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Drukarka atramentowa HP OfficeJet Pro

Format: A4 * rozdzielczość druku mono: 600x600 dpi * rozdzielczość druku w kolorze: 600x600 
dpi * szybkość drukowania mono: do 15 stron A4/min * szybkość drukowania w kolorze: do 14 
stron A4/min * automatyczne drukowanie dwustronne * standardowe rozwiązania komunikacyj-
ne: USB 2.0. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Drukarka atramentowa HP OfficeJet Pro  23%

Panoramiczny monitor Samsung 24’’

Monitor panoramiczny LCD o przekątnej ekranu 24 cali z podświetleniem LED. Natywna 
rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1200 pikseli, czas reakcji matrycy to 5 ms a jasność jest na 
poziomie 250 cd/m2. Kąty oglądania są na poziomie 85 (poziom) oraz 85 (pion). Współczynnik 
kontrastu wynosi 5 000 000:1. Monitor wyposażony jest w złącze D-Sub i DVI-D.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Panoramiczny monitor Samsung 24"  23%

Drukarka laserowa Brother

Format: A4.  Rozdzielczość druku mono: 2400x600 dpi * szybkość drukowania mono: do 26 stron 
A4/min * automatyczne drukowanie dwustronne * standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 
2.0 * wbudowana karta sieciowa Ethernet.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Drukarka laserowa Brother  23%

Skaner CANNON Lide

Skaner płaski o rozdzielczości optycznej 2400 x 4800 dpi, wyposażony w przetwornik CIS oraz 
źródło światła w postaci 3-kolorowej (RGB) diody LED. Skaner umożliwia zeskanowanie kolorowej 
strony A4 w 16 sekund. Skaner posiada interfejs USB z którego jest również zasilany.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Skaner CANNON Lide  23%

Urządzenie wielofunkcyjne Brother

Urządzenie drukuje z prędkością do 27 stron w kolorze na minutę oraz do 35 stron na minutę 
mono. Posiada funkcję automatycznego druku dwustronnego. Dzięki dużej - 64MB pamięci oraz 
opcji skanowania do poczty e-mail urządzenie usprawnia pracę w biurze. Wyposażone jest w do-
tykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej 8,3 cm. Urządzenie pozwala również na druk zdjęć bez-
pośrednio z aparatu za pośrednictwem portu PictBridge, popularnych rodzajów kart pamięci lub 
pamięci USB typu pendrive. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Urządzenie wielofunkcyjne Brother  23%

Laptop Asus

Tani sposób zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. Zaawansowane oraz oszczędne laptopy 
dla każdego.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Laptop Asus  23%
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Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart B109a

Oprócz włącznika zasilania w urządzeniu HP Photosmart B109a nie znajdziemy żadnego przyci-
sku, co pozytywnie wpływa na wygląd urządzenia. Do obsługi kombajnu firmy HP służy niewiel-
ki (przekątna 3,6 cm) wyświetlacz LCD z dotykową ramką. Taki sposób wprowadzania ustawień 
sprawia, że obsługa urządzenia jest intuicyjna. Problem pojawia się, gdy chcemy na przykład wy-
konać szybką kopię dokumentu. Wtedy zamiast wcisnąć jeden, najczęściej duży przycisk, musimy 
śledzić opcje wyświetlane na miniaturowym ekranie. HP Photosmart B109a wyróżnia się szybkim 
tempem drukowania i zapewnia dobrą jakość wydruków.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart B109a  23%

Urządzenie wielofunkcyjne Pixma MP550

Oferuje użytkownikowi dobrą jakość drukowania zarówno czarno-białych dokumentów, jak również 
kolorowych zdjęć i grafik. Jedną stronę tekstu odbierzemy z tacki już po 6 sekundach, a na skopio-
wanie tego samego dokumentu poczekamy tylko 14 sekund.
Do obsługi urządzenia służy ukryty pod klapką niewielki wyświetlacz LCD wraz z przyciskami i wy-
godnym w obsłudze pokrętłem 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 Opis Cena netto VAT

na zam. Urządzenie wielofunkcyjne Pixma MP550  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, idealne do małych 
biur, także tych prowadzonych w domu, wyposażone w liczne funkcje.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Kopiarka Canon iR2018  23%

Drukarka Canon iRC2880

Canon iRC 2880 to optymalne rozwiązanie dla biura - inteligentna wielofunkcyjna kolorowa i czar-
nobiała 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 standar-
dowo wyposażona w duplex, dwustronny automatyczny podajnik dokumentów, 2 duże kasety na 
papier, oraz dodatkowo w podstawę z dodatkowymi 2 kasetami, oraz pełną instalację w Państwa 
biurze na terenie woj. mazowieckiego. Canon iRC 2880 kopiuje, drukuje, skanuje, przesyła obrazy 
(na e-mail, do ftp, do pliku, w .pdf, .tiff i .jpg) a wszystko w kolorze oraz w czerni i bieli. Dodatkowo 
możliwość instalacji faxu.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Drukarka Canon iRC2880  23%

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-8860DN

Laserowe, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające druk, skanowanie, ko-
piowanie oraz faksowanie. Posiada interfejs USB 2.0 oraz wbudowaną kartę sieciową.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-8860DN  23%

Ploter HP Designjet T770

Rozmiar modelu Designjet (miary metryczne): 111,76 cm. Prędkość drukowania kolorowej grafiki 
(tryb draft, format A1, papier zwykły): 28 s/str. w formacie A1. Prędkość druku rysunków kresko-
wych w czerni (tryb draft, format A1, zwykły papier): 28 s/str. w formacie A1. Podawanie nośni-
ków, wykańczanie dokumentów: 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 Opis Cena netto VAT

na zam. Ploter HP Designjet T770  23%
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Telefon bezprzewodowy Panasonic DECT KX-TG6811

Elegancki telefon. Obejmuje dwie słuchawki oraz bazy ze zintegrowaną ładowarką. 
Bezprzewodowe słuchawki wyposażone w  duży 1,8” wyświetlacz LCD z  podświetleniem. 
Specjalny system dźwięku. Książka telefoniczna do 120 numerów telefonu i nazw. Tryb One touch 
Eco. Funkcja blokowania numerów. Redukcja szumów. Kompatybilny z Key finder. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Telefon bezprzewodowy Panasonic DECT KX-TG6811  23%

Telefon bezprzewodowy Panasonic DECT KX-TG2512

Komfortowy telefon. Obejmuje dwie słuchawki oraz bazy ze zintegrowaną ładowarką. 
Bezprzewodowe słuchawki wyposażone w  czytelny wyświetlacz LCD z  podświetleniem. Posiada 
system głosnomówiący. We wbudowanej pamięci można zapisywać 50 numerów. Łatwa obsługa. 
Jednoprzyciskowe wybieranie do 9 numerów. Możliwość przymocowania do sciany. Funkcja alarmu.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Telefon bezprzewodowy Panasonic DECT KX-TG2512  23%

Telefon bezprzewodowy Philips D4001B/53

Dzięki wygiętemu kształtowi oraz naturalnemu odwzorowaniu głosu i dźwięku HQ można z łatwo-
ścią prowadzić wygodne rozmowy. Kontakt ułatwiają również takie funkcje jak duży wyświetlacz 
graficzny i podświetlana klawiatura.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Telefon bezprzewodowy Philips D4001B/53  23%

Telefaks Panasonic KX-FC268PDT

Faks na papier zwykły z modemem o szybkości transmisji 9600 bps, funkcją głośnomówiącą, wy-
posażony w książkę telefoniczną pozwalającą na zapamiętanie do 100 pozycji oraz podajnik na 20 
stron. Ponadto, urządzenie posiada automatyczny podajnik dokumentów na 10 stron, funkcję ko-
piowania z możliwością skalowania, elektroniczną regulację głośności oraz tryb korekcji błędów 
(ECM).

Indeks Opis Cena netto VAT

221068 Telefaks Panasonic KX-FC268PDT  23%

Telefaks Panasonic KX-FC268PDT

Faks na papier zwykły z modemem o szybkości transmisji 9600 bps, funkcją głośnomówiącą, wy-
posażony w książkę telefoniczną pozwalającą na zapamiętanie do 100 pozycji oraz podajnik na 20 
stron. Ponadto, urządzenie posiada automatyczny podajnik dokumentów na 10 stron, funkcję kopio-
wania z możliwością skalowania, elektroniczną regulację głośności oraz tryb korekcji błędów (ECM).

Indeks Opis Cena netto VAT

141684 Telefaks Panasonic KX-FC268PDT  23%

Olej do niszczarek

Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki.     Regularne używanie zapobiega osadzaniu się ścin-
ków na nożach, przedłuża czas pracy i wydajność niszczarki. Dostępny w butelce z dozownikiem 
o pojemności 355 ml lub 120 ml. 

Indeks Opis Cena netto VAT

152560 Olej do niszczarek  350 ml 38,26 23%

na zam. Olej do niszczarek 120 ml 25,14 23%
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Niszczarki Fellowes AUTOMAX 200C/AUTOMAX 130C

Niszczarki osobiste z  systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność do użytku 
w średnim biurze dla 1-3 osób - ciche, energooszczędne i bezzacięciowe. System AccuFeed™ zapewnia 
bezproblemowe niszczenie nawet pogniecionych dokumentów czy na błyszczącym papierze. Szczelina 
umożliwia niszczenie pojedynczych dokumentów do 8 (130C) lub 10 (200C) kartek jednorazowo. Z blo-
kadą zapobiegającą zacięciom - funkcja Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje dokumenty przy zacięciu. 
Technologia SilentShred™ zapewnia cichą pracę. Energooszczędna - system Sleep Mode wyłącza urzą-
dzenie po 2 minutach braku aktywności.

Niszczarka Fellowes Powershred 60Cs

Do użytku przez 1 osobę w  małym biurze. Bezpieczna – czujnik SafeSense zatrzymuje pra-
cę w  momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Intuicyjny system obsługi. Diody informujące  
o  wyjętym koszu i  zadziałaniu zabezpieczenia termicznego. Cięcie na ścinki zapewnia zwięk-
szony poziom bezpieczeństwa. Zdejmowana głowica z  uchwytami ułatwiającymi podnoszenie.  
Duże okienko pokazujące zapełnienie kosza. Wąska obudowa ułatwiająca ustawienie przy biurku.

Niszczarka Fellowes Powershred 62MC

Niszczarka osobista o  podwyższonym stopniu zabezpieczenia niszczonych dokumentów P-4  
do użytku przez 1 osobę w małym biurze. Wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych dokumentów 
- niszczy kartkę A4 na ponad 2000 ścinków - idealna do dokumentów zawierających poufne dane. 
Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.

Indeks Model
Rozmiar 
ścinków [mm]

Ilość  
kartek

Stopień tajności 
(DIN 66399)

Szerokość  
szczeliny (mm)

Pojemność  
kosza (l)

Niszczy
Gwarancja w latach
na urządzenie/noże

Cena netto VAT

300570 60Cs 4 x 50 10 P-3 / T-3 230 22 2 / 5 475,00 23%

338932 62Mc 3 x 10 10 P-4/ T-3 223 19 2 / 5 738,00 23%

AUTOMAX 200C AUTOMAX 130C

60Cs 62Mc

Załaduj Włącz Odejdź1 2 3

DOŚWIADCZ PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNEGO  
NISZCZENIA. BEZ WYSIŁKU, BEZ FRUSTRACJI.

Indeks Model
Rozmiar 
ścinków [mm]

Ilość  
kartek

Stopień tajności 
(DIN 66399)

Szerokość  
szczeliny (mm)

Pojemność  
kosza (l)

Niszczy
Gwarancja w latach
na urządzenie/noże

Cena netto VAT

338934 AUTOMAX 200C 4 x 38 200 / 10 P-4 / T-4 / O-3 230 32 2 / 7 2058,00 23%

338935 AUTOMAX 130C 4 x 50 130 / 8 P-3 / T-3 230 32 2 / 5 1860,00 23%

Indeks Model
Rozmiar 
ścinków [mm]

Ilość  
kartek

Stopień tajności 
(DIN 66399)

Szerokość  
szczeliny (mm)

Pojemność  
kosza (l)

Niszczy
Gwarancja w latach
na urządzenie/noże

Cena netto VAT

312500 73Ci 4 x 38 12 P-4 / T-4 / O-3 230 23 2 / 5 1069,00 23%

298206 63Cb 4 x 50 10 P-3/ T-3 230 19 2 / 5 753,00 23%

Niszczarka Fellowes Powershred 73Ci

Nowoczesna niszczarka do użytku w  małym biurze przez 1-3 osoby. Wolna od zacięć, dzięki in-
teligentnemu systemowi 100% Jam Proof. Bezpieczna – czujnik SafeSense zatrzymuje pracę  
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędna – pobiera aż do 70% mniej energii 
podczas pracy i uśpienia, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System. Czytelny, do-
tykowy panel sterowania. Diody informują o przepełnieniu i wyjętym koszu. 

Niszczarka Fellowes Powershred 63Cb

Niszczarka osobista do użytku w małym biurze. Nowoczesna, bezpieczna i  bezzacięciowa. Funkcja 
Jam Blocker zatrzymuje zacięcia papieru przed ich wystąpieniem, niszczarka rozpocznie niszczenie 
tylko przy dopuszczalnej ilości kartek. Bezpieczna – czujnik SafeSense zatrzymuje pracę w momencie 
dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędna – pobiera aż do 70% mniej energii podczas pracy 
i uśpienia, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System. 73Ci 63Cb
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Niszczarka  Shredcat  8220 CC  

NOWOŚĆ ! Atrakcyjna cenowo niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie paskowo-odcinko-
wym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Cechuje ją cichy i mocny silnik oraz zerowe 
zużycie energii w trybie AutoEco. Dodatkowym atutem jest elegancki wygląd oraz kosz z oknem 
pokazującym poziom napełnienia. Przy próbie zdjęcia głowicy tnącej system automatycznie za-
trzyma pracę niszczarki.
Szerokość szczeliny podawczej: 220 mm, szerokość cięcia: 4 x 40 mm (cross-cut), maks. ilość nisz-
czonych kartek: 4*, poziom bezpieczeństwa: P-4 | F-1, automatyczny „start/stop”, zabezpieczenie 
silnika przed przegrzaniem, odporna na zszywki biurowe, rewers, Tryb AutoEco (zerowy pobór 
prądu w trybie bezczynności),pojemność kosza: 16 l, wymiary (W x S x G): 400 x 300 x 170 mm,     
waga netto: 4,5 kg, waga brutto: 5,5 kg. Próby wykonano na papierze 80 g/m².

Niszczarka OPUS CS 2208 AF  

Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym „cross-cut”. Przeznaczona do niszcze-
nia dokumentów poufnych. Nowością jest wyposażenie w specjalny automatyczny podajnik papieru 
(o pojemności 60 pojedynczych kartek), który znacząco podnosi komfort obsługi i skraca czas pracy 
(nie nadaje się do niszczenia składanek komputerowych). Bardzo cicha i wydajna w użytkowaniu. 
Odporna na zszywki. Niszczy karty kredytowe i płyty CD/DVD. Szerokość szczeliny podawczej: 225 
mm / 122 mm, szerokość cięcia: 4 x 30 mm, maks. ilość niszczonych kartek: 8* / 1 płyta CD/DVD / 
1 karta kredytowa, poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-2 | Ex-2, automatyczny podajnik papieru (do 
60 kartek), automatyczny „start/stop”, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem,rewers, kółka, 
pojemność kosza: 22 l, wymiary (W x S x G): 555 x 345 x 249 mm, waga netto: 9,2 kg, waga brutto: 
10,1 kg. Próby wykonano na papierze 80 g/m².

Niszczarka OPUS CS 2105 

Najmniejsza w ofercie niszczarka osobista tnąca w systemie paskowym. Świetnie nadaje się do 
małych biur i do użytku domowego. Szerokość szczeliny podawczej: 217 mm, szerokość cięcia: 
7 mm (w systemie paskowym), maks. ilość niszczonych kartek: 5*, poziom bezpieczeństwa: P-1, 
automatyczny „start/stop”, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, rewers, pojemność kosza: 
9l, wymiary (W x S x G): 315 x 280 x 158 mm, waga netto: 9,2 kg, waga brutto: 10,1 kg. Próby wy-
konano na papierze 80 g/m².

Niszczarka  Shredcat  8280 CC 

Niszczy płyty CD, odporna na zszywki biurowe, nie odporna na spinacze biurowe, automatyczny 
podajnik papieru, automatyczny START/STOP, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem:  Tak
automatyczne wyłączenie, zerowy pobór prądu (po 30 min przerwy w pracy), kółka, rewers, Waga:
netto:  14,5 kg, brutto:  15,5 kg. Wymiary: wysokość:  520 mm, szerokość:  444 mm, głębokość:  360 mm.

Niszczarka  Shredcat  8260 CC

Niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według 
normy DIN 66399). Cechuje ją cichy i mocny silnik oraz zerowe zużycie energii w trybie AutoEco. 
Dodatkowym atutem jest elegancki kosz na ścinki, wyjmowany od przodu, z oknem pokazującym po-
ziom napełnienia. Przy próbie wyciągnięcia kosza system automatycznie zatrzyma pracę niszczarki.

Niszczarka IDEAL 2270 

Szerokość szczeliny podawczej: 220 mm, szerokość cięcia: 4 mm, maks. ilość niszczonych kartek: 
11-13*, poziom bezpieczeństwa: P-2 | Ex-2 | Tx-2 | O-1, automatyczny start/stop (fotokomórka), 
trójpozycyjny przełącznik start/stop/rewers, podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, 
automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy tnącej, przezroczysta klapka bezpieczeństwa przy 
szczelinie podawczej, rewers, pojemność kosza: 20 l / 3 l, wymiary (W x S x G): 537 x 345 x 220 mm, 
waga netto: 12,5 kg, waga brutto: 13,4 kg.

Niszczarka IDEAL 2270 CC 

Szerokość cięcia: 2 x 15 mm (cc), maks. ilość niszczonych kartek: 4-5*, poziom bezpieczeństwa: P-5 
| Ex-4 | Tx-5 | F-2 | O-1, automatyczny start/stop (fotokomórka), trójpozycyjny przełącznik start/
stop/rewers, podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, automatyczne wyłączenie po 
zdjęciu głowicy tnącej, przezroczysta klapka bezpieczeństwa przy szczelinie podawczej, rewers, 
pojemność kosza: 20 l / 3 l, wymiary (W x S x G): 537 x 345 x 220 mm, waga netto: 13,0 kg, waga 
brutto: 14,9 kg. Próby wykonano na papierze:  80 g/m².

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Niszczarka  Shredcat  8220 CC / 4 x 40 mm 393,00 23%

na zam. Niszczarka  Shredcat  8260 CC / 4 x 40 mm 562,00 23%

265036 Niszczarka OPUS CS 2208 AF / 4 x 30 mm 1065,00 23%

321057 Niszczarka OPUS CS 2208 CD / 2 x 12 mm 802,00 23%

321058 Niszczarka OPUS CS 2105 / 7 mm 151,00 23%

176943 Niszczarka  Shredcat  8280 CC / 4 x 40 mm 2248,00 23%

172480 Niszczarka  Shredcat  8283 CC / 4 x 40 mm 2942,00 23%

300797 Niszczarka IDEAL 2270 / 4 mm 1910,00 23%

300798 Niszczarka IDEAL 2270 CC / 2 x 15 mm 2214,00 23%

300800 Niszczarka IDEAL 2270 CC / 3 x 25 mm 2214,00 23%

8220CC

2270

8260CC

2208AF

Omega niszczarka papier/Paper Shredder 42105 

Niszczarka Omega to atrakcyjne i wytrzymałe urządzenie dla biur, małych firm oraz dla domu. Cechuje 
ją duża wytrzymałość przy średnim obciążeniu. Posiada wiele przydatnych funkcji, mimo to zachowując 
przystępną cenę. Niszczy 5 arkuszy papieru w jednym cyklu. Automatyczna funkcja przeciwprzepięcia 
oraz przeciwprzegrzania. Możliwość ręcznego oczyszczenia ostrzy poprzez cofanie. Automatyczny Stop 
i Start. 2 letnia gwarancja na ostrza i rok na całe urządzenie. Jakość i skuteczność urządzenia potwierdzona 
niemieckim znakiem jakości TUV. Niszczarka posiada poziom bezpieczeństwa DIN1 oraz spełnia wytycz-
ne oznakowania znakiem CE i ROHS. Przeznaczenie: Do papieru, max jednorazowo 6 arkuszy 70g/m2. 
Sposób cięcia: Paski o szer. 6mm. Szybkość niszczenia: 2,9m/min. Max. Szerokość dokumentu: 220mm. 
Pojemność kosza: 7 litrów. Wykrywanie papieru: automatycznie. Gwarancja: 1 rok, na ostrza 2 lata.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Omega niszczarka papier/ PAPER SHREDDER 42105 93,75 23%

8260CC

2208CD

CS2105
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Niszczarka Kobra +1

Pełna automatyzacja obsługi, automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bez-
pieczną obsługę.Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę 
bez przegrzewania. Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze. Niszczenie płyt CD (+1 SS4, +1 SS7). 
System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by. Wyjmowany, łatwy do oczyszczenia 
pojemnik na ścinki. Okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza. Pojemność kosza 38,5 l.

Indeks Model Rozmiar 
ścinków [mm]

Ilość  
kartek

Stopień  tajności 

(DIN 32757)
Stopień tajności 

(DIN 66399)
Cena 
netto

VAT

229236 +1 SS4 ES 3,8 19 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 1209,00 23%

320964 +1 SS7 ES 7,5 27 1 P-1/ O-1/ T-2/ E-2 1209,00 23%

300364 +1 SS6 ES 5,8 25 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 1209,00 23%

268566 +1 CC4 ES 3,5x40 14 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 1310,00 23%
 

Laminator  Wallner OL 290

Niezwykle płaski laminator biurowy, stała temperatura laminacji, laminacja na 
gorąco lub na zimno, dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej, funkcja reverse, gru-
bość folii laminacyjnej 80-125 mic, technologia 4 gorących wałków – brak konieczności stosowania 
carriera, szerokość laminacji 232 mm, czas nagrzewania 3-5 min.

Indeks Opis Cena netto VAT

267747 Laminator  Wallner OL 290 172,00 23%

Laminatory OPUS uniLAM

Niewielkie, cicho pracujące i proste w obsłudze laminatory biurowe 
OPUS o unikatowym designie. Wykorzystują do laminacji nowoczesną 
technologię ogrzewanych wałków. Szybko osiągają temperaturę roboczą. Posiadają standardowe 
tryby pracy służące do laminacji najbardziej popularnymi foliami. Nie wymagają użycia cariera. 
Laminują również na zimno. uniLAM A4 posiada 2 wałki i laminuje folie80-125 micr., a uniLAM A3 
posiada 4wałki i laminuje folie 80-175 micr.

Indeks Opis Cena netto VAT

240546 Laminator OPUS uniLAM A4 193,00 23%

265038 Laminator OPUS uniLAM A3 405,00 23%

OPUS uniLAM A4

OPUS uniLAM A3

Niszczarka Wallner FXC80B

Szerokość wejścia: 220 mm; wielkość ścinka: 4x33 mm; ilość niszczonych kartek ( A 4/ 70g) 8; poziom 
bezpieczeństwa DIN 32757; 3 poziom bezpieczeństwa DIN 6699; P- 4/ T- 4/ E-3; niszczy: karty pla-
stikowe, zszywki; pojemność kosza 18,5 l; wymiary: 434 x 175 x 365 mm; automatyczny start /stop 
i funkcja cofania; ręczna kompresja ścinek; okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.

Niszczarka Wallner FXD85B

Szerokość wejścia: 220 mm; wielkość ścinka: 4x33 mm; ilość niszczonych kartek : 8; poziom bez-
pieczeństwa (DIN 32757): 3; poziom bezpieczeństwa (DIN 66399): P-4/ T-4/ E-3/ F-1; niszczy: 
karty plastikowe, płyty CD; wymiary 340x170x390 mm; automatyczny start/stop; funkcja cofania; 
osobna szczelina do niszczenia płyt CD; pojemność kosza 15 l.

Niszczarka Wallner FX510CD

Szerokość wejścia: 225 mm; wielkość ścinka: 5x38 mm; ilość niszczonych kartek : 10; poziom bezpie-
czeństwa (DIN 32757): 3; poziom bezpieczeństwa (DIN 66399): P-3/ T-2/ E-2/ F-1; niszczy: karty 
plastikowe, płyty CD; pojemność kosza 16 l; wymiary 320x185x370 mm; automatyczny start/stop; 
funkcja cofania; osobna szczelina do niszczenia płyt CD.

Indeks Opis Cena netto VAT

320978 Niszczarka Wallner FXC80B 294,00 23%

294839 Niszczarka Wallner FXD85B 283,00 23%

294840 Niszczarka Wallner FX510CD 375,00 23%

FX510CDFXC80B FXD85B

OL 290
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Laminator iLam Home Office

• Nadaje styl w domowym biurze dzięki metalizującym kolorom kolekcji WOW.
• Bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień.
• Gotowy do użycia w ciągu 3 min. od włączenia.
• Niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. nieużywania.
• Odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów.
• Laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund.
• Lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy.
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start.
• 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TUV i CE.

Indeks Opis Cena netto VAT

364751 Laminator iLam Home Office A4 różowy 216,00 23%

364753 Laminator iLam Home Office A4 niebieski 216,00 23%

364754 Laminator iLam Home Office A4 zielony 216,00 23%

364755 Laminator iLam Home Office A4 szary 216,00 23%

na zam. Laminator iLam Home Office A3 szary 317,00 23%

Laminator Cosmic 2

Prosty i bezpieczny w obsłudze, o niewielkich rozmiarach. Do laminacji dokumentów i zdjęć nie 
jest wymagane używanie carriera. Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. Laminacja na 
gorąco i na zimno. Technologia HeatGuard - zapewnia niską temperaturę urządzenia. 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 Cena netto VAT

283688 Laminator Cosmic 2 A4 313,00 23%

282521 Laminator Cosmic 2 A3 412,00 23%

Obcinarka nożycowa IDEAL 

Obcinarka biurowa A4 wyposażona w specjalnie naostrzony, bezpieczny nóż, niewymagający osłony. 
Brak tej osłony powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia. Obcinany materiał dociskany jest 
ręcznie za pomocą listwy. Przesuwny ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do 
cięcia.. Długość linii cięcia:  340 mm. Maksymalna ilość obcinanych kartek*:  15. Rodzaj obcinarki:  
nożycowa. Osłona bezpieczeństwa:  Nie. Ogranicznik formatu:  Tak. Wymiar stołu roboczego (S x 
G):  250 x 340 mm. Skala pomiarowa:  mm, cal. Pozostałe parametry:. Waga: netto:  2,5 kg, brutto:  
2,8 kg. Wymiary: wysokość:  85 mm. szerokość:  90 mm. głębokość:  570 mm. Próby wykonano na 
papierze: 70 g/m².

Indeks Opis Cena netto VAT

159427 Obcinarka nożycowa IDEAL 1133 538,00 23%

146584 Obcinarka nożycowa IDEAL 1142 853,00 23%

Obcinarka krążkowa OPUS RoloCUT 

Najtańsze w ofercie obcinarki krążkowe do formatu A4 i A3. 
Estetycznie zaprojektowane z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową. 
Posiada solidny nóż krążkowy i plastikową listwę docisku.

Indeks Opis Cena netto VAT

291207 Obcinarka krążkowa OPUS RoloCUT A4 73,35 23%

na zam. Obcinarka krążkowa OPUS Rolocut A3 107,00 23%

Gilotyna Fusion 

Gilotyny przeznaczone do użytku w małym biurze do przycinania dokumentów o rozmiarze do A4 
(Fusion A4) lub do A3 (Fusion A3). Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie. Tną jedno-
razowo do 10 arkuszy (80 g). Specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy. Osłona 
SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być położona 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 Cena netto VAT

236431 Gilotyna Fusion 210,00 23%

225461 Gilotyna Fusion 258,00 23%

Trymer 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 pre-
cyzję 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 Cena netto VAT

225462 Trymer Electron A4 177,00 23%

239557 Trymer Electron A3 210,00 23%
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Bindownica Wallner iBind A12

Jednodźwigniowa bindownica do grzbietów plastikowych, ogranicznik papieru, ułatwiający precy-
zyjne ułożenie papieru, regulator głębokości dziurkowania 2-5 mm, jednorazowe dziurkowanie do 
12 arkuszy papieru, oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4, pojemnik na ścinki.

Indeks Opis Cena netto VAT

370923 Bindownica Wallner iBind A12 294,00 23%

Bindownica OPUS Bono Plus

Uniwersalna bindownica do grzbietów plastikowych polecana do 
intensywnego użytkowania biurowego. Format: A4; dziurkuje do 15 kartek; oprawia do 510 kartek; 
regulacja marginesu; ogranicznik formatu; wyłączane noże (21); miarka maksymalnej ilości dziurko-
wanych kartek; wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu; wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej 
średnicy grzbietu i szerokości marginesu; metalowy korpus i podstawa.

Indeks Opis Cena netto VAT

206833 Bindownica OPUS Bono Plus 598,00 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 biurku 
i zajmuje mało miejsca. Format: A4; oprawia do 220 kartek; czas nagrzewania: 1 - 2 min moc: 250 W.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Termobindownica OPUS TB 250 202,00 23%

Bindownica OPUS Bingo ER i OPUS MaxiBingo ER

Bindownice do grzbietów plastikowych z ergonomiczną dźwignią. 
Urządzenie może służyć także jako dziurkacz wykonujący cztery otwory do segregatorów i do łączenia 
dokumentów za pomocą plastikowych kółek easyRING. Maksymalny format oprawianego papieru: 
A4; ilość dziurkowanych jednorazowo kartek: 8/12 maksymalna ilość oprawianych kartek: 150/450. 

Indeks Opis Cena netto VAT

321061 Bindownica OPUS Bingo ER, 8/150 kartek 253,00 23%

321063 Bindownica OPUS MaxiBingo ER 12/450 kartek 426,00 23%

Bindownica do oprawy plastikowej Pulsar +A4

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 dokumentów na grzbiet. Jednorazowo 
dziurkują do 15-20 kartek A4 (80 g) Pulsar e 300 i 20 kartek (80g) Pulsar+ 300, mogą oprawiać 
dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm. Wytrzymały metalowy 
mechanizm. Specjalna osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem 
mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu. Wyśrodkowanie linii dziurko-
wania. W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw.

Indeks Opis Cena netto VAT

350321 bindownica do oprawy plastikowej Pulsar +A4 642,00 23%

na zam. bindownica do oprawy plastikowej Pulsar e 300 1103,00 23%

Bindownica do oprawy plastikowej Star +A4

Bindownica do użytku w małym biurze lub w domu. Jednorazowo dziurkuje od 15 kartek A4 (80 
g), może oprawiać dokumenty o grubości do 150 arkuszy, maks. średnica grzbietu 19 mm. System 
dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet. 
Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierze-
nia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu. Wyśrodkowanie linii dziurkowania. 
Łatwość przechowywania dzięki pionowemu systemowi ustawienia. 2 lata gwarancji na urządzenie.

Indeks Opis Cena netto VAT

305883 Bindownica do oprawy plastikowej Star +A4 352,00 23%
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Okładki przezroczyste i skóropodobne DELTA

Zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów. Umożliwiają pozostawienie widocznej pierw-
szej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów. Możliwość wyboru kilku kolorów 
pozwala na dobranie odpowiedniej Okładki do stylu prezentacji. Okładki kartonowe o fakturze 
skóropodobnej. Dostępne w formacie A4 i A3. Pakowane po 100 szt.

Indeks Opis Cena netto VAT

105612 Okładki przezroczyste 150 µ A4 23,87 23%

116097 Okładki przezroczyste 200 µ A4 25,17 23%

116101 Okładki skóropodobne DELTA, biała 27,78 23%

116102 Okładki skóropodobne DELTA, czarna 27,78 23%

149449 Okładki skóropodobne DELTA, niebieski 27,78 23%

228420 Okładki skóropodobne DELTA, tabaczkowy 27,78 23%

120916 Okładki skóropodobne DELTA, czerwony 27,78 23%

120322 Okładki skóropodobne DELTA jasnoniebieski 27,78 23%

116103 Okładki skóropodobne DELTA, żółty 27,78 23%

120918 Okładki skóropodobne DELTA, ciemnoczerwony 27,78 23%

228421 Okładki skóropodobne DELTA, czarny 61,84 23%

Grzbiety zaciskowe 

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 Cena netto VAT

239544 Grzbiety zaciskowe 30 czarny 0,85 23%

184989 Grzbiety zaciskowe 30 biały 0,85 23%

239545 Grzbiety zaciskowe 30 czerwony 0,85 23%

239546 Grzbiety zaciskowe 30 zielony 0,85 23%

239547 Grzbiety zaciskowe 30 przezroczysty 0,85 23%

167711 Grzbiety zaciskowe 30 przezroczysty wpinany 1,91 23%

239548 Grzbiety zaciskowe 60 czarny 1,00 23%

167709 Grzbiety zaciskowe 60 biały 1,00 23%

239549 Grzbiety zaciskowe 60 czerwony 1,00 23%

239552 Grzbiety zaciskowe 60 zielony 1,00 23%

239553 Grzbiety zaciskowe 60 niebieski 1,00 23%

239550 Grzbiety zaciskowe 60 granatowy 1,00 23%

239551 Grzbiety zaciskowe 60 przezroczysty 1,00 23%

Okładki Chromo 

są jednym z najpopularniejszych rozwiązań umożliwiających przygotowanie eleganckich prezen-
tacji . Okładki kartonowe nabłyszczane w formacie A4. Dostępne w kilku atrakcyjnych kolorach, 
pakowane po 100 szt.

Indeks Opis Cena netto VAT

114206 Okładki kartonowe Chromo, biały 26,91 23%

120319 Okładki kartonowe Chromo, niebieski 33,85 23%

120320 Okładki kartonowe Chromo, czerwony 33,85 23%

120321 Okładki kartonowe Chromo, zielony 33,85 23%

125262 Okładki kartonowe Chromo, czarny 33,85 23%

Listwy Relido

Umożliwiają wykonanie w bardzo prosty i szybki sposób Oprawy dokumentów bez użycia jakich-
kolwiek urządzeń i bez potrzeby dziurkowania dokumentów. Oprawa RELIDO składa się z okładek 
i wsuwanych grzbietów w dwóch grubościach. Na grzbiecie specjalny rowek ułatwiający nałożenie 
listwy. Pakowane po 50 sztuk.

Indeks Opis Cena netto VAT

301162 Opr. RELIDO: listwa zaciskowa do oprawy, 3-6mm czarny 32,99 23%

na zam. Opr. RELIDO: listwa zaciskowa do oprawy, 3-6mm biały 32,99 23%

207190 Opr. RELIDO: listwa zaciskowa do oOprawy, 3-6mm niebieski 32,99 23%

na zam. Opr. RELIDO: listwa zaciskowa do oprawy, 3-6mm przezroczysty 32,99 23%

na zam. Opr. RELIDO: listwa zaciskowa do oprawy, 9-12 mm czarny 39,93 23%

na zam. Opr. RELIDO: listwa zaciskowa do oprawy, 9-12 mm przezroczysty 39,93 23%

Termookładki O.THERMOLUX  A4 

PRODUKT POLSKI ! - Doskonała prezentacja dokumentacji! Bardzo popularne okładki używane 
przez tysiące firm w Polsce. Przezroczysta okładka przednia z PCW uwydatnia kolory pierwszej 
strony Twojej dokumentacji i chroni ją przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Tylna część okładki 
wykonana jest z błyszczącego kartonu, nadającego elegancki charakter dokumentacji, a przy tym 
bardzo odpornego na zabrudzenia. UWAGA! Thermolux także w formacie A5.

Indeks Opis Cena netto VAT

94868 Termookładki O.THERMOLUX  A4, MINI, białe  (25 szt.) 27,99 23%

94869 Termookładki O.THERMOLUX  A4, 3mm, białe  (25 szt.) 27,99 23%

94870 Termookładki O.THERMOLUX  A4, 4mm, białe  (25 szt.) 27,99 23%

94871 Termookładki O.THERMOLUX  A4, 6mm, białe  (25 szt.) 27,99 23%
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Szybko i wygodnie 
twórz etykiety na 
smartfonie.

Połącz. Stwórz. Wydrukuj.
Drukarka DYMO MobileLabeler umożliwia łatwe 
tworzenie różnorodnych etykiet w bezpłatnej 
aplikacji DYMO Connect na smartfonie, tablecie 
oraz na komputerze z systemem Mac® i 
Windows®. Szybko i wygodnie twórz etykiety 
na taśmach do 24 mm szerokości. Korzystaj z 
funkcji sprawdzania pisowni, zamiany mowy na 
tekst czy bogatego wyboru czcionek. Łączność 
przez Bluetooth® umożliwi sprawną konfigurację 
drukarki na wybranym urządzeniu. 

www.dymo.com

© 2016 Sanford, L.P. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Google® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i Android ™ jest znakiem 
towarowym firmy Google Inc. Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Bluetooth SIG, Inc., używanymi na podstawie licencji.
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Która drukarka  
jest dla Ciebie?
Używając ikon poniżej, dopasuj 

zastosowania etykiet i swoje 

potrzeby, by znaleźć najlepszą 

dla siebie drukarkę.

Czy potrzebujesz
specjalnej funkcji?

Zgodność 
PC/Mac

Bezprzewodowa
łączność

Ładowane
akumulatory

Archiwizacja
Identyfikacja 

ogólna
Śledzenie 
zasobów

Zarządzanie  
okablowaniem

Infrastruktura  
BHP

Wysyłka 
i korespondencja •	 Drukowanie	na	taśmach	o szerokości	6/9/12	mm.

•	 	Szybka	edycja	tekstu	dzięki	dotykowym	klawiszom	skrótów	
pozwalającym	na	włączenie	funkcji	pogrubienia,	kursywy,	
podkreślenia,	zmiany	rozmiaru	tekstu	i tekstu	pionowego.

•	 	Szybkie	wpisywanie	tekstu	na	klawiaturze	wzorowanej	
na	komputerowej	(QWERTY),	o układzie	klawiszy	
specyficznym	dla	danego	kraju.

S0946340   DYMO® LabelManager™ 160

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 160 
Prosta	w użyciu	drukarka	z klawiszami	szybkiego	
formatowania.

DYMO® LabelManager™ PnP 
Podłącz,	wpisz	tekst	i	drukuj	-	to	wszystko!

• Drukowanie	na	taśmach	o	szerokości	6/9/12	mm.
•			Bez	konieczności	instalacji	oprogramowania	-	
wbudowane	oprogramowanie 
jest	gotowe	do	użycia	bez	instalacji.
•			Personalizacja	etykiet	za	pomocą	dowolnych	czcionek. 
i elementów	graficznych	na	komputerze	przy	użyciu 
połączenia	z 	komputerem	PC	lub	Mac.

S0915360  DYMO® LabelManager™ PnP
Dostępna szerokość taśm

• Drukowanie na	taśmach	o	szerokośc	6/9/12	mm.
• Personalizacja	etykiet	za	pomocą	dowolnych	czcionek	
i	grafik	z	komputera	dzięki	połączeniu	z komputerami	
PC	lub	Mac.

• Wyeliminowanie	kosztów	związanych	z bateriami	
jednorazowymi	i	ich	utylizacją	—	urządzenie	zasilane	
akumulatorem.

S0968940  DYMO® LabelManager™ 280

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 280
Inteligentna,	wszechstronna	-	z	najlepszymi	
opcjami	połączeń.

• Drukowanie	na	taśmach	o	szerokości	6/9/12/19	mm.
•	Duży,	4-wierszowy	wyświetlacz	graficzny.
•	Do	użytku	jako	indywidualne	urządzenie	-	lub	po
	 połączeniu	przez	USB	z komputerem	PC	lub	Mac®.

•	Zasilanie	przez	szybko	ładowane	akumulatory
	 umożliwia	pracę	w ruchu.

S0915470  DYMO® LabelManager™ 420P
Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 420P 
Wysokowydajna	drukarka	etykiet	z możliwością
podłączenia	do	komputerów	PC	lub	Mac®.

1296 19 24 mm

ID
EA

LN
E D

O ŚLEDZENIA ZASOBÓW
  

•	 Drukowanie	na	taśmach	o	szerokości	6/9/12/19/24	mm.
•	 	Udostępnianie	urządzenia	w	sieci	bezprzewodowej	-
	 łatwa	instalacja.
•	 	Możliwość	drukowania	niezwykle	wyraźnych	grafik,
	 kodów	kreskowych	i	logo	w	rozdzielczości	300	dpi.
•	 Automatyczna	obcinarka	etykiet.

S0969030  DYMO® LabelManager™ Wireless PnP

DYMO® LabelManager™ Wireless PnP 
Jedna	drukarka,	wielu	użytkowników	-	bezprzewodowe	
udostępnianie	urządzenia.

Dostępna szerokość taśm

Indeks Opis Cena netto VAT

300084 Drukarka Labelwriter 280 276,00 23%

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. DYMO LabelManager 420P, klawiatura ABC 527,00 23%

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Drukarka LabelManager 160 138,00 23%
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1296 19 24 mm

Rodzaj	etykiety
Rolki/
pudełko

Etykiety/
rolka

Rozmiar
(mm)

Materiał Kolor
Typ	kleju	lub	
jego	brak

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 Biale Trwałe S0722520

Wysyłkowa/identyfikatory imienne 1 220 101 x 54 Papier Biale Trwałe S0722430

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

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

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

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

Do wielu zastosowań 1 1000 25 x 13 Papier Biale z możliwością 
usunięcia S0722530

Do wielu zastosowań 1 1000 57 x 32 Papier Biale z możliwością 
usunięcia S0722540

Do wielu zastosowań 1 500 51 x 19 Papier Biale z możliwością 
usunięcia S0722550

Kwadratowa uniwersalna 1 750 25 x 25 Papier Biale z możliwością 
usunięcia S0929120

Małe wysyłkowe 1 300 89 x 41 Papier Biale z możliwością 
usunięcia S0722560

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

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

L
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Nie	trzeba	korzystać	z drogich	tuszy	lub	tonerów.
Atrakcyjna,	zwarta	konstrukcja	pasuje	 
do	nowoczesnego	miejsca	pracy.
Drukowanie	do	51	etykiet	na	minutę	(przy	drukowaniu	
etykiet	adresowych	z 4	wierszami.
Wyposażona	w oryginalne	oprogramowanie	DYMO®. 
LabelWriter™,	które	obsługuje	ponad	100	stylów	
i układów	etykiet.

S0838780  DYMO® LabelWriter™ 450

DYMO® LabelWriter™ 450
Efektywne	drukowanie	podstawowych	etykiet

ID
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•	 Drukowanie	na	taśmach	o	szerokośc	6/9/12/19/24	mm.
•	 	Duży,	kolorowy	ekran	dotykowy	–	po	raz	pierwszy	 
w	drukarce	etykiet	DYMO!

•	 	Możliwość	drukowania	niezwykle	wyraźnych	grafik,
	 kodów	kreskowych	i	logo	w	rozdzielczości	300	dpi.
•	 	Automatyczna	obcinarka	etykiet.

S0946430  DYMO® LabelManager™ 500TS

DYMO® LabelManager™ 500TS 
Łatwe	tworzenie,	edycja	i	formatowanie	etykiet	za	jednym	
dotknięciem.

Dostępna szerokość taśm

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

Czarny/Biały S0720780 S0720680	 S0720530	 S0720830	 S0720930	

Biały/Przezroczysty - - S0720600	 - 		-

Czarny/Czerwony - S0720720	 S0720570	 S0720870	 S0720970	

Czarny/Żółty S0720790 S0720730 S0720580	 S0720880	 S0720980

Czarny/Przezroczysty S0720770	 S0720670	 S0720500	 S0720820	 S0720920	

Czarny/Niebieski - S0720710	 S0720560	 S0720860	 -	

Czarny/Zielony -	 S0720740	 S0720590 S0720890	 -

Czerwony/Biały - S0720700	 S0720550	 S0720850	 -

Czerwony/Przezroczysty - - S0720520	 - -

Niebieski/Biały - S0720690	 S0720540	 S0720840	 	-		

Niebieski/Przezroczysty - - S0720510	 - -

Biały/Czarny -	 	-	 S0720610 S0720910	 S0721010		

DYMO® Taśmy 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.			

Oprogramowanie	
DYMO	Label™	v.8

Wybierz nazwisko (nazwę) 
i adres

L

Kliknij ikonę drukowania 
LabelWriter™

2

Etykieta jest gotowa!

3

DYMO® Etykiety LabelWriter™

• 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 Opis Cena netto VAT

247539 DYMO LabelWriter 450 522,00 23%

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Drukarka LabelManagert 500TS 916,00 23%

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Taśmy do drukarki DYMO D1  23%
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Leitz Icon całkowicie odmieni sposób, w jaki drukujesz etykiety. Urządzenie umożliwi Ci szybkie drukowanie etykiet na 
koperty, segregatory, opakowania, a nawet banery. Dopasuj sposób podłączenia drukarki Leitz Icon do swoich potrzeb: 
za pomocą kabla USB lub bezprzewodowej sieci WiFi. 

Drukarka etykiet Leitz Icon Kod Cena

Zawiera zestaw startowy - 1 kaseta Leitz Icon z taśmą do 
drukowania etykiet o szerokości 88 mm

70010000

Bateria Leitz Icon
Umożliwia mobilne korzystanie z drukarki Leitz Icon 70020000

Esselte Polska
Jan Nowak
Postępu 18a
02-672 Warszawa

SZEROKOŚĆ ETYKIET DO 88mm

DRUKUJ
ETYKIETY

–
PRZYTNIJ DO  
ROZMIARU

RÓŻNE
KOLORY ETYKIET

CYFROWE  
POŁĄCZENIE

Drukuj z tabletu, 
smartfona lub komputera

Esselte Polska
Jan Nowak
Postępu 18a
02-672 Warszawa

SZEROKOŚĆ ETYKIET DO 88mm

DRUKUJ
ETYKIETY

–
PRZYTNIJ DO  
ROZMIARU

RÓŻNE
KOLORY ETYKIET

CYFROWE  
POŁĄCZENIE

Drukuj z tabletu, 
smartfona lub komputera

LEITZ ICON - SYSTEM DRUKOWANIA ETYKIET.
NA MIARĘ TWOJEGO CYFROWEGO ŚWIATA.

GWARANCJI
2+1  ROK

* po zarejestrowaniu

*

•    Automatyczny system 
przycinania umożliwia efektywne 
drukowanie wielu formatów 
etykiet przy zastosowaniu taśmy 
o jednej szerokości 

•   Drukowanie do 200 etykiet na 
minutę

•  Drukowanie termicznie bez użycia  
 tuszu czy tonera

•   System kompatybilny z Apple 
AirPrint i Google Cloud Print,  
do rozdzielczości 300 x 600 dpi 

Leitz Icon Inteligentna kaseta
do drukowania etykiet
Kaseta, która komunikuje się z komputerem, tabletem lub 
smartfonem - inteligentne rozwiązanie!

Kaseta wykonana z masy 
papierowej pochodzącej   
z recyklingu

Zatrzaskiwana kaseta 
zapewnia łatwą wymianę

Kaseta informuje o rodzaju 
załadowanej taśmy i pozostałej 
liczbie etykiet do wydrukowania

Etykiety Leitz Icon - gotowe w 
mgnieniu oka
•  Do drukowania małych i dużych etykiet adresowych lub 
    transportowych
• Idealne do intensywnego użytku

Białe, samoprzylepne
Rodzaj Kod Cena
Duże, wymiar 88 x 36 mm, 
600 etykiet 70120001

Duże, wymiar 59 x 102 mm, 
225 etykiet 70130001

Małe, wymiar 88 x 28 mm, 
690 etykiet 70170001

Małe, wymiar 50 x 88 mm, 
435 etykiet 70180001

Etykiety kartonowe Leitz Icon - 
zrób doskonałe wrażenie

Trwała, plastikowa taśma do 
drukowania etykiet Leitz Icon
• Wytrzymała, odporna na wodę i promieniowanie UV

Plastikowa, samoprzylepna, długość 10 m
Rodzaj Kod Cena
Biała, szer. 12 mm 70150001
Żółta , szer. 12 mm 70150015
Czerwona, szer. 12 mm 70150025
Biała, szer. 88 mm 70160001
Żółta, szer. 88 mm 70160015
Czerwona, szer. 88 mm 70160025

Uniwersalna, papierowa taśma do 
drukowania etykiet Leitz Icon 
•  Do drukowania etykiet adresowych lub transpor-

towych, etykiet na segregatory, a nawet długich 
banerów 

Biała, samoprzylepna, długość 22 m
Rodzaj Kod Cena
szer. 88 mm 70030001
szer. 61 mm 70040001
szer. 50 mm 70060001
szer. 39 mm 70070001
szer. 25 mm 70090001
szer. 19 mm 70100001
szer. 12 mm 70110001

•  Do drukowania identyfikatorów, etykiet do 
   segregatorów, wizytówek i innych

Białe, grubość 157 gsm, długość 22 m
Rodzaj Kod Cena
szer. 91 mm 70190001
szer. 57 mm 70050001
szer. 32 mm 70080001

NOWOŚĆEsselte Polska
Jan Nowak
Postępu 18a
02-672 Warszawa

SZEROKOŚĆ ETYKIET DO 88mm

DRUKUJ
ETYKIETY

–
PRZYTNIJ DO  
ROZMIARU

RÓŻNE
KOLORY ETYKIET

CYFROWE  
POŁĄCZENIE

Drukuj z tabletu, 
smartfona lub komputera

www.leitz.com/icon

9897_cp_icon_single_A4_PL_final.indd   1 27.02.14   13:04
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Bateria Leitz Icon

Akumulator litowo-jonowy do drukarki etykiet Leitz Icon umożliwiający przenoszenie urządzenia 
bez zbędnych kabli, -Umożliwia pracę bez podłączenia do sieci przez 12 godzin lub wydruk 1200 
etykiet, -Napięcie wyjściowe / prąd: 24V / 4,5 A, -Pojemność: 2200 mAh, -Wymiary (SxWxG): 
129x51x112mm,  -Możliwość pracy w temperaturach: 0-65°, -Waga: 496g.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Bateria Leitz Icon 319,00 23%

Tablica suchościeralna magnetyczna CLASSIC

Tablica suchościeralna 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 i zawieszania kar-
tek przy pomocy magnesów.

Indeks Opis Cena netto VAT

246507 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 60x40 cm 49,53 23%

246517 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 90x60 cm 105,00 23%

245254 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 120x90 cm 145,00 23%

237815 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 180x100 216,00 23%

237817 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 200x100 cm 310,00 23%

na zam. w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 240x120 cm 736,00 23%

na zam. w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 300x120 cm 932,00 23%

Tablica suchościeralna magnetyczna 

Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie drewnianej. W komplecie zestaw mocujący: haczyki, 
gwoździki. Tablice przeznaczone do pisania markerami i do zawieszania kartek przy pomocy ma-
gnesów. Gwarancja na powierzchnię 10 lat.

Indeks Opis Cena netto VAT

188969 w ramie drewnianej rozm. 30x40 cm 23,75 23%

188970 w ramie drewnianej rozm. 60x40 cm 38,48 23%

167722 w ramie drewnianej rozm. 70x50 cm 53,75 23%

188971 w ramie drewnianej rozm. 80x60 cm 65,92 23%

134087 w ramie drewnianej rozm. 90x60 cm 68,19 23%

167727 w ramie drewnianej rozm. 120x90 cm 127,00 23%

Tablica korkowa w ramie drewniane

Tablice korkowe w ramie drewnianej. Mozliwość montażu w pionie lub poziomie. W komplecie ze-
staw mocujący: haczyki, gwoździki.

Indeks Opis Cena netto VAT

134070 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 30x40 cm 9,96 23%

108226 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 60x40 cm 13,56 23%

105422 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 90x60 cm 24,61 23%

108227 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 120x90 cm 51,69 23%

134083 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 150x100 cm 94,88 23%

134084 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 200x100 cm 140,00 23%

Potykacz kredowy w ramie drewnianej

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 potykacza. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Potykacz kredowy w ramie drewnianej rozm. 70x50 cm 112,00 23%

na zam. Potykacz kredowy w ramie drewnianej rozm. 120x60 cm 156,00 23%
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Tablica obrotowo-jezdna MEMOBOARDS

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 potykacza. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Tablica obrotowo-jezdna 120x90 1000,00 23%

na zam. Tablica obrotowo-jezdna 150x100 1200,00 23%

na zam. Tablica obrotowo-jezdna 180x120 1400,00 23%

Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych 

Płyn polecany jest do regularnego czyszczenia tablic białych suchościeralnych Memoboards. 
Skutecznie usuwa zabrudzenia, konserwuje i zabezpiecza powierzchnię tablicy. Sposób użycia: 
nanieść płyn na bezpyłową tkaninę, przetrzeć powierzchnię tablicy, a następnie wyczyścić suchą 
tkaniną. Pojemność 250 ml.

Indeks Opis Cena netto VAT

320999 Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych 250 ml 15,24 23%

na zam. Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych 500 ml 36,31 23%

Gąbka magnetyczna  
do tablic suchościeralno-magnetycznych Memoboards

Gąbka magnetyczna MEMOBOARDS, wykonana z EVA w kolorze czerwonym, z szarym filcem, 
czarny nadruk logo Memoboards, każda sztuka w woreczku. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Gąbka magnetyczna  23%

Długopis, wskaźnik, rysik  
do urządzeń z dotykowym ekranem, 4w1 Stylus

Jeden długopis - cztery funkcje: rysik do ekranów dotykowych, długopis, wskaźnik laserowy oraz 
latarka LED.
- Miękka silikonowa końcówka chroni ekran urządzenia przed odciskami palców i zarysowaniami.
- Wysoka jakość wykonania, wymienny wkład.
- Wbudowany laserowy wskaźnik do prezentacji.
- Zintegrowana latarka LED- Zawiera 3 baterie LR41.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. 4w1 stylus, biały 71,50 23%

na zam. 4w1 stylus, czarny 71,50 23%

Długopis ze zmieniaczem do slajdów  
Leitz Complete 4 w 1 Pro Presenter Stylus. 

Wielofunkcyjne urządzenie pełniące jednocześnie funkcje: bezprzewodowego kontrolera do kom-
puterów PC, wskaźnika laserowego, długopisu i rysika. Port USB wbudowany w skuwkę długopisu, 
wysuwa się po naciśnięciu. Intuicyjne sterowanie 3 przyciskami: przechodzenie na następną stronę 
lub cofanie na poprzednią oraz z laserowy wskaźnik z czerwonym światłem. Wysokiej jakości długopis 
z czarnym tuszem (wkład D1, długość 67 mm). Czuły rysik ułatwiający korzystanie z urządzeń z ekra-
nami dotykowymi. Zawiera 3 baterie (typu LR41) oraz jedną gumową końcówkę. Zasięg komunikacji 

RF do 15 m.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Długopis Leitz Complete 4 w 1 Pro Presenter Stylus biały 198,00 23%

na zam. Długopis Leitz Complete 4 w 1 Pro Presenter Stylus czarny 198,00 23%
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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: 4,0mm. Długość linii pisania: 1200m. Grubość linii pisania: 2,0mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

167435 Marker z tłoczkiem dozującym, czarny 7,47 23%

167436 Marker z tłoczkiem dozującym, czerwony 7,47 23%

167437 Marker z tłoczkiem dozującym, niebieski 7,47 23%

167438 Marker z tłoczkiem dozującym, zielony 7,47 23%

181830 Komplet 4 szt. z magnetyczną gąbką 35,37 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: 4,0mm. Długość linii pisania: 1200m. Grubość linii pisania: 2,0mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

134322 Marker z tłoczkiem dozującym, czarny 8,16 23%

140612 Marker z tłoczkiem dozującym, czerwony 8,16 23%

139450 Marker z tłoczkiem dozującym, niebieski 8,16 23%

139452 Marker z tłoczkiem dozującym, zielony 8,16 23%

157730 Komplet 4 szt. z magnetyczną gąbką 38,11 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 Cena netto VAT

197108 Marker do białych tablic MW85  czarny 3,70 23%

197110 Marker do białych tablic MW85  czerwony 3,70 23%

197109 Marker do białych tablic MW85  niebieski 3,70 23%

197111 Marker do białych tablic MW85  zielony 3,70 23%

197107 Komplet 4 szt. w winylowym etui 16,45 23%

Marker Velleda ECO

Marker ekologiczny, atrament na bazie alkoholu, praktycznie bezwonny.   Obudowa (wykonana 
w 51% z materiałów przetworzonych) o średnicy 20mm i długości 13,8cm zawiera 4.9 g atramentu. 
Zblokowana końcówka pisząca nie ugina sie i nie cofa się pod naciskiem. Skuwka i zakończenie w ko-
lorze tuszu. Piktogramy na korpusie informujące o przeznaczeniu markera. Tusz łatwy do usunięcia 
nawet po kilku dniach. Velleda 1701 - Okrągła akrylowa końcówka: średnica 6mm; szerokość linii 
1,5mm. Velleda 1751 – ścięta akrylowa końcówka: szerokość linii pisania 3,7 mm – 5,5 mm. Zgodny 
z normami ( nie zawiera toksyn i metali ciężkich ): ASTM D-4236; EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303, 
91/338/EEC. Oznaczenie producenta oraz kraju pochodzenia na korpusie. Kod kreskowy na produkcie.

Indeks Opis Cena netto VAT

160487 Marker velleda eco 1701 niebieski okrągła końcówka 4,59 23%

160488 Marker velleda eco 1701 czarny okrągła końcówka 4,59 23%

160489 Marker velleda eco 1701 czerwony okrągła końcówka 4,59 23%

160490 Marker velleda eco 1701 zielony okrągłą końcówka 4,59 23%

165032 Marker velleda eco 1751 niebieski ścięta końcówka 4,59 23%

165033 Marker velleda eco 1751 czarny ścięta końcówka 4,59 23%

165034 Marker velleda eco 1751 czerwony ścięta końcówka 4,59 23%

165035 Marker velleda eco 1751 zielony ścięta końcówka 4,59 23%

Marker suchościeralny

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

Indeks Opis Cena netto VAT

173439 Marker Suchościeralny czarny RMS1 2,81 23%

173440 Marker Suchościeralny czerwony RMS1 2,81 23%

173441 Marker Suchościeralny niebieski  RMS1 2,81 23%

173442 Marker Suchościeralny zielony  RMS1 2,81 23%

173443 Komplet markerów suchościeralnych z gąbką 4 kol. mix kol.  RMS1 15,75 23%

Marker suchościeralny Junior

Marker do tablic suchościeralnych oraz książeczek drukowanych na zmywalnym papierze , wypo-
sażony w okrągłą fibrową końcówkę piszącą. Łatwo wymazywalny z tablicy. Tusz spełnia normę EN 
71-9 oraz ASTM D-4236, oraz posiada trzydniowy system „cap-off”. 

Indeks Opis Cena netto VAT

354330 Marker suchośceralny Junior mix  8 szt./op. 16,34 23%

356749 Marker suchośceralny Junior mix  35 szt./op. 71,48 23%

371041 Marker suchościeralny RMS Mini mix 6 szt./etui 13,62 23%
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Flipchart suchościeralno-magnetyczny  
PROFESSIONAL

Flipchart PROFESSIONAL mobilny z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny. 
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Elegancka plastikowa rama w kolorze 
białym. Rozmiar tablicy 68x105 cm. Regulowana wysokość. Maksymalna wysokość 220 cm. Stabilna 
metalowa konstrukcja w kolorze popielatym. Regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym 
dociskiem do bloku, umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru. Wyposażony w 5 kółek, 
w tym 3 z blokadą. Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym. Flipchart 
przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów. Do regularnego 
czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do tablic suchościeralnych Memoboards. 
Produkt do użytku wewnętrznego. Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.

Indeks Opis Cena netto VAT

355550 Flipchart mobilny 105x68xh220cm 569,00 23%

na zam. Flipchart mobilny CIRCLE 105X68Xh220CM 531,00 23%

Blok do flipcharta TOP 2000

Uniwersalna perforacja. Papier 70 gr. Format 900 x 640 mm. 
20 lub 50 kartek, gładki lub w kratkę.

Indeks Opis Cena netto VAT

342770 20 kartek, gładki 25,42 23%

372279 20 kartek, kratka 14,44 23%

372281 50 kartek, gładki 25,42 23%

372282 50 kartek, kratka 14,44 23%

Flipchart suchościeralno-magnetyczny na trójnogu RIO

Flipchart RIO na trójnogu, suchościeralny magnetyczny. Powierzchnia wykonana ze stali lakie-
rowanej o grubości 2 mm w kolorze białym. Rama aluminiowa anodowana i plastikowe narożniki 
w kolorze popielatym. Rozmiar tablicy 60x90 cm. Regulowana wysokość nóżek (154 cm). Stabilna 
metalowa konstrukcja w kolorze popielatym. Regulowany rozstaw haków do bloku. Tył tablicy wy-
konany z galwanizowanej stali o grub. 2,5 mm. Aluminiowa anodowana półka o długości 30 cm. 

Flipchart suchościeralno-magnetyczny na trójnogu z dwoma ramionami PROFESSIONAL

Flipchart PROFESSIONAL na trójnogu z  2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny. 
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Elegancka plastikowa rama w kolo-
rze białym. Rozmiar tablicy 68x105 cm. Regulowana wysokość nóżek. Maksymalna wysokość 180 
cm. Stabilna metalowa konstrukcja. Regulowany rozstaw haków z  eleganckim plastikowym doci-
skiem do bloku, umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru. Plastikowa półka na markery 
o długości 68 cm w kolorze popielatym.Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.

Indeks Opis Cena netto VAT

299146 Flipchart na trójnogu RIO 900x600mm, FM4 ZH 198,00 23%

354519
Flipchart na trójnogu z dwoma ramionami  
PROFESSIONAL 105x68xh180cm, FM9R JT

313,00 23%

Blok do flipcharta Oxford SMART CHART

Specjalna liniatura z nagłówkami oraz tagami, które umożliwiają skanowanie notatek ze 
spotkań, konferencji lub szkoleń za pomocą aplikacji Power Chart, która umożliwia łatwe 
przechowywanie i udostępnianie notatek ze smartfona; gładki lub w kratkę. Wysokiej jakości śnieżno-
biały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90g/m2.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT

372163 650 x 990, 30 kartek, 90g gładki 3 szt. 69,31 23%

372164 650 x 990, 30 kartek, 90g kratka 3 szt. 69,31 23%

FM4 ZHFM9R JT
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Ekran projekcyjny manualny BASIC MEMOBOARDS

Ekran projekcyjny przenośny na trójnogu BASIC. Powierzchnia 
ekranu biała matowa Matt White. Stalowa trwała kaseta teleskopowa w kolorze czarnym doskonale 
zabezpiecza tkaninę przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas transportu. Bardzo cichy mecha-
nizm rolujący. Stalowa konstrukcja stelaża w kolorze czarnym na trójnogu wykończonym gumowymi 
antypoślizgowymi nakładkami. Stelaż wyposażony w uchwyt regulujący wysokość ekranu. Ekran 
doskonale sprawdza się, zarówno podczas prezentacji biznesowych, jak i lekcji szkolnych i akade-
mickich. Matt White - uniwersalna tkanina projekcyjna, biała, matowa typu D, umożliwiająca użytko-
wanie ekranu w różnych warunkach oświetlenia. Podłoże ekranu wykonane z tkaniny poliestrowej 
pokrytej na tylnej stronie czarną nieprzezroczystą powłoką z tworzywa sztucznego. Powierzchnia 
Matt White zapewnia odpowiedni współczynnik odbicia światła gain oraz kąt oglądalności. Skala 
jasności - zgodnie z normą DIN 19045 typu D (równomiernie we wszystkich kierunkach).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. 150xh150cm sufitowy lub naścienny 357,00 23%

na zam. 180xh180cm sufitowy lub naścienny 396,00 23%

na zam. 200xh200cm sufitowy lub naścienny 512,00 23%

na zam. 240xh240cm sufitowy lub naścienny 774,00 23%

Ekran projekcyjny manualny BASIC MEMOBOARDS 
NA TRÓJNOGU

Ekran projekcyjny manualny ścienny lub sufitowy BASIC. Powierzchnia ekranu biała matowa Matt 
White. Stalowa trwała kaseta w kolorze białym (RAL 9016) doskonale zabezpiecza tkaninę przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas transportu. Kaseta wyposażona w stalowy mechanizm 
sprężynowy blokujący tkaninę co 13 cm. Mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą odpowiednich 
zacisków i łączników. Matt White - uniwersalna tkanina projekcyjna, szklana, biała matowa, typu 
D, umożliwiająca użytkowanie ekranu w różnych warunkach oświetlenia. Tkanina szklana należy 
do kategorii materiałów termoizolacyjnych i elektroizolacyjnych oraz charakteryzuje się wysoką 
odpornością i wytrzymałością na przebicie. Podłoże ekranu na tylnej stronie pokryte jest czarną 
nieprzezroczystą powłoką z tworzywa sztucznego. Powierzchnia Matt White zapewnia odpowiedni 
współczynnik odbicia światła gain oraz kąt oglądalności. Skala jasności - zgodnie z normą DIN 19045 
typu D (równomiernie we wszystkich kierunkach).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. 150xh150cm na trójnogu 404,00 23%

na zam. 180xh180cm na trójnogu 466,00 23%

na zam. 200xh200cm na trójnogu 621,00 23%

na zam. 240xh180cm na trójnogu 978,00 23%

Samoprzylepna tablica informacyjna Post-it®

Indeks Opis Cena netto VAT

8721 Tablica jasno-brązowa, 585 x 460 mm 76,35 23%

Samoprzylepne arkusze konferencyjne Post-it®

Indeks Opis Cena netto VAT

184430 Samoprzylepne arkusze na flipchart, 30 kart, 63.5cm x 77.5cm 87,35 23%



biuro

188

Urządzenia i sprzęt do prezentacji

Stolik pod projektor

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 wy-
sokości w zakresie od 80 do 125 cm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Stolik pod projektor Solo  23%

na zam. Stolik pod projektor Universal  23%

Projektor NEC VE218X

Producent: NEC; Klasa produktu: Projektor multimedialny DLP; Przeznaczenie projektora: bizne-
sowy; Rozdzielczość rzeczywista: 1024 x 768 (XGA) pikseli; Moc lampy: 200 Wat; Jasność (tryb 
normalny): 2800 ANSI lumen; Kontrast (tryb normalny): 3000:1.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Projektor NEC VE218X DLP, 2800LM, XGA, HDMI  23%

Projektor Optima HD26

Producent: Optoma; Klasa produktu: Projektor multimedialny DLP; Przeznaczenie projektora: kino 
domowe; Rozdzielczość rzeczywista: 1920 x 1080 (HD1080) pikseli; Moc lampy: 190 Wat; Jasność 
(tryb normalny): 3000 ANSI lumen; Kontrast (tryb normalny): 23000:1.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Projektor Optima HD26 DLP, Full 3D, 1080p, 3200, 25000:1  23%

Stolik pod projektor

Stolik na kółkach do projektora lub rzutnika z trzema półkami pokrytymi 
melaniną, każda o grubości 19 mm. Dolna półka zamocowana jest na stałe. Natomiast wysokość środ-
kowej półki można regulować w odstępach 32 mm. Górna półka posiada regulowany kąt ustawienia, 
który jest przydatny w przypadku użycia stolika pod projektor. Ramy stolika wykonane są z wysokiej 
jakości stali pokrytej żywicą epoksydową, a narożniki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włók-
nem szklanym. Wymiary górnej półki: 508 x 432 mm (S x G). Wymiary środkowej półki: 468 x 413 
mm (S xG). Wymiary dolnej półki: 468 x 413 mm (S xGT). Wymiary: 508 x 882 x 432 mm (S x W xGT).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Stolik pod projektor  23%
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Kalkulator Axel AX-800 

Funkcjonalny kalkulator do użytku biurowego i domowego. Solidna konstrukcja i mocne materiały 
gwarantują dużą żywotność kalkulatorów. Model AX-500 wyposażony w funkcje cofania i klawisz 
dwóch zer.

Indeks Opis Cena netto VAT

164193 Kalkulator Axel AX-800 11,64 23%

Kalkulator Axel AX-5152 

Funkcjonalny kalkulator do użytku biurowego i domowego. Solidna konstrukcja i mocne materiały 
gwarantują dużą żywotność kalkulatorów. Model wyposażony w funkcje cofania i klawisz dwóch zer.

Indeks Opis Cena netto VAT

347683 Kalkulator Axel AX-5152 11,64 23%

Kalkulator Axel AX-323 

Kalkulator kieszonkowy z zamykaną klapką. Gumowa klawiatura i miniaturowe wymiary sprawiają, 
że kalkulator nadaje się świetnie do szkoły.

Indeks Opis Cena netto VAT

347570 Kalkulator Axel AX-323 7,64 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 Cena netto VAT

209388 Kalkulator Axel AX-500v 19,14 23%

Kalkulator Axel AX-8102

Elegancki kalkulator w obudowie z groszkowanego plastiku, z wyświetlaczem zamontowanym sko-
śnie. Duże klawisze ułatwiają obsługę.

Indeks Opis Cena netto VAT

347721 Kalkulator Axel AX-8102   11,64 23%

Kalkulator Axel AX-3181

Kalkulator biurowy i domowy łączący estetykę z funkcjonalnością. Solidna konstrukcja i mocne 
materiał. Model wyposażony w funkcje cofania i klawisz dwóch zer.

Indeks Opis Cena netto VAT

347568 Kalkulator Axel AX-3181 10,94 23%
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Kalkulator Axel AX-2201 

Kalkulator kieszonkowy, wyjątkowo łatwy w użytkowaniu. Duży wyświetlacz, czytelne klawisze. 
Wyposażony w sznurek do zawieszenia na szyi.

Indeks Opis Cena netto VAT

346809 Kalkulator Axel AX-2201 8,58 23%

Kalkulator Axel AX-228A 

Kalkulator kieszonkowy z zamykaną, pastikową klapką. Gumowe, wielokolorowe, przezroczyste 
klawisze.

Indeks Opis Cena netto VAT

346807 Kalkulator Axel AX-228A 7,75 23%

Kalkulator kieszonkowy CITIZEN SLD-100N 

8-pozycyjny wyświetlacz, plastikowe etui, obliczanie z wykorzystaniem pamięci M+/M-, podwój-
ne zasilanie.

Indeks Opis Cena netto VAT

261014 Kalkulator kieszonkowy CITIZEN SLD-100N 10,31 23%

Kalkulator Axel AX-100B

Funkcjonalny kalkulator do użytku biurowego i domowego. Solidna konstrukcja i mocne materiały. 
Model wyposażony w funkcje cofania i klawisz dwóch zer.

Indeks Opis Cena netto VAT

346808 Kalkulator Axel AX-100B 14,69 23%

Kalkulator Axel AX-8838

Duży kalkulator biurowy o opływowym kształcie. Komfortowy w obsłudze dzięki ruchomemu 
wyświetlaczowi, który można ustawić pod dowolnym kątemi  dużym, kontrastowym klawiszom. 

Indeks Opis Cena netto VAT

346806 Kalkulator Axel AX-8838 14,42 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-810BN

10-pozycyjny wyświetlacz, klawisz zmiany znaku, klawisz cofania, klawisz podwójnego zera,  obli-
czanie z wykorzystaniem pamięci M+/M-, podwójne zasilanie.

Indeks Opis Cena netto VAT

255637 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-810BN 24,44 23%
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Kalkulator kieszonkowy CITIZEN SDC-444S 

12-pozycyjny wyświetlacz, klawisz zmiany znaku, określanie miejsc po przecinku, zaokrąglanie 
wyników, klawisz cofania, podwójna pamięć, obliczanie marży MU, obliczenia z wykorzystaniem 
pamięci M+/M-, podwójne zasilanie.

Indeks Opis Cena netto VAT

228484 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-444S 36,43 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-888XBK

Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem, podwójną pamięcią oraz funkcją obliczania 
marży MU. Dostępny w 4 kolorach.

Indeks Opis Cena netto VAT

254232 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-888XBK 59,28 23%

Kalkulator naukowy CITIZEN SR-135N

10-pozycyjny wyświetlacz, 128 funkcji, zasilanie bateryjne, plastikowe etui.

Indeks Opis Cena netto VAT

247563 Kalkulator naukowy CITIZEN SR-135N 40,00 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN CT-500V II

 10-pozycyjny wyświetlacz, funkcja check&correct, obliczanie podatku TAX i marży MU.

Indeks Opis Cena netto VAT

187840 Kalkulator biurowy CITIZEN CT-500V II 52,28 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-868L

12- pozycyjny wyświetlacz, podwójną pamięć MII, oobliczanie marży MU, klawisz cofania, określe-
nie miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników.

Indeks Opis Cena netto VAT

97914 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-868L 46,07 23%

Kalkulator drukujący CITIZEN CX-123N

12-pozycyjny wyświetlacz, dwukolorowa drukarką z prędkością druku 3 linii/sek,  obliczanie podatku 
TAX, podwójna pamięć MII, obliczanie marży MU, klawisz zmiany znaku.

Indeks Opis Cena netto VAT

308911 Kalkulator drukujący CITIZEN CX-123N 190,00 23%
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TARIFOLD technic uchwyt naścienny

Wytrzymały metalowy produkt nadający się świetnie do środowisk przemy-
słowych. Do mocowania na ścianie. Dzięki możliwości rozbudowy stanowi idealny nośnik nawet dla 
dużej ilości informacji. Dostarczany bez paneli.

Indeks Opis Cena netto VAT

246303 TARIFOLD technic uchwyt naścienny na panele prezentacyjne A4 65,00 23%

SHERPA soho

SHERPA soho - zestaw 5 paneli informacyjnych na stół. Zajmuje wyjątkowo 
mało miejsca. Dzięki swojej budowie bardzo stabilny. Panele w kolorze czarnym.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. SHERPA soho 138,00 23%

TARIFOLD technic panele prezentacyjne

Panele wykonane są według opatentowanej technologii firmy Tarifold. Specjalny 
stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z jednej strony bardzo elastycz-
ne 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 opakowania 
po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi umożliwiającymi organizację prezentowanych treści.

Indeks Opis Cena netto VAT

184084 TARIFOLD technic panele prezentacyjne A4 mix 150,00 23%

SHERPA  zestaw stołowy

Sherpa - system paneli informacyjnych SHERPA. Umożliwia szybkie i łatwe 
korzystanie z informacji. Dziesięć paneli informacyjnych na podstawie stołowej.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. SHERPA  zestaw stołowy czerwono-czarny 382,00 23%

na zam. SHERPA  zestaw stołowy szaro-czarny 382,00 23%

SHERPA zestaw ścienny

Zestaw 10 paneli informacyjnych z uchwytem ściennym SHERPA.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. SHERPA zestaw ścienny czerwono-czarny 223,00 23%

na zam. SHERPA zestaw ścienny szaro-czarny 223,00 23%

SHERPA panele informacyjne

Panele informacyjne w kolorach: czarny, czerwony, żółty, zielony, grana-
towy, szary, gafitowy, fioletowy - pakowane po 5 szt.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. SHERPA panele informacyjne czarny 16,19 23%

na zam. SHERPA panele informacyjne czerwony 16,19 23%

na zam. SHERPA panele informacyjne żółty 16,19 23%

na zam. SHERPA panele informacyjne zielony 16,19 23%

na zam. SHERPA panele informacyjne granatowy 16,19 23%

na zam. SHERPA panele informacyjne szary 16,19 23%

na zam. SHERPA panele informacyjne grafitowy 16,19 23%

na zam. SHERPA panele informacyjne fioletowy 16,19 23%
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Ramka magnetyczna formatu A4

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 do-
kumenty. Magnes może być przymocowany do metalowych powierzchni.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 czarna, 5 szt. 111,00 23%

na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 czerwona, 5 szt. 111,00 23%

na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 granatowa, 5 szt. 111,00 23%

na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 pomarańczowy, 5 szt. 111,00 23%

na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 srebrny, 5 szt. 111,00 23%

Ramka samoprzylepna magnetyczna DURAFRAME 

Samoprzylepna ramka informacyjna z podnoszoną magnetyczną przednią 
stroną w formacie  od A6 do A3 do szybkiej i wygodnej wymiany informacji. Można ją przykleić do 
wszystkich gładkich powierzchni i bez problemu odkleić i przykleić na nowo..

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A6 czarny 37,74 23%

na zam. Ramka magnetyczna DuraframeA6 srebrny 37,74 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A5 czarny 51,13 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A5 srebrny 51,13 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 czarny 68,17 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 czerwony 68,17 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 zielony 68,17 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 granatowy 68,17 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 pomarańczowy 68,17 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 srebrny 68,17 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A3 czarny 98,58 23%

na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A3 srebrny 99,00 23%
 

FUNKTION puste moduły stołowe

Puste moduły stołowe do paneli informacyjnych serii FUNKTION. 
Pojemność odpowiednio na 10, 20 i 30 paneli formatu A4. Moduły wykonane z metalu. Moduł 
na 15 paneli posiada boczne ramiona ograniczajace wychylenie paneli. Gumowe nóżki gwarantują 
stabilność zestawu.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. FUNKTION - puste moduły stołowe 10 217,00 23%

na zam. FUNKTION - puste moduły stołowe 20 256,00 23%

na zam. FUNKTION - puste moduły stołowe 30 292,00 23%

na zam. FUNKTION - puste moduły ścienne 10 72,00 23%

na zam. FUNKTION - puste moduły ścienne 20 123,00 23%

na zam. FUNKTION - panele informacyjne czerwony 16,19 23%

na zam. FUNKTION - panele informacyjne żółty 16,19 23%

na zam. FUNKTION - panele informacyjne zielony 16,19 23%

na zam. FUNKTION - panele informacyjne niebieski 16,19 23%

na zam. FUNKTION - panele informacyjne przezroczysty 16,19 23%

Ramki samoprzylepne magnetyczne  DURAFRAME POSTER

Do zwracających na siebie uwagę plakatów i reklam np. na witrynach skle-
powych – samoprzylepne magnetyczne ramki do szklanych I innych płaskich powierzchni. Ramka 
może być umieszczona po wewnętrznej stronie witryny sklepowej i widoczna od zewnątrz. Wymiana 
plakatu odbywa się szybko i łatwo poprzez odchylenie magnetycznej ramki. Ramka na plakat wyglą-
da identycznie z obu stron i może wyć wypełniona dwoma plakatami, każdym o gramaturze 150g/
m2. Możliwość zastosowania w układzie pionowym i poziomym. Dzięki płaskiej budowie właściwie 
nie zajmuje dodatkowego miejsca a właściwości magnetyczne gwarantują funkcjonalność i kom-
fort w wymianie zawartości. Dla idealnego umiejscowienia ramka może być odklejana i przyklejana 
ponownie. Ramka na plakaty dostępna jest w formatach A1, 50x70 cm i A2 i w dwóch wariantach 
kolorystycznych: srebrnym i czarnym (w każdym z wymiarów).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam.
DURAFRAME POSTER A2 samoprzylepna magnetyczna 
rama w formacie plakatowym, 2 szt.

141,00 23%

na zam.
DURAFRAME POSTER A2 samoprzylepna magnetyczna 
rama w formacie plakatowym, 2 szt.

141,00 23%

na zam.
DURAFRAME POSTER 50x70 samoprzylepna 
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt.

172,00 23%

na zam.
DURAFRAME POSTER 50x70 samoprzylepna 
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt.

172,00 23%

na zam.
DURAFRAME POSTER A1 samoprzylepna magnetyczna 
rama w formacie plakatowym, 2 szt.

193,00 23%

na zam.
DURAFRAME POSTER A1 samoprzylepna magnetyczna 
rama w formacie plakatowym, 2 szt.

193,00 23%

na zam.
DURAFRAME POSTER 70 x 100 samoprzylepna 
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt.

226,00 23%

na zam.
DURAFRAME POSTER 70 x 100 samoprzylepna 
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt.

226,00 23%
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Magnetyczna kieszeń magazynowa 

Kieszeń z dwoma paskami magnetycznymi na tylnej ściance. Zastosowanie 
na metalowych powierzchniach takich jak np. półki lub kontenery w magazynie. Tylna niebieska 
ścianka i przednia przezroczysta, wykonana z wytrzymałego polipropylenu. Dostosowana do ska-
nowania i bardzo wytrzymały materiał. Dokument można z łatwością wymienić. Możliwe ściągnięcia 
formatów wkładów do opisania z www.duraprint.eu.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa 100x38 mm, 50 szt. 243,00 23%

na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa 150x67 mm, 50 szt. 320,00 23%

na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa A5 pozioma, 50 szt. 410,00 23%

na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa A4 pionowa, 50 szt. 510,00 23%

na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa A4 pozioma, 50 szt. 510,00 23%

Kieszeń magazynowa z uchwytami

Kieszeń z uchwytami z galwanizowanego i elastycznego drutu do łatwe-
go i pewnego przymocowania. Do zastosowania na pojemnikach do transportowania, skrzyniach, 
drewnianych zabezpieczeniach przewożonego towaru, kartonach na paletach. Niebieska tylna część 
i przezroczyste okienko z przodu wykonane z mocnego polipropylenu. Produkt przeznaczony do 
skanowania i odporny na rozerwanie. Możliwość stosowania również na zewnątrz ze względu na 
klapkę zabezpieczająca dokument przed deszczem i wilgocią. Szybka wymiana dokumentów. Wzory 
do zadrukowania wkładów dostępne na www.duraprint.eu

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Kieszeń magazynowa z uchwytami z drutu A5 pozioma, 50 szt. 384,00 23%

na zam. Kieszeń magazynowa z uchwytami z drutu A4 pionowa, 50 szt. 510,00 23%

na zam. Kieszeń magazynowa z uchwytami z drutu A4 pozioma, 50 szt. 510,00 23%

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 formatem 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 Cena netto VAT

203177 COMBIBOXX A4 39,74 23%

na zam. COMBIBOXX A4 19,93 23%

na zam. COMBIBOXX A4 76,50 23%

na zam. COMBIBOXX 1/3 A4 32,83 23%

na zam. COMBIBOXX 1/3 A4 17,00 23%

na zam. COMBIBOXX 1/3 A4 60,00 23%

na zam. COMBIBOXX A4 na stół 1345,00 23%

na zam. COMBIBOXX 1/3 A4 na stół 1562,00 23%

na zam. COMBIBOXX A4 na podłogę 2089,00 23%




