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Krzesło Bravo i ISO

GTP - krzesło obrotowe. Pięć kółek do miękkich powierzchni. 2 lata gwarancji. Regulacja wysokości 
oparcia i głębokości siedziska.
ISO - krzesło stacjonarne. Rama stalowa lakierowania na kolor czarny. 5 dostępnych kolorów sie-
dziska: czarny, ciemnoszary, brązowy, splot czarno-niebieski, splot szaro-czarny). 2 lata gwarancji.  
Krzesła można ustawiać w stosy - maksymalnie 10 szt.

Indeks Opis Cena netto VAT

183379 Krzesło Bravo Nowy Styl GTP C-11  23%

183222 Krzesło Bravo Nowy Styl GTP C-14  23%

189890 Krzesło Bravo Nowy Styl GTP C-38  23%

246562 Krzesło Bravo Nowy Styl GTP CU-11  23%

226716 Krzesło Bravo Nowy Styl GTP CU-38  23%

253458 Krzesło Bravo Nowy Styl GTP CU-73  23%

185769 Krzesło ISO Nowy Styl CU-73  23%

270594 Krzesło ISO Nowy Styl EF031  23%

Podpórka pod plecy profesjonalna Professional Series

Najbardziej zaawansowane rozwiązanie dostępne na rynku.
Innowacyjne potrójne mocowanie zapewnia stabilność zawieszenia i eliminuje przesuwanie się pod-
pórki na krześle. Trzyczęściowa poduszka w odcinku lędźwiowym kręgosłupa zapewnia jego opty-
malne podparcie oraz dostosowanie do kształtów ciała. Specjalne wypełnienie łatwo dostosowuje się 
do postawy. Z powłoką antybakteryjną MICROBAN przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego 
rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny za-
pach. Kolorystyka i materiał dopasowany do większości foteli biurowych. Łatwy montaż – wystarczy 
umieścić podpórkę na fotelu na wysokości pleców i zapiąć paski mocujące. Paski mocujące posiadają 
regulowaną długość. Posiada certyfikat organizacji FIRA.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podpórka pod plecy profesjonalna Professional Series  23%

Podpórka siatkowa profesjonalna Professional Series

Ergonomicznie zaprojektowana podpórka redukuje napięcia pleców 
i ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy. Siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała za-
pewniając doskonałe wsparcie. System napinający Tri-Tensioning pozwala na przymocowanie prak-
tycznie do każdego fotela i eliminuje potrzebę ponownej regulacji. Oddychający siatkowy materiał 
zwiększa komfort użytkowania. Specjalne podparcie wykonane z pianki pamięciowej wspiera odcinek 
lędźwiowy, możliwość regulacji wysokości ułatwia dopasowanie do potrzeb danego użytkownika.
Posiada certyfikat organizacji FIRA.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podpórka siatkowa profesjonalna Professional Series  23%

Podnóżek pod stopy Ergonomiczny

• Ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewnia pełny 
odpoczynek  i komfort użytkowania 
• Trwała i mocna konstrukcja, pozwala złagodzić lub zapobiec bólom krzyża
• Specjalna powierzchnia z wypustkami umożliwia masaż stóp
• Posiada regulację wysokości (2 pozycje) oraz kąta nachylenia (płynnie).

Indeks Opis Cena netto VAT

125259 Podnóżek pod stopy ERGONOMICZNY  23%

Podpórka lędźwiowa I-Spire™

Innowacyjna konstrukcja zapewnia odpowiednie podparcie odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa. Nowoczesny i stylowy wygląd pasuje do wnętrza każdego biura i domu.
Wypełnienie piankowe zapewnia komfortowe wsparcie. Regulowany pasek z klamrą pozwala umie-
ścić podpórkę dokładnie na wysokości odcinka lędźwiowego. Oddychająca, siatkowa tkanina zwięk-
sza komfort osobisty. Wymiary: 345 x 160 x 45 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podpórka lędźwiowa I-Spire™  23%
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Mata pod krzesło Q-CONNECT na podłogi twarde

• Mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu, prostokątna na twarde
podłoża, także laminaty.
• Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• Charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz precyzją wykonania za-
okrąglone rogi. 
• Mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C.
• Nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu.
• Grubość: 2 mm, kolor transparentny.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Mata pod krzesło na podłogi twarde, 120 x 90 cm, prostokątna 214,00 23%

na zam. Mata pod krzesło na podłogi twarde, 120 x 90 cm, kształt T 171,00 23%

na zam. Mata pod krzesło na podłogi twarde, 150 x 120 cm, prostokątna 322,00 23%

na zam. Mata pod krzesło na podłogi twarde, 134 x 115 cm, kształt T 192,00 23%

Mata pod krzesło Q-CONNECT na dywany

• Mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu, prostokątna 
na wykładziny oraz dywany.
• Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• Charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz precyzją wykonania.
• Zaokrąglone rogi, profilowane kolce (długość 5 mm) znakomicie utrzymują matę w jednym miejscu, 
jednocześnie nie uszkadzają struktury dywanu, wykładziny, itp.
• Mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C.
• Nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu.
• Grubość: 2,5 mm; rozmiary: 120 x 90 cm; 150 x 120 cm; 134 x 115 cm.
• Kolor transparentny.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Mata pod krzesło, na dywany, 120 x90 cm, prostokątna 214,00 23%

na zam. Mata pod krzesło na dywany, 120 x 90 cm, kształt T 171,00 23%

na zam. Mata pod krzesło na dywany, 150 x 120 cm, prostokątna 322,00 23%

na zam. Mata pod krzesło, na dywany, 134 x 115 cm, kształt T 192,00 23%

Podnóżek Profesjonalny Ultimate

Unosi nogi i stopy, przynosząc ulgę dolnej części pleców.
Regulowany kąt nachylenia i wysokości zapewnia 3 wysokości platformy (100, 135 lub 165 mm). 
Wypustki na powierzchni uwalniają stres i masują zmęczone stopy. Podnóżek poprawia krążenie 
w kończynach dolnych. Projekt platformy sprzyja prawidłowemu ułożeniu stóp. Posiada certyfikat 
organizacji FIRA .

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podnóżek Profesjonalny Ultimate  23%

Podnóżek FOOT ROCKER Smart Suits

Lekki, łatwy w przenoszeniu i transporcie. 2 wysokości. 
Płynny kąt nachylenia. Unikalna konstrukcja. Posiada certyfikat FIRA. .

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podnóżek FOOT ROCKER Smart Suits  23%
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Wózek na teczki zawieszane ekonomy

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Wózek na teczki zawieszane ekonomy 80 szary  23%

Sejf Koliber 35 K

Klasa bezpieczeństwa S1, waga 9 kg. Wymiary zew: 350 x 310 x 280. 
Wymiary wew.: 344 x 294 x 230.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Sejf Koliber 35 K  23%

Wózek na teczki zawieszane System 100 Multi

Wózek na teczki zawieszkowe SYSTEM 100 MULTI. 
Wózek na ok. 100 teczek zawieszkowych A4. Dolna półka pomieści ok. 
10 standardowych segregatorów (80 mm). Wymiary: 715 x 875 x 432 mm (W x S x G).

Indeks Opis Cena netto VAT

283612 Wózek na teczki zawieszane 100 czarny  23%

283613 Wózek na teczki zawieszane 100 popielaty  23%

Sejf biurowy

Wyposażony w wysokiej jakości atestowane zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny z możli-
wością montażu dwóch zamków. Drzwi o wielopłaszczyznowej konstrukcji. Sejf spełnia wymagania 
I klasy odporności na włamania wg norm europejskich potwierdzone certyfikatem.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Sejf biurowy  23%

Szafa metalowa kartotekowa

Posiada 4 szuflady na kartoteki i teczki wiszące formatu DIN A4. Korpus szafki wykonany z blachy 
stalowej grubości 0,8-1 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na prowadnicach kul-
kowych o pełnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Szafa metalowa kartotekowa  23%

Szafa metalowa z drzwiami skrzydłowymi

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 1 mm,wieniec dolny z blachy ocynkowanej, po-
zostałe elementy z blachy o grubości 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 
drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Szafa metalowa z drzwiami skrzydłowymi  23%
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System multi Trolley na drukarkę

Wielofunkcyjny stolik biurowy SYSTEM. Dwie półki. Konstrukcja 
wykonana z metalowej ramki malowanej proszkowo i łączników 
z wytrzymałego tworzywa. Półki wykonane z płyty o grubości 19 mm. Wymiary górnej półki: 600 x 
432 mm (S x G), dolnej: 560 x 413 mm (S x G). Kolor szary.

Indeks Opis Cena netto VAT

283609 System multi Trolley 48 - na drukarkę  23%

283610 System multi Trolley 88 - na drukarke  23%

System multi Trolley pod projektor

Stolik do rzutnika/projektora SYSTEM. Trzypoziomowy stolik do 
projektora. Górna półka ustawiana pod kątem do uzyskania optymalnego 
pochylenia. Przy zastosowaniu rzutników OHP górna półka obracana jest o 180 stopni - służy do prze-
chowywania folii. Górna półkę można regulować lub wyjmować. Wysokość środkowej może być re-
gulowana dzięki ogranicznikom umiejscowionym co 32 mm. Dolna półka przymocowana jest na stałe. 
Grubość wszystkich półek to 19 mm.  Konstrukcja wykonana z metalowej ramki malowanej proszkowo 
i łączników z wytrzymałego tworzywa. Wymiary górnej półki: 508 x 432 mm (S x G), środkowej: 468 x 
413 mm (S x G), dolnej: 468 x 413 mm (S x G). Kolor szary. Wymiary: 882 x 508 x 432 mm (W x S x G). 

Indeks Opis Cena netto VAT

283611 System multi Trolley - pod projektor  23%

Stolik do komputera Standard Durable

Stolik do komputera z 2 półkami i wysuwaną półką na klawiaturę, 
z miejscem na klawiaturę i myszkę. Idealny do pracy w pozycji siedzącej.
Dolna półka na stację dysków, drukarkę lub papier. Grubość półek 16 mm. 
Stolik wykonany z metalu, i drewna powleczonego melaminą chroniącą przed zadrapaniami. Mobilny, 
na 4 kółkach w tym 2 z hamulcami gwarantującymi stabilność stolika. Wymiary półki pod monitor (S x 
G): 601 x 480 mm. Wymiary półki pod klawiaturę (W x S): 632 x 340 mm. Wymiary dolnej półki (W x 
S): 657 x 340 mm. Wymiary zewnętrzne (W x S x G): 747 x 751 x 542 mm. Dostarczane w częściach 
z instrukcją montażu. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Stolik do komputera Standard Durable  23%

Podstawka pod drukarkę lub faks

Przeznaczona pod drukarki laserowe, atramentowe lub faksy (maks. do 34 kg). 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawka pod drukarkę lub faks  23%

Stolik biurowy 74/53 L Durable

Wielofunkcyjny stolik biurowy na kółkach z trzema półkami. 
Górna półka otwarta, środkowa półka z klapką i dolna z parą drzwiczek.
Każda półka może być obciążona do 30 kg. Wykonany z wysokiej jakości drew-
na o grubości 16 mm, pokrytego melaniną chroniącą przed zadrapaniami. Mobilny na 4 kółkach, 2 z hamul-
cami gwarantującymi stabilność stolika. Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 748 x 528 x 400 mm. Dostarczany 
w częściach z instrukcją montażu.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Stolik biurowy 74/53 L Durable  23%

Podstawa CPU/niszczarkowa Office Suites

Umożliwia bezpieczne przechowywanie jednostki centralnej komputera 
lub niszczarki pod lub obok biurka - oszczędza miejsce. Regulacja szerokości w zakresie 70-280 mm. 
Wytrzymała konstrukcja przeznaczona do obciążenia maks. do 50 kg. Kółka z blokadą.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawa CPU/niszczarkowa Office Suites  23%
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Szafka apteczka FIRST AID BOX M

Elegancka apteczka FIRST AID BOX wykonana z wysokiej jakości 
aluminium, bez wyposażenia. Zamykana na zamek. Posiada dwie 
wysuwane obrotowo szufladki, arkusz z indeksem, oraz naklejany biało krzyż na zielonym tle - oznako-
wanie pierwszej pomocy: Może być wyposażona zestaw pierwszej pomocy - Art.-Nr. 1972-00.
Wysokość: 28 cm. Wymiary: 302 x 280 x 118 mm (S x W x G).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Szafka apteczka FIRST AID BOX M  23%

Szafka apteczka FIRST AID BOX L

Elegancka apteczka FIRST AID BOX wykonana z wysokiej jakości 
aluminium, bez wyposażenia. Zamykana na zamek. Posiada trzy wysuwane 
obrotowo szufladki, arkusz z indeksem, oraz naklejany biało krzyż na zielonym tle - oznakowanie 
pierwszej pomocy: Może być wyposażona zestaw pierwszej pomocy - Art.-Nr. 1975-00. 
Wysokość: 40 cm . Wymiary: 302 x 400 x 118 mm (S x W x G). 

Indeks Opis Cena netto VAT

223742 Szafka apteczka FIRST AID BOX L  23%

Wyposażenie do apteczki małej FIRST AID KIT M

36-częściowy zestaw opatrunkowy zgodnie z DIN 13 164, nadaje się
do apteczki FIRST AID BOX M  (wyposażenie w języku niemieckim).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Wyposażenie do apteczki małej FIRST AID KIT M  23%

Zawieszka na klucze

Zawieszka na klucze dostępna w miksie atrakcyjnych kolorów, 
umożliwiająca umieszczenie za szybką etykiety wielkości 15 x 30 mm. Szybka z przezroczystego two-
rzywa i specjalny system wsuwania zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem etykiety. 

Indeks Opis Cena netto VAT

273085 Zawieszka na klucze  23%

Skrzynki na klucze

KEY BOX - skrzynki na klucze. Ponadczasowe wzornictwo. Obudowa wykonana z aluminium. Każda 
skrzynka zamykana na zamek (w komplecie dwa klucze - oprócz skrzynki na 12 kluczy zamykanej na 
rygiel). Każda skrzynka wyposażona w woreczek z sześcioma zawieszkami na klucze w różnych kolo-
rach. Zawieszki te służą jako zapas. W zestawie znajdują się kołki niezbędne do montażu skrzynki na 
ścianie. Wielkości odpowiednio na 12, 18, 36, 54, 48 i 72 klucze.
KEY CLIP - zawieszki na klucze. Rewolucja w zawieszkach na klucze. Budowa zawieszki umożliwia 
łatwe korzystanie z informacji zawartej na opisie. Po zawieszeniu kluczy zawieszka wisi prosto i nie 
przekręca się. Każde opakowanie wyposażone jest we wkłady do opisu. Opakowanie 6 szt. Kolory: 
czarny, czerwony, żółty, niebieski.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam KEY BOX 12 srebrny 190,00 23%

na zam KEY BOX 18 srebrny 241,00 23%

na zam KEY BOX 36 srebrny 296,00 23%

na zam KEY BOX 54 srebrny 391,00 23%

na zam KEY BOX 48 srebrny 373,00 23%

na zam KEY BOX 72 srebrny 462,00 23%

256993 KEY CLIP czarny 15,52 23%

256990 KEY CLIP czerwony 15,52 23%

na zam KEY CLIP żółty 15,52 23%

228526 KEY CLIP granatowy 15,52 23%
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Jojo Style

Stylowy owalny mechanizm ściągający z metalowym mechanizmem 
mocującym typu karabińczyk. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do karty 
lub identyfikatorów. Długość linki 80 cm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam Jojo Style czarne 14,37 23%

na zam Jojo Style czerwone 14,37 23%

na zam Jojo Style żółte 14,37 23%

na zam Jojo Style zielone 14,37 23%

na zam Jojo Style granatowe 14,37 23%

na zam Jojo Style szare 14,37 23%

na zam Jojo Style fioletowe 14,37 23%

Classic identyfikator

Galwanizowane identyfikatory w aluminiowej oprawie przeznaczone
 do częstego noszenia np. na targach, w hotelu czy w sklepie. Wyjątkowo 
trwałe identyfikatory w eleganckiej srebrnej ramce, zapięcie typu kombi klip.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam Classic identyfikator combiclip 30 x 65 mm 13,81 23%

na zam Classic identyfikator combiclip 34 x 74 mm 15,02 23%

na zam Classic identyfikator z magnesem 30 x 65 mm 17,78 23%

na zam Classic identyfikator z magnesem 34 x 74 mm 19,02 23%

Identyfikator PCV STK

Praktyczna kieszonka z elastycznego tworzywa o wysokiej przezroczystości,
nie przekłamuje kolorów identyfikatora. Zapinana na żabkę lub agrafkę. 

Indeks Opis Cena netto VAT

134116 Identyfikator PCV STK 57 x 90 mm 0,44 23%

Identyfikator PCV STK z taśmą

Praktyczna kieszonka z elastycznego tworzywa o wysokiej przezroczystości, 
nie przekłamuje kolorów identyfikatora. Wygodna tasiemka umożliwia zawieszenie identyfikatora na szyi. 

Indeks Opis Cena netto VAT

91209 Identyfikator PCV STK z taśmą 58 x 90 mm 1,32 23%

Taśma tekstylna SOFT COLOUR typu „smycz” 

Taśma tekstylna premium z zapięciem zabezpieczającym wykonana z jedwabiście 
miękkiej tkaniny. Metalowy karabińczyk gwarantuje pewne mocowanie i nadaje się 
do wszystkich identyfikatorów DURABLE, które są wyposażone w wycięcie na klip lub agrafkę.

Indeks Opis Cena netto VAT

371039 Soft Colour typu "smycz" z nowym wzorem zaczepu, szer. 15 mm 7,69 23%

371040 Soft Colour typu "smycz" z nowym wzorem zaczepu, szer. 15 mm 7,69 23%

371042 Soft Colour typu "smycz" z nowym wzorem zaczepu, szer. 15 mm 7,69 23%

371043 Soft Colour typu "smycz" z nowym wzorem zaczepu, szer. 15 mm 7,69 23%

371038 Soft Colour typu „smycz” z nowym wzorem zaczepu, szer. 15 mm 7,69 23%

INFO SIGN - tabliczka informacyjna

INFO SIGN - profesjonalne tabliczki informacyjne na drzwi lub obok drzwi 
o estetycznym i przejrzystym wzornictwie. Tylna ścianka i boki wykonane 
z aluminium. Osłona akrylowa nie odbija światła. W komplecie znajduje się zestaw montażowy (śruby lub paski 
samoprzylepne). Niezbędne do opisu pomieszczeń biurowych. Dostępne rozmiary: 149 x 52,5 mm, 149 x 105,5 
mm, 149 x 148,5 mm, 149 x 210,5 mm, 149 x 297 mm, 210 x 148,5 mm, 210 x 297 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam INFO SIGN - tabliczka informacyjna 149 x 52,5 mm 40,48 23%

na zam INFO SIGN - tabliczka informacyjna 149 x 105,5 mm 51,35 23%

na zam INFO SIGN - tabliczka informacyjna 149 x 148,5 mm 61,44 23%

na zam INFO SIGN - tabliczka informacyjna 149 x 210,5 mm 87,26 23%

na zam INFO SIGN - tabliczka informacyjna 149 x 297 mm 93,23 23%

na zam INFO SIGN - tabliczka informacyjna 210 x 148,5 mm 87,26 23%

na zam INFO SIGN - tabliczka informacyjna 210 x 297 mm 117,,00 23%
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Lampka na biurko MAUL Atlantic

Zawiera energooszczędną żarówkę 11W (Socket G23) 6500K – dostarcza biel światła dziennego. 
Nie powoduje refleksów na ekranie komputera i blacie biurka. Natężenie światła 1700 Lux z odległo-
ści 35 cm, 840 Lumen. Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 14 kWh/1000h), stabilna 
podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar 20 x 14,5 cm. Długość ramienia: dolnego 34 cm, gór-
nego 33 cm, rozmiar głowicy: około 36 x 7 cm, wysokość robocza: 45 cm. Znak zgodności Intertek GS 
z normami europejskimi dotyczącymi ochrony środowiska. Napięcie 220-240 V. Długość przewodów 
przyłączeniowych: 1,8 m (wtyczka Euro). 2 lata gwarancji. Kolory: biały, srebrny, czarny.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Lampka na biurko MAUL Atlantic, 11W, biała 149,00 23%

na zam. Lampka na biurko MAUL Atlantic, 11W, srebrna 149,00 23%

na zam. Lampka na biurko MAUL Atlantic, 11W, mocowana zaciskiem, czarna 130,00 23%

Lampka energooszczędna na biurko MAUL Starlet

Klasyczna lampka na biurko w modnej kolorystyce, oferowana z żarówką o mocy 8W (kompatybilna z 
gniazdem na żarówki typ E27). Klasa energetyczna od „A+” do „B” w zależności od używanej żarówki
Ważona konsumpcja energii dla fabrycznej żarówki: 8 kWh/1000h (2700K). Nie pobiera energii bę-
dąc w stanie spoczynku. Natężenie światła 600 Lux z odległości 29 cm, 350 Lumen. Stalowa głowica 
(9,5 x 12 cm) z możliwością regulacji w pionie o 310° i w poziomie o 135°. Ramię o długości 31 cm, 
wysokość robocza: 29 cm. Włącznik znajduje się 25 cm od bazy (lampki), napięcie 220-240V. 
W zestawie żarówka, długość przewodów przyłączeniowych: 1,75 m (wtyczka Euro). 2 lata gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. MAUL Starlet, 8W, biała 195,00 23%

na zam. MAUL Starlet, 8W, żółta 195,00 23%

na zam. MAUL Starlet, 8W, czerwona 195,00 23%

na zam. MAUL Starlet, 8W, purpurowa 195,00 23%

na zam. MAUL Starlet, 8W, jasnoniebieska 195,00 23%

na zam. MAUL Starlet, 8W, pomarańczowa 195,00 23%

na zam. MAUL Starlet, 8W, jasnozielona 195,00 23%

na zam. MAUL Starlet, 8W, czarna 195,00 23%

Lampka LED na biurko MAUL Puck

Kompaktowa lampka LED, pozwalająca oszczędzić do 80% kosztów w stosunku do tradycyjnych roz-
wiązań. Charakteryzuje się teleskopowym mechanizmem oraz modną kolorystyką. Posiada skonsoli-
dowaną, wysoko wydajną i nowoczesną żarówkę LED w barwie „światła dziennego” (6500K).
Natężenie światła 1300 Lux z odległości 33 cm, 230 Lumen. Cykl życia LED: ponad 15.000 godzin.
Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii 5 kWh/1000h). Regulacja wysokości w przedzia-
le 18-33 cm; głowica (Ø 10 cm) z możliwością regulacji o 180°; napięcie 220-240V. Długość przewo-
dów przyłączeniowych: 1,7 m. 2 lata gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. MAUL Puck, 5W, składana, biała 209,00 23%

na zam. MAUL Puck, 5W, składana, żółta 209,00 23%

na zam. MAUL Puck, 5W, składana, różowa 209,00 23%

na zam. MAUL Puck, 5W,składana, jasnoniebieska 209,00 23%

na zam. MAUL Puck, 5W, składana, purpurowa 209,00 23%

na zam. MAUL Puck, 5W, składana, pomarańczowa 209,00 23%

na zam. MAUL Puck, 5W, składana, jasnozielona 209,00 23%

na zam. MAUL Puck, 5W, składana, czarna 195,00 23%

Lampa biurowa Claudia

Lampa biurkowa Claudia z żarówką halogenową sztyftową 35W. Dwupozycyjny przełącznik, rucho-
ma podstawa. Żarówka i kabel zasilający w komplecie.

Indeks Opis Cena netto VAT

113704 Lampa biurowa Claudia 35 W czarna  23%

107173 Lampa biurowa Claudia 35 W srebrna  23%

na zam. Lampa biurowa Claudia 35 W biała  23%
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Zegar ścienny Q-CONNECT

Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego. Z okrągłą, białą tarczą otoczoną ramą
i zabezpieczony plastikową szybką. Nowoczesny design oraz czytelna typografia cyfr. 
Dwie czarne wskazówki plus jedna – czerwona – sekundowa. Zegar wyposażony w mechanizm
kwarcowy zasilany 1 baterią AA. Średnica: 37,5 cm, grubość: 5 cm, kolory srebrny i czarny..

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Zegar ścienny Q-CONNECT Warsaw, 37,5 cm, srebrny  23%

na zam. Zegar ścienny Q-CONNECT Wels, 37,5 cm, czarny  23%

na zam. Zegar ścienny Q-CONNECT Budapest, 28 cm, srebrny  23%

na zam. Zegar ścienny Q-CONNECT Tokyo, 28 cm, czarny  23%

Wentylator/cylkulator 

Wentylator biurkowy ADLER o mocy 45 W, średnicy 30 cm oraz możliwością regulacji kąta nachyle-
nia. Urządzenie posiada 2 prędkości oraz możliwość oscylacji. Zaletą w konstrukcji wentylatora jest 
stabilna podstawa. Masa netto urządzenia 1,7 kg.
Cyrkulator MPM powietrza zasilany sieciowo, o mocy 140 W, średnicy 45 cm, z 3 stopniami regulacji 
nawiewu, zakresem obrotu 120 st., metalową osłoną oraz ze stabilną podstawą. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Wentylator ADLER AD 7303  23%

na zam. Wentylator MPM MWP-01  23%

Wentylatory stojące

Wydajne wentylatory. Posiadają stabilną podstawę, co sprawia, że moża je postawić nawet na nierów-
nej powierzchni bez obawy o przewrócenie.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Wentylator ADLER AD 7303  23%

na zam. Wentylator MPM MWP-01  23%

Lampka 6W Platinet

Lampka biurkowa LED o wysokiej jakości wykonania. 
Posiada możliwość regulacji barwy światła oraz intensywności świecenia. 
Moc znamionowa: max 6,0W . Znamionowy strumień świetlny: max 210 lm (78, 153, 210 lm). 
Temperatura barwowa: 2800-5500K ciepły biały - zimny biały. 
Napięcie ładowarki: AC100-240V 50/60Hz. Prąd lampy: DC5V/1A. Kąt świecenia: 120°. 
Temperatura pracy: - 20 - +40°C. Współczynnik mocy: >0,4. Rodzaj i ilość LED: 14PCS SMD5050.
CRI: >80 Ra. Czas startu: <0,5 S. 60% wartości strumienia świetlnego: <1 s. 95% wartości strumienia 
świetlnego: <2 s. Żywotność: 30 000 godz. Znamionowa trwałość lampy: 30 000 godz.
Liczba cykli włącz/wyłącz: 15 000. Stopień ochrony IP: IP20. Wymiary: 145*145*330 mm.
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: >0,7. 
Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowanego.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam Lampka 6W Platinet [43131] 105,,00 23%
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Baterie Philips PowerLife

Indeks Opis Cena netto VAT

256429 Baterie Philips PowerLife 6LR61 9V  23%

256534 Baterie Philips PowerLife LR03 1,5V  23%

262430 Baterie Philips PowerLife LR20 1,5V  23%

Haczyki Command

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Haczyki Command 12,11 23%

370810
17201 PL Rzepy Command do wieszania obrazów, 
4 średnie komplety z rzepami

12,11 23%

370811
17026CLR PL Przezroczyste Haczyki Command do 
wieszania ozdób , 20  haczyków, 24 mini przezroczyste 
paski

12,11 23%

370812
17067CLR PL Przezroczyste Haczyki Command 
z metalowym uchwytem, 3 haczyki, 4 małe paski

10,09 23%

370813
17001 PL Haki Command wielokrotnego użytku, srednie, 
2 haki, 4 średnie paski

11,00 23%

370814
W17081 PL Haki Command wielokrotnego użytku, 
wodoodporne, 2 haki, 4 średnie paski

11,00 23%

370815
17017 PL Uchwyty do kabli Command, małe, 4 uchwyty, 
5 małych pasków

11,00 23%

370816
17301 PL  Uchwyty do kabli Command, średnie, 4 uchwyty, 
5 małych pasków

11,00 23%

Żarówka OMEGA LED

Moc: 12W, Lumeny: 1000. Temperatura barwowa: 2800K ciepły biały. Napięcie: AC 100-240V 
50/60Hz. Kąt świecenia: 160°. Gwint: E27. Temperatura pracy: - 20-+45°C. Współczynnik mocy: 
>0,5. Rodzaj i ilość LED: 50 PCS SMD 2835. Czas zapłonu: <0,5 s. Żywotność: 30 000 godzin. Liczba 
cykli włącz/wyłącz: 15 000, odpowiednik tradycyjnej żarówki: 75W. Wymiary: 114 x 60 mm. Nie sto-
sować ze ściemniaczami. LED bezkierunkowy.

Indeks Opis Cena netto VAT

332101 Żarówka OMEGA LED BULB ECO 2800K E27 12W [42356]  23%

338055 Żarówka OMEGA LED BULB ECO 2800K E27 15W [42357]  23%

Kosz na śmieci metalowy

Kosz biurowy, dzięki któremu nawet zmięte papiery wyglądają estetycznie. Pasuje do innych produk-
tów siatkowych Starpak.

Indeks Opis Cena netto VAT

185214 Kosz na śmieci metalowy 27,75 23%

185215 Kosz na śmieci metalowy 27,75 23%

Kosze na papier

Lakierowany metal w kolorze czarnym lub srebrnym.

Indeks Opis Cena netto VAT

209297 Kosze na papier 258 x 297 x 197 mm czarny okrągły 21,83 23%

211704 Kosze na papier 258 x 297 x 197 mm srebrny okrągły 21,83 23%

342304 Kosze na papier 354 x 272 x 200 mm czarny kwadratowy 29,64 23%

342318 Kosze na papier 354 x 272 x 200 mm srebrny kwadratowy 29,64 23%

115059 Kosze na papier 360 x 298 x 227 mm czarny okrągły 42,25 23%

115060 Kosze na papier 360 x 298 x 227 mm srebrny okrągły 42,25 23%
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Kasetki na pieniądze Eagle 8878

Metalowe kasetki lakierowane, o zaokrąglanych brzegach, zamykane na kluczyk (w zestawie 2 klu-
czyki). Dostępne w kolorze: czarnym, czerwonym i niebieskim. Posiadają plastikową tackę na bilon.
Dostępne w czterech rozmiarach:
XS: 70 x 153 x 120 mm
S: 77 x 207 x 157 mm
M: 82 x 262 x 192 mm
L: 100 x 300 x 217 mm

Indeks Opis Cena netto VAT

202787 Kasetki Eagle 8878 77 x 207 x 157 mm niebieski 57,72 23%

202789 Kasetki Eagle 8878 77 x 207 x 157 mm czarny 57,72 23%

202791 Kasetki Eagle 8878 77 x 207 x 157 mm czerwony 57,72 23%

202790 Kasetki Eagle 8878 82 x 262 x 192mm niebieski 78,00 23%

202792 Kasetki Eagle 8878 82 x 262 x 192 mm czarny 78,00 23%

202791 Kasetki Eagle 8878 82 x 262 x 192 mm czerwony 78,00 23%

202793 Kasetki Eagle 8878 100 x 300 x 217 mm niebieski 96,89 23%

202795 Kasetki Eagle 8878 100 x 300 x 217 mm czarny 96,89 23%

202785 Kasetki Eagle 8878 100 x 300 x 217 mm czerwony 96,89 23%

Stojaki na parasole

Stylowy i elegancki stojak na parasole z ozdobną perforacją. 
Idealny do postawienia przy wejściu, w biurze, sklepie lub w domu.
Wykonany z metalu z powłoką epoksydową. Pojemność: 28,5 litra. Wymiary (W x S): 620 x 260 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Stojak na parasole, metalowy, okrągły 28,5 czarny  23%

na zam. Stojak na parasole, metalowy, okrągły 28,5 srebrny  23%

Wieszak na ubrania

Wieszak wolno stojący na odzież wierzchnią. Wygodny i praktyczny, gdyż można go łatwo przesta-
wiać z miejsca na miejsce. Wykonany jest z aluminium, korona wieszaka wykonana z metalowych, 
aluminiowych prętów.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Wieszak na ubrania Cactus - aluminium  23%

na zam. Wieszak na ubrania Halmar - metal  23%
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Czajnik bezprzewodowy Philips 1,5l HD4646 

Łatwe napełnianie i  przykrywanie. Uchwyt do nawijania przewodu sieciowego. Bezprzewodowa 
podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia. Zdejmowana pokrywka z dużym 
otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie. Czytelne wskaźniki poziomu wody z obu stron. 
Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie. Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe 
czyszczenie. Filtr antywapienny zapewniający czystszy kubek. 4-elementowy system bezpieczeń-
stwa. Chłodna w dotyku pokrywka. Moc [W] 2000-2400, pojemnośc [l] 1,5.

Indeks Opis Cena netto VAT

176466 Czajnik bezprzewodowy Philips 1,5l HD4646 niebieski  23%

262786 Czajnik bezprzewodowy Philips 1,5l HD4646 biały  23%

Czajnik bezprzewodowy 1,7 l Zelmer CKE 820 IVO 

Nowoczesny czajnik o  mocy 2200 W  i  pojemności 1,7l. Płaska grzałka, w  którą wyposażone jest 
urządzenie, umożliwia błyskawiczne zagotowanie nawet niewielkiej ilości wody, a antywapienny filtr 
zatrzymuje osad. Czajnik posiada dwustopniowe zabezpieczenie (ochrona przed przypadkowym 
otwarciem pokrywy oraz automatyczny wyłącznik po zagotowaniu się wody). Komfort użytkowania 
czajnika zwiększa miękki uchwyt oraz schowek na przewód, a jego dodatkowym atutem jest podświe-
tlony wyłącznik.

Indeks Opis Cena netto VAT

297678 Czajnik bezprzewodowy 1,7l  Zelmer CKE 820 IVO  23%

Xelsis Evo Automatyczny ekspres do kawy

Całkowicie ceramiczne młynki eliminujące problem smaku przypalonej kawy. Doskonała pianka 
dzięki pojemnikowi na mleko z dwiema komorami. Napoje mleczne bez konieczności czekania dzięki 
podwójnemu bojlerowi. Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami. Regulowane 
młynki pozwalające na eksperymentowanie z intensywnością smaku kawy. Możliwość dostosowania 
kawy do swoich upodobań dzięki 6 profilom użytkownika. Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowane-
mu systemowi parzenia. Higieniczne spienianie mleka dzięki funkcji automatycznego podwójnego 
czyszczenia. Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania 
kamienia.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Xelsis Evo Automatyczny ekspres do kawy  23%

Ekspres do kawy przelewowy ZCM1111X 

Zestaw funkcji ekspresu CM1001D umożliwia regulację mocy kawy, czasowe parzenie, parzenie 2-4 
filiżanek, autooczyszczanie oraz programowanie czasu wyłączenia. Dodatkową funkcjonalnością jest 
możliwość bezpośredniego nalewania, która pozwala na nalewanie kawy z dzbanka w czasie jeszcze 
w trakcie parzenia. Pojemny dzbanek 1,8 l wystarczy na rozlanie kawy do 12 filiżanek, a płyta utrzy-
mująca ciepło pozwoli zachować temperaturę napoju kawowego do 40 minut.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Ekspres do kawy przelewowy ZCM1111X (CM1001D)  23%


