLAM A3 szt. 441,00 23% 
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Gilotyna Fellowes Fusion
Gilotyny przeznaczone do użytku w średnim biurze do przycinania dokumentów o roz-
miarze do A4 (Fusion A4) lub do A3 (Fusion A3). Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia 
jednolite cięcie. Tną jednorazowo do 10 arkuszy (80 g). Specjalna osłona SafeCut™ za-
pewnia bezpieczeństwo pracy. Osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania 
może być złożona na płasko na podstawie. Docisk papieru zapobiega przesuwaniu się 
dokumentu podczas cięcia. Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć  
i do cięcia pod kątem. 

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
236431 Gilotyna Fusion A4 szt. 237,00 23% 
225461 Gilotyna Fusion A3 szt. 299,00 23% 

Trymer Fellowes Electron
Trymery przeznaczone do użytku w średnim biurze do przycinania dokumentów o rozmiarze 
do A4 (Electron A4) lub A3 (Electron A3). Zawierają bezpieczne w użyciu unikalne kasety 
Fellowes SafeCut™ z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety 
i jest wysuwane tylko w momencie cięcia. W zestawie 4 kasety z ostrzami: do cięcia prostego, 
falowanego, perforacji oraz zaginania. Tną jednorazowo do 10 arkuszy (80 g). Unikalna 
dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe 
odpowiedniki. Docisk papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się 
dokumentu podczas cięcia. Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć  
i cięcia pod kątem.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
225462 Trymer Electron A4 szt. 207,00 23% 
239557 Trymer Electron A3 szt. 224,00 23% 

Obcinarki Opus
Lekkie, poręczne i proste w obsłudze obcinarki biurowe. Posiadają szablony i podziałkę 
milimetrową ułatwiające cięcie papieru. Ruchomy ogranicznik formatu umożliwia do-
kładne przygotowanie dokumentów do cięcia. 

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
159427 Obcinarka nożycowa EUROCUT A4 szt. 153,00 23% 
146584 Obcinarka nożycowa EUROCUT A3 szt. 205,00 23% 
291207 Obcinarka OPUS roloCUT A4 szt. 68,19 23% 

Bigówka OPUS standardCREASE 49 
Urządzenie umożliwiające wyciśnięcie rowka w celu łatwiejszego zgięcia papieru, 
kartonu lub tektury. Dzięki metalowej konstrukcji, urządzenie jest stabilne i trwałe,  
a dwa ograniczniki pozwalają na precyzyjny wybór miejsca bigowania. Bigówka OPUS  
standardCREASE 49 jest przeznaczona do pracy w biurach, agencjach reklamowych  
i punktach usługowych. Świetna również do zakładów fotograficznych, ze względu na 
możliwość bigowania zdjęć. Maksymalna długość bigowania: 485 mm. Szerokość bigo-
wania: 1 mm.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
282980 Bigówka OPUS standardCREASE 49 szt. 772,00 23% 

Falcerka IDEAL 8305
Falcerka biurowa służąca do składania papieru na cztery różne sposoby. Sposoby 
składania: listowy (na 3), przekładany (na 3), podwójny (na 4) oraz pojedynczy (na 2). 
Składa dokumenty w formacie od 12” (> 100 mm x 105 mm) do A4. Składa papier  
o gramaturze od 60 do 120 g/m2. Podajnik mieszczący 150 kartek papieru, łatwa  
w obsłudze, przyciski „start” i „stop”. Prędkość składania dokumentów 115 kartek na 
minutę,  automatyczne zatrzymanie po złożeniu ostatniej kartki papieru, automatycz-
ne odcięcie zasilania, kiedy pokrywa urządzenia jest otwarta.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
282981 Falcerka IDEAL 8305 szt. 2807,00 23% 

Laminatory Fellowes Cosmic
Prosty i bezpieczny w obsłudze, o niewielkich rozmiarach. Do laminacji dokumentów  
i zdjęć nie jest wymagane używanie carriera. Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 
100 mik. Laminacja na gorąco i na zimno. Technologia HeatGuard - zapewnia niską 
temperaturę urządzenia. W 100% wolny od zacięć - używając folii do laminacji  
Fellowes. Funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie zakleszczonego  
lub nieprawidłowo włożonego dokumentu. Uchwyty ułatwiające przenoszenie.  
Pakiet startowy folii w zestawie. 2 lata gwarancji na urządzenie.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
283688 Laminator Cosmic 2 A4 (A4 240 mm) szt. 379,00 23% 
282521 Laminator Cosmic 2 A3 (A3 325 mm) szt. 517,00 23% 
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Bindownica OPUS WIRE BONO I LEADER
Nowa bindownica do opraw grzbietem drutowym 3:1” (3 oczka na cal). Posiada 
wskaźniki doboru grzbietu i maksymalnej ilości dziurkowanych kartek. Polecana dla 
małych biur i zakładów usługowych.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
300695 Bindownica OPUS  WIRE BONO szt. 542,00 23% 
149135 Bindownica OPUS  LEADER szt. 362,00 23% 

Bindownice Fellowes Pulsar
Pulsar+300/Pulsar e 300 - bindownice do użytku w średnim biurze. Dostępne w wersji 
tradycyjnej (Pulsar+300) oraz z elektrycznym systemem dziurkowania (Pulsar e 300) 
System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie do-
kumentów na grzbiet. Pulsar+300 jednorazowo dziurkuje do 17 kartek A4 (80 g), Pulsar 
e do 15 kartek A4 (80 g). Mogą oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. 
średnica grzbietu 38 mm. Wytrzymały metalowy mechanizm. Specjalna osobna szu-
flada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości 
dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu. Wyśrodkowanie linii dziurkowania.  
W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
192720 Do oprawy plastikowej Pulsar+300 szt. 826,00 23% 
203655 Do oprawy plastikowej Pulsar e 300 szt. 1438,00 23% 

Bindownica Fellowes Star +150
Bindownica do użytku w małym biurze lub w domu. Jednorazowo dziurkuje do 10 kar-
tek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 150 arkuszy, maks. średnica 
grzbietu 18 mm. System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie 
i nakładanie dokumentów na grzbiet. Specjalna, osobna szuflada do przechowywania 
grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru od-
powiedniego grzbietu. Wyśrodkowanie linii dziurkowania. Łatwość przechowywania 
dzięki pionowemu systemowi ustawienia. 2 lata gwarancji na urządzenie.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
192722 Do oprawy plastikowej Star +150 szt. 491,00 23% 

Termobindownica OPUS TB  250
Niewielkich rozmiarów termobindownica przeznaczona do użytku biurowego. Cechuje 
ją niska cena oraz wysoka wydajność. Nowoczesny wygląd oraz wysuwany stojak do 
chłodzenia dokumentów sprawiają, że urządzenie to znakomicie prezentuje się na biur-
ku i zajmuje mało miejsca. Format: A4, oprawia do 220 kartek, czas nagrzewania: 1-2 
minuty.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
265037 Termobindownica OPUS TB  250 szt. 194,00 23% 

Bindownice BONO PLUS, SUPER BONO
Rodzina bindownic do grzbietów plastikowych. Posiadają solidną  
i trwałą konstrukcję. Bindownice BONO PLUS oraz SUPER BONO posiadają wyłączane 
noże. Format: A4, dziurkuje do 15 kartek (Bono, Bono Plus), 22 kartek (Super Bono), 
oprawia do 510 kartek, ogranicznik formatu, regulacja szerokości marginesu.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
206833 Bindownica OPUS BONO PLUS szt. 596,00 23% 
203664 Bindownica OPUS SUPER BONO szt. 851,00 23% 

Bindownice OPUS BINGO ER, OPUS OFFICER
OPUS BINGO ER - Niewielkich rozmiarów bindownica do grzbietów plastikowych z 
ergonomiczną dźwignią,  polecana do małych biur. Urządzenie może służyć także jako 
dziurkacz wykonujący 4 otwory do segregatorów i do łączenia dokumentów za pomocą 
plastikowych kółek „easyRING”. Max format oprawianego papieru: A4. Ilość dziurkowa-
nych jednorazowo kartek: 8. Max ilość oprawianych kartek: 150. Waga netto: 2,6 kg. 
Wymiary (DxSxW): 390x231x100 mm. Papier 80g/m².
OPUS OFFICER - Bindownica biurowa przeznaczona do intensywnej pracy. Zastosowany 
system dwudźwigniowy skraca czas oprawiania dokumentów. Dźwignia do dziurkowa-
nia kartek  o dwóch ramionach,  obłożona wygodną gąbką czyni eksploatację urządzenia 
bardzo komfortową, a jej parametry techniczne powodują, że idealnie nadaje się do 
dużych biur i punktów usługowych. Max  format oprawianego papieru: A4. Ilość kar-
tek dziurkowanych jednorazowo: 20. Max ilość oprawianych kartek: 510. Max średnica 
grzbietu: 51 mm. Ilość wyłączanych noży: 24. Regulacja głębokości perforacji: 4 progi.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
na zam. Bindownica OPUS BINGO ER szt. 258,00 23% 
282953 Bindownica OPUS OFFICER szt. 967,00 23% 
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Grzbiety zaciskowe DURABLE
Grzbiet zaciskowy Durable. Zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na 
dokument. Pojemność do 30 lub do 60 kartek. Dostępne w 7 kolorach. Kolory: czarny, 
biały, czerwony, zielony, niebieski, granat, przezroczysty. Opakowanie 50 sztuk.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
239544 Grzbiety zaciskowe 30 czarne op. 39,29 23% 
184989 Grzbiety zaciskowe 30 białe op. 39,29 23% 
239545 Grzbiety zaciskowe 30 czerwone op. 39,29 23% 
239546 Grzbiety zaciskowe 30 zielone op. 39,29 23% 
239547 Grzbiety zaciskowe 30 przezroczyste op. 39,29 23% 
167711 Grzbiety zaciskowe 30 przezroczyste op. 90,67 23% 
239548 Grzbiety zaciskowe 60 czarne op. 45,29 23% 
167709 Grzbiety zaciskowe 60 białe op. 45,29 23% 
239549 Grzbiety zaciskowe 60 czerwone op. 45,29 23% 
239552 Grzbiety zaciskowe 60 zielone op. 45,29 23% 
239553 Grzbiety zaciskowe 60 niebieskie op. 45,29 23% 
239550 Grzbiety zaciskowe 60 granatowe op. 45,29 23% 
239551 Grzbiety zaciskowe 60 przezroczyste op. 45,29 23% 

Grzbiety zaciskowe DURABLE - Komplet
„5 grzbietów zaciskowych + 5 obwolut” Zestaw: 5 grzbietów zaciskowych w kolo-
rach czarnym, białym, granatowym, przezroczystym oraz kolorach sortowanych, 
pojemność 1-60 kartek A4, 5 przezroczystych obwolut z polipropylenu.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
264904 5 grzbietów gr. 6 mm + 5 obwolut op. 7,39 23% 
264906 5 listw wsuwanych gr. 6 mm + 5 obwolut op. 7,39 23% 

Folie do kopiowania IGEPA
Film 10 - Przezroczysta, niepowlekana folia do kopiowania pojedynczych stron, 
umożliwia kopiowanie ze stosu oraz stosowanie flamastrów do folii. Film 50 -  
Przezroczysta folia do kopiowania; dwustronnie antystatycznie powlekana,  
do kopiowania ze stosu. Film 90P - Przezroczysta folia do kopiowania; powleka-
na jednostronnie antystatycznie, z przylaminowanym papierem na odwrocie; 
umożliwia drukowanie ze z stosu/zasobnika. Film 102 - Przezroczysta; dwustronnie, 
antystatycznie powlekana folia z paskami sensorowymi (na dłuższym boku arkusza), 
do kopiowania ze stosu. Film 130 - Przezroczysta; dwustronnie, antystatycznie 
powlekana folia, dobrze nadającasię do obróbki ze stosu, odporna na wysoką  
temperaturę. Film IJ 250 S - Przezroczysta folia do kolorowego druku  
atramentowego, z odklejanym paskiem sensorowym (na krótkim boku), umożliwia 
druk do rozdzielczości 5000 dpi.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
46079 Film 10,  A4 100 ark. op. 47,72 23% 
247273 Film 50,  A4 100 ark. op. 46,65 23% 
145013 Film 90P,  A4 100 ark. op. 58,33 23% 
114562 Film 102,  A4 100 ark. op. 103,32 23% 
247274 Film 130, A4 100 ark. op. 52,79 23% 
151853 Film IJ 250 S, A4 50 ark. op. 69,32 23% 
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Okładki do bindowania Fellowes
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
105612 okładki przezroczyste 150 µ A4 op. 23,99 23% 
116097 okładki przezroczyste 200 µ A4 op. 25,72 23% 
116101 okładki skóropodobne DELTA białe op. 28,39 23% 
116102 okładki skóropodobne DELTA czarne op. 28,39 23% 
149449 okładki skóropodobne DELTA niebieskie op. 28,39 23% 
228420 okładki skóropodobne DELTA tabaczkowe op. 28,39 23% 
120916 okładki skóropodobne DELTA czerwone op. 28,39 23% 
120322 okładki skóropodobne DELTA jasnoniebieskie op. 28,39 23% 
116103 okładki skóropodobne DELTA żółte op. 28,39 23% 
120918 okładki skóropodobne DELTA ciemnoczerwone op. 28,39 23% 
228421 okładki skóropodobne DELTA czarne op. 63,32 23% 
114206 okładki kartonowe Chromo białe op. 34,67 23% 
120319 okładki kartonowe Chromo niebieskie op. 34,67 23% 
120320 okładki kartonowe Chromo czerwone op. 34,67 23% 
120321 okładki kartonowe Chromo zielone op. 34,67 23% 
125262 okładki kartonowe Chromo czarne op. 34,67 23% 
207191 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa - 3-6mm czarna op. 34,67 23% 
228422 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa - 3-6mm biała op. 34,67 23% 
207190 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa - 3-6mm niebieska op. 34,67 23% 
228423 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa - 3-6mm przezroczysta op. 34,67 23% 
207193 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa - 9-12 mm czarna op. 40,92 23% 
228424 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa -  biała op. 40,92 23% 
207192 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa -  niebieska op. 40,92 23% 
228425 oprawa RELIDO: listwa zaciskowa przezroczysta op. 40,92 23% 

Grzbiety drutowe OPUS
Grzbiety drutowe typu 3:1” w kolorach: białym, czarnym , czerwonym, niebieskim i srebrnym.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
264671 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 4,8 mm, białe (60 szt.) op. 15,68 23% 
300700 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 4,8 mm, czarne (60 szt.) op. 15,68 23% 
300701 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 4,8 mm, srebrne (60 szt.) op. 15,68 23% 
181854 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 6,4 mm, białe (60 szt.) op. 19,53 23% 
300702 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 6,4 mm, czarne (60 szt.) op. 19,53 23% 
300704 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 6,4 mm, srebrne (60 szt.) op. 19,53 23% 
183053 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 8 mm, białe (60 szt.) op. 26,77 23% 
300705 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 8 mm, czarne (60 szt.) op. 26,77 23% 
300706 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 8 mm, srebrne (60 szt.) op. 26,77 23% 
300707 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 9,5 mm, białe (60 szt.) op. 28,29 23% 
229814 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 9,5 mm, czarne (60 szt.) op. 28,29 23% 
300708 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 9,5 mm, srebrne (60 szt.) op. 28,29 23% 
300709 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 11,1 mm, białe (60 szt.) op. 32,77 23% 
229815 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 11,1 mm, czarne (60 szt.) op. 32,77 23% 
300710 Grzbiety drutowe OPUS  3:1  O.WIRE, 11,1 mm, srebrne (60 szt.) op. 32,77 23% 



Podłącz, wpisz tekst i drukuj.

• Możliwość podłączenia do komputera PC1 przez
   złącze USB
• Brak konieczności instalowania oprogramowania -
  wbudowane fabrycznie oprogramowanie wyświetla na          
  ekranie komputera odpowiednie okno dialogowe
• Akumulator litowo-jonowy można ładować przez złącze   
   USB - nie są potrzebne baterie AA ani zasilacz
• Używa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm

1  Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
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Podłącz, wpisz tekst i drukuj.

• Możliwość podłączenia do komputera PC1 przez
   złącze USB
• Brak konieczności instalowania oprogramowania -
  wbudowane fabrycznie oprogramowanie wyświetla na          
  ekranie komputera odpowiednie okno dialogowe
• Akumulator litowo-jonowy można ładować przez złącze   
   USB - nie są potrzebne baterie AA ani zasilacz
• Używa taśm DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm

1  Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

Edycja czcionek, grafiki i 
obrazów na etykietach

Udostępnianie drukarki 
wszystkim w biurze poprzez 

sieć WiFi

Brak kosztów zakupu 
baterii i ich utylizacji

AkumulatorkiPC Udostępnienie

PC 

Zeskanuj smartfonem, aby 
obejrzeć film dotyczący 
LabelManager 280!

Archiwizacja

Identyfikacja

Wysyłka
korespondencji

Inwentaryzacja

Skorzoszyty, 
segregatory, 

szafki

Magazyny,
regały,

oznaczenia

Inwentaryzacja,
środki trwałe,

próbki

Koperty,
paczki

Jakiej drukarki potrze-
bujesz?

1 - Do czego mają służyć twoje etykiety?

2 - Jakich specjalnych funkcji potrzebujesz?

IdentyfikacjaArchiwizacja

NOWO
ŚĆ

Przenośna 
akumulatorowa drukarka 
etykiet z interfejsem PC 

Akumulatorki

12 mm96

Drukuje na taśmach o szerokości

DYMO® LabelManager™ 280

 Drukuj szybko, korzystając 
    z błyskawicznych funkcji
• Dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i dowolnymi obrazami za  
 pomocą komputera PC
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY 
• Dzięki akumulatorom unikniesz kosztów zakupu baterii i ich utylizacji
• Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom szybkiego formatowania

2+1
gwarancja

Indeks Jedn. Cena netto VAT
na zam. szt. 270,00 23% 

DYMO® LabelManager™ 420P

 Twój zespół pracuje efektywniej i szybciej.  
 Wybierz drukarkę etykiet, która spełni 
 oczekiwania twojego zespołu.
• Dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i obrazami za  
 pomocą komputera PC 
• Odczytasz łatwiej etykietę na 4-wierszowym wyświetlaczu
• Dzięki akumulatorom unikniesz zakupu baterii i ich utylizacji
• Drukuje kody kreskowe:  UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8,  
 UPC-A

PC Akumulatorki

1296 19 mm

InwentaryzacjaIdentyfikacjaArchiwizacja

Drukuje na taśmach o szerokości
Archiwizacja

DYMO® LabelManager™ 160

 Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom 
szybkiego formatowania
• Łatwa edycja tekstu dzięi klawiszom szybkiego formatowania - druk  
 pogrubiony, kursywa, pionowy, podkreślony, w ramkach
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomoca klawiatury QWERTY
• Tworzenie etykiet z wyborem 6 rozmiarów czcionek, 8 krojów pisma, 
4 ramek z podkreśleniem oraz 228 symboli i obrazów clip-art
• Zasilacz AC (jako wyposażenie dodatkowe)

12 mm96

Drukuje na taśmach o szerokości

2+1
gwarancja

2+1
gwarancja

Indeks Jedn. Cena netto VAT
na zam. szt. 135,00 23% 

Indeks Jedn. Cena netto VAT
na zam. szt. 517,00 23% 
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DYMO® LabelManager™ 500TS
z ekranem dotykowym

 Pierwsza biurowa drukarka etykiet DYMO z ekranem dotykowym
• Duży kolorowy ekran dotykowy - wystarczy dotknąć, aby z łatwością tworzyć, edytować i formatować  
etykiety
• Łatwiejszy druk wielu etykiet dzięki automatycznej obcinarce
• Pobieraj etykiety dzięki interfejsowi z PC, a następnie edytuj je i drukuj
• Drukuj czytelne etykiety o maksymalnej szerokości 24 mm na taśmach D1 
• Tworzenie etykiet przy pomocy 25 rozmiarów, 10 stylów czcionek, 32 stylów tekstu, 5 ramek  
z podkreśleniem oraz setek symboli i obrazów clip-art 
• Drukuj wyrazistą grafikę, kody kreskowe i loga w rozdzielczości 300 dpi
• Udostępnij drukarkę, nie tracąc zapisanych ustawień - 5 profili użytkowników
• Zapis i szybki odczyt ponad 500 najczęściej używanych etykiet
• Szybki druk - o 50% szybsza od innych drukarek DYMO
• Dzięki akumulatorom unikniesz kosztów zakupu baterii i ich utylizacji

Zeskanuj smartfonem, aby 
obejrzeć film dotyczący 
LabelManager 500TS!

Drukarka etykiet 
z ekranem dotykowym 
i interfejsem dla PC

Odkryj wszystkie możliwości ety-
kowania ...
Do akt i teczek

Identyfikacja

Wysyłka 
korespondencji

* Wymaga systemu Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows® 7

1296 19 24 mm

Identyfikacja InwentaryzacjaArchiwizacja

Drukuje na taśmach o szerokości

PC Akumulatorki

2+1
gwarancja

Indeks Jedn. Cena netto VAT
na zam. szt. 898,00 23% 

7 metrowe taśmy w błyszczącym wykończeniu dla DYMO® Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LM 
100, LM 100+, LM 150, LM160, LM210D, LM220P LM120P, LM260P, LM 360D, LM 300, LM 350, LM 400, 
LM420P, LM 450, LM PnP, LM WiFiPnP, LM500TS, LP 100, LP 150, LP 200, LP 250, LM280, LP 300, LP 350.

Kolor druku/tła 6mm 9mm 12mm 19mm 24mm 

Czarny/Biały S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930 

Biały/Przeźroczysty - - S0720600 S0720900 S0721000  

Czarny/Czerwony - S0720720 S0720570 S0720870 S0720970 

Czarny/Żółty S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

Czarny/Przeźroczysty S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920 

Czarny/Niebieski - S0720710 S0720560 S0720860 S0720960 

Czarny/Zielony - S0720740 S0720590 S0720890 S0720990 

Czerwony/Biały - S0720700 S0720550 S0720850 S0720950 

Czerwony/Przeźroczysty - - S0720520 - -

Niebieski/Biały - S0720690 S0720540 S0720840  S0720940  

Niebieski/Przeźroczysty - - S0720510 - -

Biały/Czarny -  - S0720610 S0720910 S0721010  

Taśmy DYMO D1
• Specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
• Przyklejają sie się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni takich jak plastik, papier,  
 metal i szkło.
• Pakowane w poręczne kasety
• Technologia druku termosublimacyjnego - nie jest wymagany tusz ani toner
• Łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
• Wodoodporne
• Odporne na promieniowanie UV
• Wytrzymują w temperaturach od -18° do 90° C    

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 
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DYMO® 
LabelWriter™ 450

 Drukuje do 51 etykiet na minutę
• Drukarka etykiet, która idealnie pasuje na twoje biurko
• Druk termiczny – nie trzeba już korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Wysoka jakość wydruku (600x3000 dpi)
• Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania DYMO Label™ v.8
• Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

Indeks Jedn. Cena netto VAT
247539 szt. 499,00 23% 

DYMO® 
LabelWriter™ 450 Duo

 Podwójna drukarka etykiet
• Drukuje zarówno na wycinanych etykietach LW na koperty i opakowania, jak i na  
 trwałej, ciągłej taśmie z tworzywa sztucznego D1
• Góra: Wszystkie wspaniałe zalety i szybkość drukarki LW450 Turbo
• Dół: Możliwość drukowania na plastikowych taśmach D1 o szerokościach
 6, 9, 12, 19 i 24 mm
• Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania DYMO Label™ v.8
• Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

Indeks Jedn. Cena netto VAT
247537 szt. 999,00 23% 

IdentyfikacjaArchiwizacja Akumulatorki

1296 19 mm

Drukuje na taśmach o szerokości

DYMO® LabelManager™ 360D

 Akumulatorowa biurkowa 
 drukarka etykiet
• Tworzenie etykiet z wyborem 7 rozmiarów, 3 krojów czcionek, 
7 krojów pisma i 8 krojów ramek z podkreśleniem
• Dzięki akumulatorom unikniesz kosztów zakupu baterii i ich utylizacji
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY.

2+1
gwarancja

Indeks Jedn. Cena netto VAT
247540 szt. 439,00 23% 

Zeskanuj smartfonem, aby 
obejrzeć film dotyczący 
LabelManager PnP!

*Kompatybilne z Windows Vista®, 
Windows® 7, Windows® XP, 
(tylko dla procesorów Intel)

Drukarka etykiet typu Plug 
and Play dla PC ®

IdentyfikacjaArchiwizacja

12 mm96

DYMO® LabelManager™ PnP

 Podłącz, wpisz i wydrukuj – i gotowe!
• Nie trzeba instalować oprogramowania – wbudowany program wyświetla się na twoim ekranie  
i  od razu można z nim pracować.
• Akumulator ładowany przez USB – nie wymaga zasilacza ani baterii AA
• Kompaktowa rozmiary to oszczędność miejsca
• Więcej funkcji zapewnia oprogramowanie DYMO Label v.8* do pobrania za darmo – drukowanie  
 logo i etykiet seryjnych z plików baz danych, i wiele więcej

Drukuje na taśmach o szerokości

PC Akumulatorki

2+1
gwarancja

Indeks Jedn. Cena netto VAT
na zam. szt. 237,00 23% 

etykiet na min

71
Oszczędność 

energi
Wysyłka

korespondencji 2+1
gwarancja

etykiet na min

71
Oszczędność 

energi
Wysyłka

korespondencji 2+1
gwarancja

DYMO® 
Etykiety LabelWriter™

Rodzaj etykiety Rolki/
pudełko

Etykiety/
rolka

Rozmiar
(mm) Materiał Kolor Klej Kod

Standardowa adresowa 2 130 89 x 28 Papier Białe Trwałe S0722370

Duża adresowa 2 260 89 x 36 Papier Białe Trwałe S0722400

Duża adresowa 1 260 89 x 36 Tworzywo Przezrocz Trwałe S0722410

Na adres zwrotny 1 500 54 x 25 Papier Białe Trwałe S0722520

Wysyłkowa/identyfikatory 1 220 101 x 54 Papier Białe Trwałe S0722430

Na segregatory małe 1 110 190 x 38 Papier Białe Trwałe S0722470

Na segregatory duże 1 110 190 x 59 Papier Białe Trwałe S0722480

Na teczki podwieszane 1 220 50 x 12 Papier Białe Trwałe S0722460

Duża, do wielu zastosowań 1 320 70 x 54 Papier Białe Trwałe S0722440

Do wielu zastosowań 1 1000 25 x 13 Papier Białe Z możliwością 
usunięcia S0722530

Do wielu zastosowań 1 1000 57 x 32 Papier Białe Z możliwością 
usunięcia S0722540

Do wielu zastosowań 1 500 51 x 19 Papier Białe Z możliwością 
usunięcia S0722550

Kwadratowa uniwersalna 1 750 25 x 25 Papier Białe Z możliwością 
usunięcia S0929120

Małe wysyłkowe 1 300 89 x 41 Papier Białe Z możliwością 
usunięcia S0722560

Identyfikatory imienne 1 300 89 x 51 Papier Białe Bez kleju S0929100

Karty dla odwiedzających 1 250 106 x 62 Papier Białe Bez kleju S0929110

B. duże etykiety wysyłkowe 1 220 104 x159 Papier Białe Trwałe S0904980

Megarolki z etykietami adres. 2 1050 89 x 28 Papier Białe Trwałe S0947410

Megarolki z etykietami wysyłk. 2 575 102 x59 Papier Białe Trwałe S0947420

• Wykorzystują proces drukowania termicznego - nie trzeba więc korzystać z brudzącego   
 kosztownego tuszu ani kaset z tonerem                                               
• Etykiety pakowane są w rolki, można więc w prosty sposób wydrukować jedną lub setki                                                                      
• Żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat  
 materiału                                           
• Zastosowanie drukarki LabelWritter™ Seria 300, 400, 450, 4XL

Indeks Cena netto VAT
na zam.  23% 
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Kalkulator Axel AX-9221
Nowy kalkulator kieszonkowy AXEL. Nowoczesny opływowy kształt i wyraziste kolory.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
257529 Kalkulator Axel AX-9221 szt. 5,31 23% 

Kalkulator Axel AX-568
Kalkulator kieszonkowy zamykany klapką. Wyjątkowo łatwy w użytkowaniu. Duży 
wyświetlacz, czytelne klawisze. Wyposażony w łańcuszek i kółko – można go przypiąć 
do wnętrza torebki, plecaka lub smyczy. 

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
265407 Kalkulator Axel AX-568 szt. 6,91 23% 

Kalkulator Axel AX-402
Nowy kalkulator kieszonkowy AXEL. Nowoczesny opływowy kształt i wyraziste kolory. 
Możliwość sygnalizacji dźwiękowej. Zasilanie baterią słoneczną oraz baterią AA.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
257528 Kalkulator Axel AX-402  szt. 5,97 23% 

Kalkulator Axel AX-350MS 
Nowy kalkulator naukowy Axel. Zaawansowane funkcje matematyczne. Klawisze  
nawiasów, silni, potęg, funkcji logarytmicznych i trygonometrycznych. Funkcja 
zaokrąglania ułamków. Zamykany praktyczną szufladką.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
298227 Kalkulator Axel AX-350MS szt. 14,99 23% 

Kalkulator Axel AX-5255
Nowy kalkulator kieszonkowy AXEL. Zamykany w etui z praktyczną kieszonką.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
257530 Kalkulator Axel AX-5255 szt. 6,19 23% 

Kalkulator Axel AX-755
Kalkulator kieszonkowy zamykany klapką. Wyjątkowo łatwy w użytkowaniu. Dzięki 
dużym, wyjątkowo czytelnym klawiszom, wyświetlaczowi i możliwości sygnalizacji 
dźwiękiem - odpowiedni dla osób starszych.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
164186 Kalkulator Axel AX-755 szt. 6,64 23% 
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Kalkulator Axel AX-220A
Kalkulator naukowy. Zaawansowane funkcje matematyczne, możliwość pracy w syste-
mie dziesiętnym, dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym. Klawisze nawiasów, silni, 
potęg, funkcji logarytmicznych i trygonometrycznych. Funkcja zaokrąglania ułamków.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
265408 Kalkulator Axel AX-220A szt. 8,91 23%

Kalkulator Axel AX-880
Kalkulator kieszonkowy zamykany klapką. Gumowa klawiatura i miniaturowe wymiary 
sprawiają, że kalkulator nadaje się świetnie do szkoły.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
242621 Kalkulator Axel AX - 880 szt. 6,47 23% 

Kalkulator Axel AX-8985
Kalkulator biurowy łączący estetykę z funkcjonalnością. Duży, czytelny wyświetlacz 
zamontowany skośnie, duże wyprofilowane klawisze.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
164190 Kalkulator Axel AX-8985 szt. 8,93 23% 

Kalkulator Axel AX-808
Elegancki kalkulator w obudowie z białego groszkowanego plastiku, z wyświetlaczem 
zamontowanym skośnie. Duże klawisze ułatwiają obsługę.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
174191 Kalkulator Axel AX-808 szt. 8,99 23% 

Kalkulator Axel AX-210
Duży 12-pozycyjny wyświetlacz, umieszczony skośnie, funkcja cofania. Zaprojektowany 
z myślą o łatwej obsłudze.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
185595 Kalkulator Axel AX-210 szt. 9,99 23% 

Kalkulator Axel AX-800
Funkcjonalny kalkulator do użytku biurowego i domowego. Solidna konstrukcja  
i mocne materiały gwarantują dużą żywotność kalkulatorów.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
164193 Kalkulator Axel AX-800 szt. 9,36 23% 
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Kalkulator biurowy Casio mv-210
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
301113 Kalkulator biurowy mv-210 szt. 95,99 23% 

Drukarka Labemo 
Drukarka etykiet Casio Labemo.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
301114 Drukarka Labemo szt. 249,00 23% 

Kalkulator Axel AX-1206e
Kalkulator naukowy. Zaawansowane funkcje matematyczne, możliwość pracy  
w systemie dziesiętnym, dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym. Klawisze nawia-
sów, silni, potęg, funkcji logarytmicznych i trygonometrycznych. Funkcja zaokrąglania 
ułamków. Zamykany praktyczną szufladką, w której można przechowywać np. wzory 
matematyczne.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
209387 Kalkulator AX-1206e  szt. 13,59 23% 

Kalkulator biurowy i naukowy Casio
Studencki kalkulator naukowy z podwójnym zasilaniem. 417 funkcji. Dwu-wierszowy 
wyświtlacz 31 x 96 pkt. 15 i 10 znaków widocznych w linii. Wymiary  
13,8 x 80 x 162 mm. Zasilanie LR44 + ogniwo słoneczne. Waga 100 g.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
265365 Kalkulator naukowy FX-991 ES Plus szt. 128,00 23% 
158232 Kalkulator biurowy Casio GX12S szt. 63,99 23% 

Kalkulator biurowy VECTOR DK-206 
6 lat gwarancji, 12 pozycyjny duży wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia,  
podwójne zasilanie, zaokrąglanie wyników, obliczanie sumy końcowej (GT), klawisz co-
fania, klawisz zmiany znaku +/-, klawisz podwójnego zera, wymiary 200x150x27 mm.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
126784 DK-206 szt. 33,19 23% 

Kalkulator biurowy VECTOR DK-222
6 lat gwarancji, 12 pozycyjny  wyświetlacz, podwójne zasilanie, zaokrąglanie wyników, 
obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/-, klawisz podwójnego zera, 
wymiary 137x103x32 mm.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
129906 DK-222 szt. 21,19 23% 
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Kalkulator Axel AX-8818
Kalkulator kieszonkowy. Gumowa klawiatura i miniaturowe wymiary sprawiają, że kal-
kulator nadaje się świetnie do szkoły lub biura.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
279832 Kalkulator Axel AX-8818 szt. 5,84 23% 

Kalkulator-linijka Axel AX-682
Kalkulator-linijka. Długość 20 cm. Dwie miarki - milimetrowa i calowa. Podwójne zasi-
lanie i gumowa klawiatura czynią ten model atrakcyjną i solidną pomocą szkolną.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
174189 Kalkulator Axel AX-682 szt. 7,84 23% 

Kalkulator Axel AX-312
Duży 12-pozycyjny wyświetlacz, funkcja cofania, klawisz zmiany znaku. Elegancka obu-
dowa, łącząca metal i pleksi. Duże klawisze i wyświetlacz zamontowany skośnie.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
186783 Kalkulator Axel AX-312 szt. 10,39 23% 

Kalkulator Axel AX-500
Funkcjonalny kalkulator do użytku biurowego i domowego. Solidna konstrukcja i mocne 
materiały gwarantują dużą żywotność kalkulatorów. Model AX-500 wyposażony w funk-
cje cofania, sprawdzania obliczeń i klawisz dwóch zer.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
164192 Kalkulator Axel AX-500 szt. 12,91 23% 

Kalkulator Axel AX-500v
Kalkulator do biura, z wieloma pożytecznymi funkcjami: cofania, sprawdzania obliczeń, 
obliczania stawek podatkowych i marży, zmiany znaku. Elegancka obudowa i skośnie 
zamontowany wyświetlacz.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
209388 Kalkulator Axel AX-500v szt. 16,51 23% 

Kalkulator Axel AX-676
Kalkulator biurowy, wyjątkowo komfortowy w obsłudze: Duży wyświetlacz można usta-
wiać w różnych pozycjach. Bardzo duże klawisze.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
185579 Kalkulator Axel AX-676 szt. 10,91 23% 
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Flipchart Red
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana. Wymiary tablicy: 71 x 101,5 cm. 
Podstawa trójnożna. Konstrukcja nośna z aluminium. Uniwersalny uchwyt zaciskowy  
do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość flipcharta do 186 cm, dzięki łatwym  
w użyciu uchwytom zaciskowym. 2 ramiona boczne rozkładane metodą „klik-klik” (TF16). 
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
301389 TF15 szt. 291,00 23% 
301391 TF16 - 2 ramiona szt. 368,00 23% 

Flipchart ecoBoards
Wymiary tablicy: 70 x 100 cm. Powierzchnia suchościeralna o właściwościach mag-
netycznych. Konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym, z eleganckimi szarymi 
wykończeniami. Półka na akcesoria (na całej szerokości) oraz unoszony uchwyt na 
arkusze papieru zawieszenia bloku A1 oraz EURO, poprzez odpowiednie ustawienie 
rozstawu haków. Flipchart dostępny na podstawie trójnożnej lub mobilnej (kółka  
z systemem blokowania). Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata  
na produkt.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
301392 Flipchart ecoPopchart szt. 199,00 23% 
301393 Plipchart ecoMobilechart szt. 432,00 23% 

Flipchart office PRO mobilny
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana, o stałym kącie nachylenia 15°. 
Wymiary tablicy: 71 x 101,5 cm. Podstawa mobilna (kółka z blokadą). Konstrukcja nośna 
ze stali. Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. Regulowana wysokość 
flipcharta w zakresie 160-196 cm, dzięki łatwym w użyciu uchwytom zaciskowym.  
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię tablicy.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
301394 PRO mobilny szt. 459,00 23% 
301396 PRO mobilny plus  - 2 ramiona szt. 549,00 23% 

Flipchart na trójnogu Rio
Flipchart  suchościeralny magnetyczny na trójnogu RIO Memoboards: 
- rozmiar powierzchni 106 x 70 cm 
- regulowany rozstaw haków na papier, umożliwiający stosowanie różnych formatów 
papieru, półka i uchwyt na markery 
- stabilna aluminiowa konstrukcja w kolorze popielatym 
- regulowana wysokość nóżek od 105 cm do 185 cm

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
299146 Flipchart na trójnogu Rio szt. 198,00 23% 
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Flipchart  na trójnogu z 2 ramionami Buenos
Flipchart suchościeralny magnetyczny na trójnogu BUENOS Memoboards: 
- rozmiar powierzchni 106 x 68 cm 
- regulowany rozstaw haków na papier z metalowym dociskiem, umożliwiający stoso-
wanie różnych formatów papieru 
- rozkładane 2 ramiona do mocowania arkuszy papieru 
- stabilna konstrukcja w kolorze popielatym 
- regulowana wysokość nóżek od 107 cm do 195 cm 
- metalowa półka na markery

Indeks Opis Cena netto VAT
300858 Buenos na trójnogu z 2 ramionami szt. 275,00 23% 

Flipchart mobilny z 2 ramionami Cairo
Flipchart mobilny suchościeralny magnetyczny CAIRO Memoboards: 
- rozmiar powierzchni 106 x 68 cm 
- regulowany rozstaw haków na papier z metalowym dociskiem, umożliwiający stoso-
wanie różnych formatów papieru 
- rozkładane 2 ramiona do mocowania arkuszy papieru 
- stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym 
- regulowana wysokość od 172 cm do 206 cm 
- flipchart wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z blokadą 
- metalowa półka na markery

Indeks Opis Cena netto VAT
300859 Flipchart mobilny z 2 ramionami Cairo szt. 529,00 23% 

Flipchart mobilny circle z 2 ramionami Venezia
Flipchart mobilny circle suchościeralny magnetyczny VENEZIA Memoboards: 
- rozmiar powierzchni 106 x 68 cm 
- regulowany rozstaw haków na papier z metalowym dociskiem, umożliwiający stoso-
wanie różnych formatów papieru 
- rozkładane 2 ramiona do mocowania arkuszy papieru 
- stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym 
- regulowana wysokość od 172 cm do 206 cm 
- flipchart wyposażony w 5 kółek, w tym 3 z blokadą 
- metalowa półka na markery

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
300862 Circle z 2 ramionami Venezia szt. 494,00 23% 

Flipchart mobilny Universal Triangle
Atrakcyjny flipchart mobilny. Lakierowana magnetyczna powierzchnia. Notatki mogą 
być przyczepiane do tablicy za pomocą magnesów. Tablica suchościerlana umożliwia 
pisanie markerem. Solidna półka na całej szerokości do przechowywania różnego rodzaju 
markerów. Posiada dwa wysuwane magnetyczne ramiona, na kórych można zawiesić in-
formacje, co daje więcej miejsca do ich prezentowania. Solidny zacisk papieru umożliwa 
szybką i łatwą jego zmianę. Ruchome haki do papieru można dostosować do wszystkich 
standardowych formatów bloków papierowych. Solidna podstawa na 5 kółkach,  
w tym 2 z blokadą. Wymiary tablicy: 105x68 cm. Waga: 13 kg.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
na zam. Flipchart mobilny Universal Triangle szt. 1133,00 23% 



188

BI
U

RO
urządzenia i sprzęt do prezentacji

Flipchart na trójnogu Universal Triangle
Atrakcyjny flipchart na trójnogu. Lakierowana magnetyczna powierzchnia. Notatki 
mogą być przyczepiane do tablicy za pomocą magnesów. Tablica suchościerlana 
umożliwia pisanie markerem. Solidna półka na całej szerokości do przechowywania 
różnego rodzaju markerów. Posiada dwa wysuwane magnetyczne ramiona, na kórych 
można zawiesić informacje, co daje więcej miejsca do ich prezentowania. Solidny 
zacisk papieru umożliwa szybką i łatwą jego zmianę. Ruchome haki do papieru można 
dostosować do wszystkich standardowych formatów bloków papierowych. Trzecia 
noga flipchartu zabezpiecza go z tyłu przed przewróceniem, podczas powstania na-
cisku na tablicę. Wymiary tablicy: 105x68 cm. Waga 11,5 kg.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Flipchart na trójnogu Universal Triangle  23% 

Tablice suchościeralne magnetyczne lakierowane ecoBoards
Tablica biała suchościeralna lakierowana o właściwościach magnetycznych, oprawiona  
w ramę aluminiową wykończoną eleganckimi narożnikami. Wyjątkowo łatwa i szybka  
w montażu. 
W zestawie: marker, 3 magnesy (Ø20 mm) oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
151604 40x30 (w ramie aluminiowej) szt. 32,52 23% 
151605 60x40 (w ramie aluminiowej) szt. 49,32 23% 
151606 80x60 (w ramie aluminiowej) szt. 78,25 23% 
151607 120x80 (w ramie aluminiowej) szt. 126,67 23% 
na zam. 120x160 (w ramie aluminiowej) szt. 237,00 23% 

Tablice suchościeralne magnetyczne lakierowane - OfficeBoard
Rama z profilu officeBoard - aluminiowego (anodowanego) w kolorze srebrnym; plasti-
kowe narożniki w kolorze popielatym.  
W komplecie: półka (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy oraz elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata /10 lat na powierzchnię.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
151588 60×45 (w ramie aluminiowej) szt. 92,96 23% 
151589 90×60 (w ramie aluminiowej) szt. 134,00 23% 
151590 120×90 (w ramie aluminiowej) szt. 229,00 23% 
151591 150×100 (w ramie aluminiowej) szt. 323,00 23% 
na zam. 180×90 (w ramie aluminiowej) szt. 397,00 23% 
151592 180×120 (w ramie aluminiowej) szt. 453,00 23% 
151593 200×100 (w ramie aluminiowej) szt. 475,00 23% 
159078 240×120 (w ramie aluminiowej) szt. 677,00 23% 
na zam. 300×120 (w ramie aluminiowej) szt. 990,00 23% 

Flipchart mobilny Silvertec
Metalowy flipchart wysokiej jakości w srebrnym wykończeniu. Ergonomiczny kształt 
dzięki zakrzywionej (łukowatej) powierzchni tablicy. Przystosowany do rolek papierowych, 
a także do wszystkich standardowych bloków do flipchartów. Podstawa na 5 kółkach  
z blokadami, zapewniająca pełną mobilność. Zintegrowane, magnetyczne, wysuwane 
ramię może być używane z lewej lub prawej strony. Łatwa regulacja wysokości. Docisk 
papieru zintegrowany z półką na markery. Podstawa ma jedynie 70 cm średnicy. Regu-
lowana wysokość od około 170 do 210 cm. W komplecie rolka papierowa (35 m)  
oraz marker.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Flipchart mobilny Silvertec  23% 
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Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie aluminiowej CLASSIC
- tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej anodowanej CLASSIC 
Memoboards 
- możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach 
- w komplecie półka oraz zestaw do montażu: wkręty i kołki rozporowe 
- tablice przeznaczone do pisania markerami, a przy pomocy magnesów do  
zawieszania kartek.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
246507 60x40 cm szt. 72,92 23% 
246517 90 x 60 cm szt. 128,00 23% 
245254 120x90 cm szt. 165,00 23% 
237815 150x100 cm szt. 242,00 23% 
237817 200x100 cm szt. 349,00 23% 
265297 240x120 cm szt. 839,00 23% 
265301 300x120 cm szt. 1092,00 23% 

Tablica suchościeralna magnetyczna w ramie drewnianej
W komplecie zestaw mocujący: haczyki, gwoździki. Tablice przeznaczone do pisania mar-
kerami, a przy pomocy magnesów do zawieszania kartek. Gwarancja na powierzchnię 
10 lat.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
188969 30x40 cm szt. 24,39 23% 
188970 60x40 cm szt. 41,32 23% 
167722 70x50 cm szt. 57,85 23% 
188971 80x60 cm szt. 71,84 23% 
134087 90x60 cm szt. 73,32 23% 
167727 120x90 cm szt. 143,00 23% 

Tablica suchościeralno-magnetyczna Economy
- stalowa lakierowa powierzchnia 
- magnetyczna, notatki mogą być mocowane do tablicy za pomocą magnesów 
- suchościeralna powierzchnia przystosowana do pisania markerami 
- aluminiowa rama z jasnoszarymi plastikowymi narożnikami 
- może być montowana pionowo lub poziomo 
- ukryte mocowania do ściany 
- półka z zaślepkami do przechowywania różnego rodzaju markerami (30 cm) 
- waga: około 6kg/m2 
- w komplecie zestaw mocujący, półka na markery i instrukcja montażu

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
na zam. 45x60 cm (lakierowana powierzchnia) szt. 93,44 23% 
na zam. 60x90 cm (lakierowana powierzchnia) szt. 189,00 23% 
na zam. 90x120 cm (lakierowana powierzchnia) szt. 343,00 23% 
na zam. 100x150 cm (lakierowana powierzchnia) szt. 459,00 23% 
na zam. 120x180 cm (lakierowana powierzchnia) szt. 679,00 23% 

Tablica suchościeralno-magnetyczna obrotowo-jezdna 
Memoboards
Tablica obrotowo-jezdna z powierzchnią suchościeralną magnetyczną, białą. Obu- 
stronna. Tablica przeznaczona do pisania markerami, a przy pomocy magnesów do 
zawieszania kartek.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
265344 120x90 cm szt. 971,00 23% 
265346 150x100 cm szt. 1166,00 23% 
265347 180x120 cm szt. 1360,00 23% 
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Tablica moderacyjna (dwustronna)
Rama z profilu aluminiowego w kolorze białym, nogi stalowe. Powierzchnia: 
suchościeralna lakierowana, korkowa lub tekstylna (w kolorze niebieskim lub szarym).
Gwarancja: 2 lata na produkt. 
* - mobilna

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Korkowa - 120x150  23% 
na zam. Korkowa - 120x150 *  23% 
na zam. Pow. suchościeralna lakierowana - 120x150  23% 
na zam. Pow. suchościeralna lakierowana - 120x150 *  23% 
na zam. Pow. suchościeralna lakierowana 120x150 (składana) *  23% 
na zam. Pow. tekstylna 120x150  23% 
na zam. Pow. tekstylna 120x150 *  23% 
na zam. Pow. tekstylna 120x150 (składana) *  23% 

Planer
Tablica suchościeralna z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych. 
Na powierzchni znajduje się stały nadruk terminarza miesięcznego lub rocznego. Rama 
z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi 
narożnikami. Wygodna półka o długości 30 cm. W zestawie: elementy mocujące,  
marker i 3 magnesy.  
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnię lakierowaną.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Planer - 90x60 - miesięczny  23% 
na zam. Planer - 120x90 - miesięczny + pole notatek  23% 
na zam. Planer - 90x60 - roczny  23% 
na zam. Planer - 120x90 - roczny + pole notatek  23% 

Planery Legamaster
Tablica magnetyczna do planowania rocznego lub tygodniowego. Wersja uniwersalna 
umożliwia uporządkowanie informacji o 5 obiektach lub wydarzeniach. Powierzchnia 
suchościeralna, lakierowana. Nowoczesny wygląd. Lekka i łatwa do zamontowania. 
Wymiary: 60x90 cm. 5 lat gwarancji na powierzchnię tablicy. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Roczny  23% 
na zam. Tygodniowy  23% 
na zam. Wielozadaniowy  23% 

Zestaw akcesoriów do planerów
Zestaw pozwala na planowanie do 40 wydarzeń/projektów/osób. Zawartość: 1 piórnik 
TZ 140 / komplet 4 różnych markerów, 1 marker do folii edding 152 M (czarny),  
12 pasków magnetycznych (10 x 300 mm) po trzy z każdego koloru (czerwony, niebieski, 
zielony i żółty), 280 różnych symboli magnetycznych (10 mm) po 70 z każdego koloru 
(czerwony, niebieski, zielony i żółty), 40 kieszonek na etykiety (10 x 60 mm), 6 arkuszy 
etykiet: po 1 arkuszu z każdego koloru (żółty, różowy, czerwony, zielony, niebieski i biały) 
45 etykiet na arkusz.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Zestaw akcesoriów do planerów  23% 
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Akcesoria do tablic
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
na zam. Zestaw startowy do tablic suchościeralnych szt. 66,99 23% 
300047 Czyścik DUO z markerem suchościeralnym szt. 29,99 23% 
301414 Czyścik magnetyczny Slim szt. 26,59 23% 
300048 Wymienne filce do czyścików DUO i SLIM szt. 20,79 23% 

Akcesoria do tablic Legamaster
Mały i duży zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych. Zestaw mały: 4 markery TZ 100 
(czarny, czerwony, niebieski, zielony), 1 mały czyścik do tablic, 1 środek do czyszczenia 
tablic suchościeralnych TZ 7, 125 ml, 4 magnesy o średnicy 30 mm. Zestaw duży:  
4 markery TZ 100 (czarny, czerwony, niebieski, zielony), 1 uchwyt do markerów, 1 mały 
czyścik do tablic suchościeralnych, 10 ściereczek do tablic, 1 środek do czyszczenia tablic 
suchościeralnych TZ 7, 125 ml, 10 magnesów o średnicy 30 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Mały czyścik magnetyczny  23% 
na zam. Chusteczki wymienne do czyścika magnetycznego  23% 
na zam. Magnetyczny uchwyt do markerów  23% 
na zam. Magnetyczny pojemnik na markery z czyścikiem  23% 
na zam. Zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych  23% 
na zam. Duży zestaw akcesoriów do tablic suchościeralnych  23% 
na zam. Spray do czyszczenia tablic suchościeralnych TZ 8  23% 

Marker do tablic BY1026-02
Do białych tablic suchościeralnych. Plastikowa obudowa, łatwościeralny tusz.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
164505 BY1026-02 czarny szt. 1,61 23%
136818 BY1026-02 niebieski szt. 1,61 23%
136821 BY1026-02 czerwony szt. 1,61 23%
136819 BY1026-02 zielony szt. 1,61 23%
170550 Komplet (4 kolory + gąbka BY1026-02) kpl. 11,59 23%

Marker do białych tablic MW85
Markery suchościeralne MW85 cechuje wysoka jakość potwierdzona certyfikatem 
ISO 9001. Łatwościeralny, szybkoschnący tusz na bazie alkoholu, który nie pozostawia 
trwałych śladów na tablicy. Okrągła końcówka. Grubość linii pisania 1,9 mm. Dostępne  
w kompletach 4-sztukowych i opakowaniach tuzinowych.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
197108 Marker do białych tablic MW85  czarny szt. 3,60 23%
197110 Marker do białych tablic MW85  czerwony szt. 3,60 23%
197109 Marker do białych tablic MW85  niebieski szt. 3,60 23%
197111 Marker do białych tablic MW85  zielony szt. 3,60 23%
197107 Komplet 4 szt. w winylowym etui kpl. 15,99 23%

Marker z tłoczkiem dozującym płynny tusz do końcówki
3-4 krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze. Bardzo wytrzymała  
i odporna na zasychanie końcówka. Nie zawiera substancji trujących ksylenu, toluenu 
oraz  polichlorku winylu. Dostępny w 8 kolorach. Końcówka: 4,0 mm.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
167435 czarny szt. 7,27 23%
167436 czerwony szt. 7,27 23%
167437 niebieski szt. 7,27 23%
167438 zielony szt. 7,27 23%
181830 komplet 4 szt. z magnetyczną gąbką kpl. 34,39 23%

Marker z tłoczkiem dozującym płynny tusz do końcówki
3-4 krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze. Bardzo wytrzymała  
i odporna na zasychanie końcówka. Nie zawiera substancji trujących ksylenu, toluenu 
oraz  polichlorku winylu. Dostępny w 8 kolorach. Końcówka: 6,0 mm.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
134322 czarny szt. 7,93 23%
140612 czerwony szt. 7,93 23%
139450 niebieski szt. 7,93 23%
139452 zielony szt. 7,93 23%
157730 komplet 4 szt. z magnetyczną gąbką kpl. 36,99 23%
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Marker suchościeralny V BOARD MASTER 
Marker suchościeralny z wymiennym wkładem. Marker posiada wymienny zbiornik  
z płynnym atramentem. Opatentowany przez Pilot’a System TPF jest to specjalny 
system kanalików, które regulują przepływ tuszu i powietrza ze zbiornika do końcówki 
piszącej. System TPF zapewnia optymalne bezpieczeństwo przepływu atramentu, 
zabezpiecza przed wyciekaniem i gwarantuje płynność pisania. Nie ma potrzeby 
wstrząsania i pompowania. Wytrzymała końcówka pisząca wykonana z fibry umożliwia 
wielokrotną zmianę wkładu. Produkt powstał z myślą o ochronie środowiska,  
wykonany z materiałów przetworzonych w 91,95 % nie wliczając części wymiennych.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
204460 końcówka okrągła czarny szt. 6,47 23%
204462 końcówka okrągła czerwony szt. 6,47 23%
204461 końcówka okrągła niebieski szt. 6,47 23%
206232 końcówka okrągła zielony szt. 6,47 23%
204472 zestaw 4 markery (4 kol.) + gąbka magnetyczna kpl. 41,32 23%

Marker suchościeralny
Marker suchościeralny do białych tablic, łatwy w ścieraniu,wyposażony w okrągłą 
końcówkę piszącą, grubość linii pisania 2 mm, dostępny w czterech podstawowych 
kolorach, zgodny z normą: ASTM D-4236 & EN-71.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
173439 Marker suchościeralny czarny szt. 2,65 23%
173440 Marker suchościeralny czerwony szt. 2,65 23%
173441 Marker suchościeralny niebieski szt. 2,65 23%
173442 Marker suchościeralny zielony szt. 2,65 23%
173443 Komplet markerów z gąbką 4 kol. mix kol. kpl. 14,79 23%

Marker do tablic suchościeralnych
Ekonomiczny marker do białych tablic idealny do codziennego użytku w biurze i szkole. 
Zawiera szybkoschnący tusz, łatwy do wymazania o lekkim zapachu. Mocna obudowa  
z polipropylenu dostępny z dwiema końcówkami: okrągła 3,5 mm i ścięta 2,5 do 6,00 mm. 

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
187120 okrągły czerwony szt. 3,95 23%
187121 okrągły czarny szt. 3,95 23%
187122 okrągły zielony szt. 3,95 23%
187123 okrągły niebieski szt. 3,95 23%
187124 ścięty czarny szt. 3,95 23%
187125 ścięty czerwony szt. 3,95 23%
187127 ścięty niebieski szt. 3,95 23%
187126 ścięty zielony szt. 3,95 23%

Marker do tablic suchościeralnych 360/363
Marker do białych tablic suchościeralnych. Wyposażony w tusz o słabym zapachu, 
na bazie alkoholu. Marker nadaje się do ponownego napełnienia. Dzięki systemowi  
cap-off, marker pozostawiony bez zatyczki nie wysycha nawet przez kilka dni.  
Dostępny w wersji z okrągłą końcówką (360), grubość linii pisania: 1,5-3 mm  
oraz ze ściętą końcówką (363), grubość linii pisania 1-5 mm.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
na zam. czarny z końcówką okrągłą - 1,5-3 mm szt. 4,61 23%
na zam. czerwony z końcówką okrągłą - 1,5-3 mm szt. 4,61 23%
na zam. niebieski z końcówką okrągłą - 1,5-3 mm szt. 4,61 23%
na zam. zielony z końcówką okrągłą - 1,5-3 mm szt. 4,61 23%
na zam. 4 kolory z końcówką okrągłą kpl. 19,77 23%
na zam. czarny z końcówką ściętą szt. 4,61 23%
na zam. czerwony z końcówką ściętą szt. 4,61 23%
na zam. niebieski z końcówką ściętą szt. 4,61 23%
na zam. zielony z końcówką ściętą szt. 4,61 23%
na zam. 4 kolory z końcówką ściętą kpl. 19,81 23%

Marker do flipchartów 380/383
Marker do flipchartów, wyposażony w tusz na bazie wody o neutralnym zapachu, który 
zapobiega przebijaniu tuszu na drugą stronę. Do ponownego napełniania. Wyposażony 
w specjalny system cap-off, który umożliwia pozostawienie markera bez zatyczki nawet 
do 6 tygodni bez ryzyka wyschnięcia. Okrągła końcówka o grubości linii pisania  
1,5 - 3 mm (380) oraz ścięta końcówka o grubości linii pisania 1-5 mm (383).

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
na zam. czarny z końcówką okrągłą szt. 4,92 23%
na zam. czerwony z końcówką okrągłą szt. 4,92 23%
na zam. niebieski z końcówką okrągłą szt. 4,92 23%
na zam. zielony z końcówką okrągłą szt. 4,92 23%
na zam. komplet 4 kolory kpl. 20,85 23%
na zam. czarny z końcówką ściętą szt. 4,93 23%
na zam. czerwony z końcówką ściętą szt. 4,93 23%
na zam. niebieski z końcówką ściętą szt. 4,93 23%
na zam. zielony z końcówką ściętą szt. 4,93 23%
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Folia Magic Chart - gładka biała
Polipropylenowa elektrostatyczna folia przylega do prawie wszystkich powierzchni. Nie 
wymaga kleju. Prezentacja i notatki mogą być przekazywane w bardzo łatwy sposób nie 
wymagający dodatkowej pomocy. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Folia Magic Chart - gładka biała  23% 

Elektryczne ekrany projekcyjne Legamaster
Podstawowy mobilny ekran projekcyjny. Szczególnie nadaje się do regularnego, 
częstego wyświetlania. Mocowanie do ściany lub sufitu. Biała, stalowa obudowa 
ekranu z białymi plastikowymi końcówkami. Łatwy montaż: punkty montażowe 
usytuowane na końcówkach ośmiokątnej obudowy ekranu (rozmiar 180 x 240 cm  
- sześciokątna obudowa). Cichy silniczek synchroniczny. Czarna ramka wokół ekranu 
zwiększa kontrast oglądanego obrazu. Matowa biała tkanina ekranu, tył - czarny. 
Zgodny z CE. Dostarczany z akcesoriami do montażu na ścianie/suficie, pilotem 
zdalnego sterowania, wtyczką EU i instrukcją montażu. Automatyczne blokowanie. 
230 V; zasilanie: 40 W; częstotliwość: 50 Hz; długość kabla: ok. 2 m.

Indeks Opis Wymiar Cena netto VAT
na zam. Economy, format standardowy 160 x 160 cm  23% 
na zam. Economy, format standardowy 180 x 180 cm  23% 
na zam. Economy, format standardowy 200 x 200 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 120 x 160 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 150 x 200 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 180 x 240 cm  23% 

Manualne ekrany projekcyjny Legamaster
Podstawowe manualne ekrany projekcyjne. Szczególnie nadają się do regularnego, 
częstego wyświetlania. Mocowanie do ściany lub sufitu. Biała, stalowa obudowa 
ekranu z białymi plastikowymi końcówkami. Łatwy montaż: punkty montażowe 
usytuowane na końcówkach ośmiokątnej obudowy ekranu. Płynne rozwijanie  
i zwijanie ekranu projekcyjnego za pomocą linki, która może być przymocowana 
do uchwytu do regulacji wysokości i formatu ekranu. Automatyczne blokowanie. 
Czerwony znak na materiale ekranu zapobiega zbyt dalekiemu rozwinięciu. Czarna 
ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego obrazu. Matowa biała tkanina 
ekranu, tył - czarny. Dostarczany z akcesoriami do montażu na ścianie/suficie, linką 
do rozwijania i instrukcją montażu.

Indeks Opis Wymiar Cena netto VAT
na zam. Economy, format standardowy 152 x 152 cm  23% 
na zam. Economy, format standardowy 174 x 174 cm  23% 
na zam. Economy, format standardowy 194 x 194 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 120 x 160 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 150 x 200 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 180 x 240 cm  23% 

Mobilne ekrany projekcyjne Legamaster
Podstawowe mobilne ekrany projekcyjne na trójnogu. Szczególnie nadają się do  
regularnego, częstego wyświetlania. Specjalnie do mobilnego użytku: łatwo 
przenieść ekran z jednego pomieszczenia do drugiego. Posiadają wiele funkcji 
przyjaznych dla użytkownika, np.: blokadę na czas transportu. Proszkowo pokry-
wana czarna obudowa ekranu. Regulowana wysokość za pomocą tyczki teles-
kopowej. Szybkie i łatwe rozkładanie. Czarny trójnóg składany w ramkę statywu. 
Stalowa podstawa. Czarna ramka wokół ekranu zwiększa kontrast oglądanego ob-
razu. Matowa biała tkanina ekranu, tył - czarny. Dostarczany z instrukcją montażu. 
Max wysokość ok. 235 cm. 

Indeks Opis Wymiar Cena netto VAT
na zam. Economy, format standardowy 160 x 160 cm  23% 
na zam. Economy, format standardowy 180 x 180 cm  23% 
na zam. Economy, format standardowy 200 x 200 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 120 x 160 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 150 x 200 cm  23% 
na zam. Economy, format panoramiczny 180 x 240 cm  23% 
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Ekran projekcyjny manualny ścienny lub sufitowy 
 

Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. 
Biała, matowa powierzchnia Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu 
dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Cichy mechanizm zwijający z napędem 
sprężynowym. Regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu 
blokowania. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza przed usz-
kodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi czynnikami. Szeroki kąt widzenia pozwala 
na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje 
się pod dużym kątem względem osi ekranu. Górna metalowa obudowa sprawia,  
iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Format 4:3 przekątna 190 cm (75*)  23% 
na zam. Format 4:3 przekątna 214 cm (84*)  23% 
na zam. Format 4:3 przekątna 254 cm (100*)  23% 
na zam. Format 4:3 przekątna 304,8 cm (120*)  23% 

Ekran projekcyjny przenośny na trójnogu-składany
 

Biała, matowa powierzchnia (Matt White) z czarnym obramowaniem wokół ekranu  
dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt  
z tyłu ekranu do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi 
ekranu, a także w specjalne ramię, do ustawienia ekranu pod odpowiednim kątem 
np. do projektora. Lekki, składany stelaż, wygodny w transporcie. Podstawa trójnożna 
metalowa z gumowymi wykończeniami nóżek, zawierające system blokowania.
W zestawie: elementy montażowe.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Przekątna 190 cm (75*)  23% 
na zam. Przekątna 214 cm (84*)  23% 
na zam. Przekątna 254 cm (100*)  23% 

Projektory NEC Projektor ésprit
 
Projektor Short-Throw (bliskiej projekcji) 
Technologia: LCD   Rozdzielczość: 1024x768 Jasność: 2500 ANSI lm 
Kontrast: 2000:1
Odległość projekcji: 0,5-2,5 m
Waga: 3,7 kg
Gwarancja: 2 lata na projektor, 6 m-cy lub 1000 h na lampę

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Projektor ésprit PST250X  23% 

L51W 
Typ: LED
Jasność [ANSI Lumen]: 500
Kontrast: 4000:1
Rozdzielczość: 1280 x 800
Żywotność lampy [godz]: 20000
Odległość [m]: 0.52 - 3
Waga [kg]: 1.2
Gwarancja: 3 lata

V260
Typ: DLP
Jasność [ANSI Lumen]: 2600
Kontrast: 2000:1
Rozdzielczość: 800 x 600
Żywotność lampy [godz]: 5000 
Odległość [m]: 1.2 - 13
Waga [kg]: 2.5
Gwarancja: 3 lata

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Projektor NEC L51W - LED  23% 
na zam. Projektor NEC V260 - DLP  23% 
na zam. Projektor NEC V230X - DLP  23% 
na zam. Projektor NEC M271X + LCD  23% 

V230X 
Typ: DLP
Jasność [ANSI Lumen]: 2300
Kontrast: 2000:1
Rozdzielczość: 1024 x 768
Żywotność lampy [godz]: 5000 
Odległość [m]: 1.2 - 13
Waga [kg]: 2.5

M271X
Typ: LCD
Jasność [ANSI Lumen]: 2700
Kontrast: 3000:1
Rozdzielczość: 1024 x 768
Żywotność lampy [godz]: 10000 
Odległość [m]: 0.6 - 13.8
Waga [kg]: 2.99
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Sufitowy uchwyt do projektorów Model B
Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do sufitu. Konstrukcja stalo-
wa w kolorze srebrnym. Wyposażony w 4 regulowane ramiona, umożliwiają-
ce przymocowanie każdego typu projektora, którego waga nie przekracza 10 kg.
Gwarancja: 2 lata.

Stolik pod projektor Solo
Stabilny stolik projekcyjny przeznaczony pod projektor oraz rzutnik. Blat wykonany  
z płyty meblowej w kolorze popielatym z wysokim obrzeżem, które chroni urządzenie 
przed zsunięciem. Podstawa jezdna w kolorze grafitowym, zapewniająca mobilność 
stolika. Istnieje możliwość regulowania wysokości w zakresie od 80 do 125 cm.

Stolik pod projektor Universal

Profesjonalny, wielofunkcyjny stolik projekcyjny, posiadający dwie półki z przeznacze-
niem na projektor, rzutnik, notebooka, czy drukarkę. Blat wykonano z płyty meblowej 
w kolorze popielatym. Aluminiowa podstawa jezdna w kolorze srebrnym, wyposażona 
dodatkowo w kółka z systemem blokującym, zapewniając mobilność stolika.
W zestawie: elementy montażowe.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Stolik pod projektor Universal  23% 

Samoprzylepna tablica informacyjna  Post-it®

Tablica pokryta substancją samoprzylepną Post-it®. Umożliwia wielokrotne przyklejanie 
i odklejanie dokumentów.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
8721 Jasnobrązowa, 585 x 460 mm szt. 67,36 23% 

Samoprzylepne arkusze konferencyjne Post-it®
Blok 30 papierowych arkuszy samoprzylepnych, które można zawieszać na  
flip-chartach. Arkusze można przyklejać w dowolnym miejscu i odklejać bez uszkadza-
nia powierzchni. Doskonała przyczepność do różnych powierzchni. Łatwe w transpor-
cie dzięki specjalnemu uchwytowi.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
184430 30 kart, 63,5 cm x 77,5 cm szt. 76,24 23% 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Dystans od sufitu 15 cm  23% 
na zam. Dystans od sufitu 40 cm  23% 

Wskaźnik laserowy LX4 Legamaster
Czerwony laser w srebrnej metalowej obudowie, o średnicy ok. 4 mm i zasięgu do 
100 m. Laser punktowy można zmienić w strzałkę poprzez przekręcenie głowicy 
lasera. Moc: <1 mW. Zasilany bateriami (AAA) SUM4R03. Certyfikat zgodności  
z normą EN 60825-1. Testowane CE. W komplecie z futerałem i bateriami.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Wskaźnik LX4  23% 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Stolik pod projektor  23% 
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Gablota wewnętrzna
Wykonana z profilu aluminiowego, przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. 
Drzwiczki z pleksi, zamykane na zamek imbusowy. Tył gabloty został wzmocniony bla-
chą ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna. 
Elegancka aluminiowa rama o nowoczesnym wzornictwie, wykończona popielatymi 
narożnikami. Gablota w rozmiarze 120 x 180 cm posiada podwójne drzwi, otwierane 
na boki. Gabloty jednodrzwiowe można zawiesić zarówno w pionie, jak i poziomie.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Powierzchnia korkowa 60x90 cm  23% 
na zam. Powierzchnia korkowa 90x120 cm  23% 
na zam. Powierzchnia korkowa 180x120 cm  23%
na zam. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna 60x90 cm  23%
na zam. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna 90x120 cm  23%
na zam. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna 180x120 cm  23%
na zam. Powierzchnia tekstylna 60x90 cm  23%
na zam. Powierzchnia tekstylna 90x120 cm  23%
na zam. Powierzchnia tekstylna 180x120 cm  23%

Gablota wewnętrzna z przesuwnymi drzwiami 
Gablota  przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki przesuwne, ze szkła 
ESG o dużej wytrzymałości, bezpieczne w użytkowaniu, zamykane na kluczyk. Tył 
gabloty wzmocniono blachą ocynkowaną. Powierzchnia korkowa, tekstylna lub sucho-
ścieralno-magnetyczna. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, 
wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną, 2 lata na produkt.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Powierzchnia korkowa 8xA4  23% 
na zam. Powierzchnia korkowa 12xA4  23% 
na zam. Powierzchnia korkowa 18xA4  23% 
na zam. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna 8xA4  23% 
na zam. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna 12xA4  23% 
na zam. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna 18xA4  23% 
na zam. Powierzchnia tekstylna 8xA4  23% 
na zam. Powierzchnia tekstylna 12xA4  23% 
na zam. Powierzchnia tekstylna 18xA4  23% 

Tablica korkowa Memoboard
Tablice korkowe w ramie drewnianej. Możliwość montażu w pionie lub poziomie.  
W komplecie zestaw mocujący: haczyki, gwoździki.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
151573 Tablica korkowa 40x30 cm szt. 9,85 23% 
151574 Tablica korkowa 40x60 cm szt. 13,99 23% 
301398 Tablica korkowa 60x90 cm szt. 24,65 23% 
301400 Tablica korkowa 90x120 cm szt. 42,79 23% 
301415 Tablica korkowa 100x150 cm szt. 69,33 23% 
301416 Tablica korkowa 120x180 cm szt. 79,99 23% 
301417 Tablica korkowa 100x200 cm szt. 115,00 23% 

Tablica korkowa
Powierzchnia korkowa, rama z listwy drewnianej w kolorze sosny, w komplecie pinezki 
oraz elementy mocujące. 

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
134070 Tablica korkowa 30x40 cm szt. 10,65 23% 
108226 Tablica korkowa 60x40 cm szt. 15,72 23% 
105422 Tablica korkowa 90x60 cm szt. 29,59 23% 
108227 Tablica korkowa 120x90 cm szt. 61,99 23% 
134083 Tablica korkowa 150x100 cm szt. 111,00 23% 
134084 Tablica korkowa 200x100 cm szt. 146,00 23% 



197

BIU
RO

urządzenia i sprzęt do prezentacji

Tablica jutowa
Tablica w ekologicznym stylu. Powierzchnia wykonana z naturalnej tkaniny jutowej, 
klejona na płycie pilśniowej Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Rama wykonana  
z litego drewna sosnowego, zszywana. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy zarówno  
w pionie, jak i w poziomie. Do samodzielnego montażu.
W zestawie: elementy mocujące.
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica jutowa - rama drewniana sosnowa 40×30 cm  23% 
na zam. Tablica jutowa - rama drewniana sosnowa 60×40 cm  23% 
na zam. Tablica jutowa - rama drewniana sosnowa 80×60 cm  23% 
na zam. Tablica jutowa - rama drewniana sosnowa 120×80 cm  23% 

Tablica jutowa - rama aluminiowa
Tablica w ekologicznym stylu.  
Powierzchnia wykonana z naturalnej tkaniny jutowej, klejona na płycie pilśniowej. 
Wyjątkowo łatwa i szybka w montażu. Rama wykonana z profilu aluminiowego  
w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi narożnikami. Istnieje możliwość  
zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Do samodzielnego montażu. 
W zestawie: elementy mocujące. 
Gwarancja: 2 lata na produkt.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica jutowa - rama aluminiowa 40×30 cm  23% 
na zam. Tablica jutowa - rama aluminiowa 60×40 cm  23% 
na zam. Tablica jutowa - rama aluminiowa 80×60 cm  23% 
na zam. Tablica jutowa - rama aluminiowa 120×80 cm  23% 

Tablica interaktywna ésprit plus 80
ésprit plus to połączenie tablicy interaktywnej z klasyczną tablicą suchościeralną! 
Rozmiar całkowity: 177×129 cm. Technologia pozycjonowania: podczerwień; wskaźnik 
dowolny. Komunikacja: port USB - 2 wejścia (przewodowa). Powierzchnia: ceramiczna. 
W zestawie: sterownik i oprogramowanie ésprit plus (do prowadzenia prezentacji) – 
na płycie CD, instrukcja obsługi, zestaw montażowy, kabel USB – 5 m. Możliwość doku-
pienia mobilnego stojaka. Gwarancja: 2 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię 
tablicy. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica interaktywna ésprit plus 80  23% 

Potykacz kredowy Memoboard
Potykacz kredowy obustronny w ramie drewnianej. Powierzchnia wykonana z HDF 
lakierowanego w kolorze czarnym. Rama drewniana lakierowana brązowa. Szerokość 
ramy 4 cm. Od wewnętrznej strony zamontowany jest łańcuszek regulujący rozstaw po-
tykacza. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
265351 W ramie dr. rozm. 70x50 cm szt. 153,00 23% 
265352 W ramie dr. rozm. 120x60 cm szt. 195,00 23% 
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System Combiboxx DURABLE
COMBIBOXX A4 - półka na katalogi A4 (maks. 311x240 mm). Zestaw składa się z jednej 
półki A4, przedniej osłony i dwóch nóżek. Możliwość rozbudowy zestawu o kolejne półki 
poprzez moduł do rozbudowy A4 (Art. nr. 8579). COMBIBOXX A4 - moduł do rozbudowy. 
Pozwala na rozbudowę zestawów formatu A4 o kolejne półki. COMBIBOXX A4 L - zestaw 
składający się z trzech półek formatu A4, przedniej osłony i dwóch nóżek. Możliwość 
rozbudowy poprzez pojemnik A4 (Art. Nr. 8579) lub pojemnik 1/3 A4 (Art. Nr 8590). 
COMBIBOXX 1/3 A4 - półka na ulotki 1/3 A4 i A6 (311x240 mm). Zestaw składa się  
z jednej półki 1/3 A4, przedniej osłony, dwóch nóżek i łącznika do połączenia z forma-
tem A4. Możliwość rozbudowy zestawu o kolejne półki poprzez pojemnik 1/3 A4 (Art. 
nr. 8598). COMBIBOXX 1/3 A4 - moduł do rozbudowy. Pozwala na rozbudowę zestawu 
8590, 8599 lub 8613 o kolejne półki. COMBIBOXX1/3 A4 L - zestaw składający się  
z trzech półek na ulotki 1/3 A4, przedniej osłony, dwóch nóżek i łącznika do połączenia  
z formatem A4. Możliwość rozbudowy poprzez pojemnik 1/3 A4 (Art. Nr. 8598).  
COMBIBOXX table A4 XL - stojak obrotowy na stół wyposażony w 15 półek na katalogi 
formatu A4. Na każdej stronie stojaka znajduje się 5 półek. COMBIBOXX table 1/3 A4 XL 
- stojak obrotowy na stół wyposażony w 36 półek na ulotki formatu 1/3 A4.  
Na każdej stronie stojaka znajduje się 12 półek. COMBIBOXX stand A4 L - stojak  
obrotowy na podłogę wyposażony łącznie w 30 półek na katalogi. Na dwóch poziomach 
znajduje się po 15 półek formatu A4. Poziomy obracają się niezaleznie od siebie.  
Łatwe przesuwanie poprzez pięć podwójnych kółek. Wysokość całkowita 178 cm.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
203177 COMBIBOXX A4 półka szt. 37,45 23% 
227421 COMBIBOXX A4 moduł szt. 18,32 23% 
203179 COMBIBOXX A4 zestaw szt. 71,99 23% 
203182 COMBIBOXX 1/3 A4 półka szt. 29,99 23% 
215283 COMBIBOXX 1/3 A4 moduł szt. 15,99 23% 
203183 COMBIBOXX 1/3 A4 zestaw szt. 54,95 23% 
203184 COMBIBOXX A4 na stół szt. 1319,00 23% 
203186 COMBIBOXX 1/3 A4 na stół szt. 1529,00 23% 
203188 COMBIBOXX A4 na podłogę szt. 2049,00 23% 
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SHERPA soho DURABLE
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
167652 SHERPA soho szt. 126,00 23% 

SHERPA zestawy stołowe DURABLE
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
184993 SHERPA zestaw stołowy czerwono-czarny szt. 362,00 23% 
184994 SHERPA zestaw stołowy szaro-czarny szt. 362,00 23% 

SHERPA zestawy ścienne DURABLE
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
171037 SHERPA zestaw ścienny czerwono-czarny szt. 209,00 23% 
184995 SHERPA zestaw ścienny szaro-czarny szt. 209,00 23% 

SHERPA panele informacyjne DURABLE
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
72478 SHERPA panele informacyjne czarne op. 14,69 23% 
184998 SHERPA panele informacyjne czerwone op. 14,69 23% 
184999 SHERPA panele informacyjne żółte op. 14,69 23% 
72481 SHERPA panele informacyjne zielone op. 14,69 23% 
185000 SHERPA panele informacyjne granatowe op. 14,69 23% 
92694 SHERPA panele informacyjne szare op. 14,69 23% 
185001 SHERPA panele informacyjne grafitowe op. 14,69 23% 
185002 SHERPA panele informacyjne fioletowe op. 14,69 23% 

Funktion - panele informacyjne DURABLE
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
227434 FUNKTION - panele informacyjne czerwone op. 14,69 23% 
227435 FUNKTION - panele informacyjne żółte op. 14,69 23% 
227436 FUNKTION - panele informacyjne zielone op. 14,69 23% 
227437 FUNKTION - panele informacyjne niebieskie op. 14,69 23% 
227438 FUNKTION - panele informacyjne przezroczyste op. 14,69 23% 

Funktion - puste moduły stołowe i ścienne DURABLE
Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
227427 FUNKTION - puste moduły stołowe 10 szt. 204,00 23% 
227428 FUNKTION - puste moduły stołowe 20 szt. 242,00 23% 
227430 FUNKTION - puste moduły stołowe 30 szt. 277,00 23% 
227431 FUNKTION - puste moduły ścienne 10 szt. 60,57 23% 
227432 FUNKTION - puste moduły ścienne 20 szt. 125,00 23% 
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Systemy prezentacyjne Tarifold
Panele wykonane są według opatentowanej technologii firmy Tarifold. Specjalny 
stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z jednej strony 
bardzo elastyczne, a zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia, z kolei matowy 
materiał PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając czytanie nawet przy bezpośrednio 
padającym świetle. Dostarczane są w opakowaniach po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami 
indeksującymi umożliwiającymi organizację prezentowanych treści.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
246303 Uchwyt naścienny na panele prezentacyjne A4 szt. 57,49 23% 
91519 Panele prezentacyjne A4 k. biały kpl. 138,00 23% 
91520 Panele prezentacyjne A4 k. czerwony kpl. 138,00 23% 
91521 Panele prezentacyjne A4 k. żółty kpl. 138,00 23% 
91522 Panele prezentacyjne A4 k. zielony kpl. 138,00 23% 
91523 Panele prezentacyjne A4 k. czarny kpl. 138,00 23% 
184084 Panele prezentacyjne A4 mix kpl. 138,00 23% 

Ramka magnetyczna DURABLE
Ramka magnetyczna A4 - kolorowa ramka informacyjna z magnetycznymi paskami 
mocującymi na informacje w rozmiarze A4. Do zastosowania w pionie i poziomie. Prosta 
i szybka wymiana dokumentów przez odchylenie koszulki. Transparentna, twarda folia 
chroni dokumenty. Magnes może być przymocowany do metalowych powierzchni.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
283656 A4 czarna 5 szt. 111,00 23% 
283657 A4 czerwona 5 szt. 111,00 23% 
283658 A4 granatowa 5 szt. 111,00 23% 
283660 A4 pomarańczowa 5 szt. 111,00 23% 
283662 A4 srebrna 5 szt. 111,00 23% 

Ramka magnetyczna DURABLE
Ramka magnetyczna A4 - kolorowa ramka informacyjna z magnetycznymi paskami 
mocującymi na informacje w rozmiarze A4. Do zastosowania w pionie i poziomie. Prosta 
i szybka wymiana dokumentów przez odchylenie koszulki. Transparentna, twarda folia 
chroni dokumenty. Magnes może być przymocowany do metalowych powierzchni.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
283663 Magaframe A6 czarny 2 szt. 32,53 23% 
283664 MagaframeA6 srebrny 2 szt. 32,53 23% 
283665 Magaframe A5 czarny 2 szt. 43,99 23% 
283666 Magaframe A5 srebrny 2 szt. 43,99 23% 
283667 Magaframe A4 czarny 2 szt. 50,99 23% 
283668 Magaframe A4 czerwony 2 szt. 50,99 23% 
283669 Magaframe A4 zielony 2 szt. 50,99 23% 
283671 Magaframe A4 granatowy 2 szt. 50,99 23% 
283672 Magaframe A4 pomarańczowy 2 szt. 50,99 23% 
283673 Magaframe A4 srebrny 2 szt. 50,99 23% 
283676 Magaframe A3 czarny 2 szt. 98,26 23% 
283677 Magaframe A3 srebrny 2 szt. 98,26 23% 

Tabliczka przydrzwiowa Snap Frame Technology
Przeznaczona do użytku wewnątrz budynku.  
Składa się z dwóch aluminiowych profili o szerokości 25 mm, wykończonych eleganc-
kimi, czarnymi zaślepkami. Rama dostępna w kolorze srebrnym anodowanym. Tabliczka 
posiada wbudowany system zatrzaskowy OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij), zapewniający 
szybką i łatwą wymianę informacji. Informacja chroniona jest dzięki elastycznej folii  
antyrefleksyjnej z filtrem UV o grubości 0,5 mm. Tylną ściankę wykonano ze specjal-
nego, trwałego materiału, odpornego na pęknięcia. Istnieje możliwość zawieszenia 
tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie – w zależności od potrzeb. W komplecie: 
elementy montażowe.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. 148x50 mm  23% 
na zam. 148x105 mm  23% 
na zam. 297x105 mm  23% 
na zam. 210x148 mm  23% 
na zam. 297x210 mm  23% 
na zam. 148x148 mm  23%
na zam. 750x148 mm  23%
na zam. 500x400 mm  23%

Tabliczka przydrzwiowa EuroPLEX
Tabliczka informacyjna przydrzwiowa przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. 
Składa się z dwóch płyt wykonanych z przezroczystej pleksi. Na krótszych bokach 
tabliczki znajdują się dekoracyjne śruby ze stali nierdzewnej, które nadają jej elegancki 
i nowoczesny wygląd oraz zabezpieczają informację znajdującą się w środku. Istnieje 
możliwość zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie. Łatwa i szybka 
w montażu. W komplecie: elementy montażowe.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. 190x95 mm  23% 
na zam. 190x145 mm  23% 
na zam. 250x190 mm  23% 
na zam. 340x250 mm  23% 

Stojaki na broszury Multiside
3-stronny stojak na solidnej aluminiowej podstawie (wysokość: 160 cm) wyposażonej  
w płynnie obracające się kółka. Półki wykonane zostały z przezroczystego akrylu.  
Stojak opracowano w ten sposób, aby umożliwić użytkownikowi mocowanie półek 
w różnym ułożeniu oraz liczbie, zależnie od potrzeb (maksymalnie stojak pomieści 
do 15 półek o formacie A4, A5 lub 1/3A4). Podstawa dostępna w kolorze srebrnym. 
Produkt do samodzielnego złożenia. W zestawie: elementy montażowe. Uwaga: półki 
sprzedawane są oddzielnie.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Stojak na broszury Multiside 2-strony  23% 
na zam. Stojak na broszury Multiside 3-strony  23% 
na zam. Stojak na broszury Multiside 4-strony  23% 
na zam. Półka akrylowa do stojaków Multiside A4  23% 
na zam. Półka akrylowa do stojaków Multiside A5  23% 
na zam. Półka akrylowa do stojaków Multiside 1/3A4  23% 


