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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 ja-
sność 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%

Laptop Dell Vostro
Biznesowy laptop w 15-sto calowej odsłonie - oto właśnie nowy Dell Vostro 3568. Dobra ja-
kość wykonania oraz sprawdzona wydajność w biznesie to cechy które powinien posiadać 
każdy laptop fi rmowy. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Laptop Dell Vostro 23%

Skaner Mustek A3
Duży, płaski skaner formatu A3. Ruchoma pokrywa umożliwiająca skanowanie różnej grubości 
dokumentów i książek. Wysoka rozdzielczość optyczna - 1200dpi (48-bitowa głębia koloru) 
zapewnia doskonałą jakość skanowanych dokumantów. Proste skanowanie za pomocą kla-
wiszy szybkiego dostępu na przednim panelu. Dołączone oprogramowanie pozwala m. in. 
na konwertowanie plików do Word-a, Excela, przeszukiwalnego PDF-a. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Skaner Mustek A3 23%

Skaner CANON 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 kolo-
rowej strony A4 w 16 sekund. Skaner posiada interfejs USB, z którego jest również zasilany.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Skaner CANON Lide 23%

Drukarka atramentowa HP Offi  ceJet Pro
Format: A4; rozdzielczość druku mono: 600x600 dpi; rozdzielczość druku
 w kolorze: 600x600 dpi; szybkość drukowania mono: do 15 stron A4/min; szybkość druko-
wania w kolorze: do 14 stron A4/min; automatyczne drukowanie dwustronne; standardowe 
rozwiązania komunikacyjne: USB 2,0.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Drukarka atramentowa HP Offi  ceJet Pro 23%

Drukarka laserowa Brother
Format: A4. Rozdzielczość druku mono: 2400 x 600 dpi. Szybkość drukowania mono: do 26 
stron A4/min, automatyczne drukowanie dwustronne. Standardowe rozwiązania komuni-
kacyjne: USB 2.0, wbudowana karta sieciowa Ethernet.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Drukarka laserowa Brother 23%
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Urządzenie wielofunkcyjne Pixma MX925 
Drukarka atramentowa z 5 pojedynczymi atramentami, system 5 kolorów z minimalną ob-
jętością kropli 1 pl, głowica drukująca FINE, system ChromaLife100+. Funkcje: drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie i faksowanie, obsługa Wi-Fi i Ethernet, drukowanie z urządzeń mo-
bilnych, obsługa AirPrint, drukowanie przez Internet, drukowanie bezpośrednie przy użyciu 
wyświetlacza TFT o przekątnej 7,5 cm, drukowanie dwustronne, odbitki w jakości laboratorium 
fotografi cznego, drukowanie na płytach, skanowanie do chmury i dwustronny podajnik ADF 
na 35 arkuszy. Automatyczny druk dwustronny. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Urządzenie wielofunkcyjne Pixma MX925 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%

Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart B109a 
To najmniejsze na świecie urządzenie wielofunkcyjne pozwala oszczędzać
przestrzeń i pieniądze, oferując jednocześnie możliwość drukowania bezprzewodowego1. 
Tanie wkłady atramentowe i wysoka wydajność w rewelacyjnej, stylowej drukarce o nie-
wielkich wymiarach. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie przy użyciu niemal każdego 
urządzenia mobilnego. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart B109a 23%

Urządzenie wielofunkcyjne HP Laser Jet Pro
Szybkie drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie 
oraz zaawansowane, kompleksowe zabezpieczenia procesów roboczych. To urządzenie 
wielofunkcyjne zapewnia szybsze zakończenie podstawowych zadań i zapewnia ochronę 
przed zagrożeniami. Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence zapew-
niają wydruk większej ilości stron. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Urządzenie wielofunkcyjne HP Laser Jet Pro 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 - 64 
MB pamięci oraz opcji skanowania do poczty e-mail urządzenie usprawnia pracę w biurze. 
Wyposażone jest w dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej 8,3 cm. Urządzenie po-
zwala również na druk zdjęć bezpośrednio 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%

Ploter HP Designjet T770
Rozmiar modelu Designjet: 111,76 cm Prędkość drukowania kolorowej grafi ki 
(tryb draft, format A1, papier zwykły): 28 s/str. Prędkość druku rysunków kreskowych w czerni 
(tryb draft, format A1, zwykły papier): 28 s/str. Obsługa papieru. Podawanie nośników, wykań-
czanie dokumentów. Podawanie arkuszy z roli, automatyczna obcinarka. Nośniki: Papier typu 
bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotografi czny, 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 pa-
pieru): 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-TG2512
Komfortowy telefon. Obejmuje dwie słuchawki oraz bazy ze zintegrowaną ładowarką. 
Bezprzewodowe słuchawki wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem. 
Posiada system głośnomówiący. We wbudowanej pamięci można zapisywać 50 numerów. 
Łatwa obsługa. Jednoprzyciskowe wybieranie do 9 numerów. Możliwość przymocowania 
do ściany Funkcja alarmu.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Telefon bezprzewodowy Panasonic DECT KX-TG2512 23%

Telefon bezprzewodowy Panasonic 

DECT KX-TG2511
Komfortowy telefon. Obejmuje jedną słuchawkę oraz bazę ze zintegrowaną ładowarką. 
Bezprzewodowa słuchawka wyposażona w 1,4-calowy, czytelny wyświetlacz LCD z pod-
świetleniem. Posiada system głośnomówiący. We wbudowanej pamięci można zapisywać 
50 numerów oraz nazw. Posiada system identyfi kacji numerów. Kompatybilność z GAP, po-
wtarznie 10 ostatnio wybieranych numerów, 5 polifonicznych melodii dzwonka. Odbieranie 
dowolnym przyciskiem. Zegar, alarm, funkcja poszukiwania słuchawki.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Telefon bezprzewodowy Panasonic DECT KX-TG2511 23%

Telefaks Panasonic KX-FC268PDT
Faks na papier zwykły z modemem o szybkości transmisji 9600 bps, funkcją głośnomówiącą, 
wyposażony w książkę telefoniczną pozwalającą na zapamiętanie do 100 pozycji oraz podajnik na 
20 stron. Ponadto, urządzenie posiada automatyczny podajnik dokumentów na 10 stron, funkcję 
kopiowania z możliwością skalowania, elektroniczną regulację głośności oraz tryb korekcji błędów (ECM).

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Telefaks Panasonic KX-FC268PDT 23%

Produkty poprawiające ergonomię pracy
W działach Akcesoria komputerowe oraz Wyposażenie biur znajdziesz produkty po-
prawiające ergonomię pracy. 
Podkładki pod nadgarstki, podnóżki, podpórki pleców a także podstawki i uchwyty do sprzętu 
pomogą w stworzeniu komfortowego miejsca pracy.

Akcesoria poprawiające ergonomię pracy str.
Akcesoria komputerowe 168
Wyposażenie biur 208

Telefaks Panasonic KX-FL613PD
Faks na papier zwykły z modemem o szybkości transmisji 9600 bps, funkcją głośnomówiącą, wyposa-
żony w książkę telefoniczną pozwalającą na zapamiętanie do 100 pozycji oraz podajnik na 20 stron. 
Ponadto, urządzenie posiada automatyczny podajnik dokumentów na 10 stron, funkcję kopiowania 
z możliwością skalowania, elektroniczną regulację głośności oraz tryb korekcji błędów (ECM).

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Telefaks Panasonic KX-FL613PD 23%
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Indeks Opis Cena netto VAT
397399 Oczyszczacz powietrza IDEAL AP15 23%
397401 Oczyszczacz powietrza IDEAL AP30 23%
384850 Oczyszczacz powietrza IDEAL AP45 23%
397402 Oczyszczacz powietrza OPUS AEROPRIME X Auto 23%

Indeks Opis Cena netto VAT
321057 Niszczarka OPUS CS 2208 CD 2 x 12 mm 23%

Indeks Opis Cena netto VAT
321057 Niszczarka OPUS TS 2215 CD 23%

Niszczarka Opus CS 2208 CD 2 x 12 mm
Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym 
(cross-cut). Przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych 
i tajnych. Niszczarka posiada specjalną szczelinę do niszczenia płyt CD 
i kart kredytowych oraz posiada osobny pojemnik na płyty CD 
o pojemności 3 litrów.

• Szczelina podawcza: 
dla papieru: 220 mm, dla płyt CD/DVD: 122 mm

• System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
• Szerokość ścinka: 2 x 12 mm
• Maksymalna ilość niszczonych kartek: 
8 (80 g/m²)

• Pojemność kosza na ścinki: 22 litrów
• Poziom bezpieczeństwa 
(Nowa norma DIN 66399):
P-5 | Tx-5 | Ex-4 | O-2

• Niszczy karty kredytowe i płyty CD/DVD
• Odporna na zszywki i spinacze biurowe
• Automatyczny START/STOP
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Automatyczne wyłączenie
• Automatyczny rewers
• Kółka

Oczyszczacze powietrza IDEAL AP 15 | AP 30 | AP 45
Oczyszczacze powietrza rekomendowane do domów, małych lub średnich biur, przychodni i specjalistycz-
nych gabinetów (zależnie od wybranego modelu). Posiadają zintegrowany system fi ltrów: AEON Blue®, 
fi ltr wstępny, fi ltr dokładny True HEPA oraz jonizator PlasmaWave®. Filtry bardzo skutecznie usuwają 
99,97% zanieczyszczeń; zarówno drobne cząstki o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, 
roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym papierosowy, bakterie 
jak również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy. 
Ponadto, powietrze jest nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze 
to prosty i naturalny sposób na odświeżenie. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa 
wydajność i koncentrację, a także chroni przed uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, 
zmęczeniem lub chorobami. Urządzenia cechuje energooszczędność oraz cicha praca. W zestawie pilot 
zdalnego sterowania.

Parametry oczyszczaczy 
AP 15 / 30 / 45:

• Wielkość pomieszczenia: 15 m2 (AP 15) | 30 m2 (AP 30) | 45 m2 (AP 45)
• Wydajność: 40 - 170 m2/h (AP 15) | 65 - 330 m2/h (AP 30) | 85 - 500 m2/h (AP 45)
• Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
• Moc (W): 4 / 6 / 10 / 40 (AP 15) | 4 / 10 / 25 / 60 (AP 30) | 11 / 20 / 40 / 110 (AP 45)
• Poziom hałasu (dB): 26 / 35 / 43 / 52 (AP 15) | 26 / 35 / 46 / 55 (AP 30) | 27 / 38 / 50 / 60 (AP 45)
• Współczynnik oczyszczania: 4,5
• Filtry: wstępny, True HEPA, fi ltr z węglem aktywnym
• System PlasmaWave™ - jonizacja powietrza
• System przeciwbakteryjny Cleancel™
• Wentylator (4 poziomy prędkości)
• Tryb automatyczny
• Wskaźnik jakości powietrza
• Czujniki: gazu, zapachu i pyłu
• Wskaźnik konieczności wymiany fi ltra

Oczyszczacz powietrza AEROPRIME X AUTO
Wydajne i ekonomiczne oczyszczacze powietrza do użytku domowego i małych biur. 
Urządzenia posiadają nowatorski system oczyszczania będący połączeniem fi ltra HEPA, 
eliminującego alergeny oraz fi ltra węglowego, odpowiedzialnego za usuwanie nie-
przyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowano technologię wykorzystującą światło 
ultrafi oletowe (UV-C), co poszerza zakres niszczenia drobnoustrojów chorobotwór-
czych. Oczyszczacze pełnią też funkcję JONIZATORÓW co sprawia, że jakość powietrza 
wewnątrz pomieszczenia jest zbliżona do tego jakie panuje w nieskażonym środowisku 
naturalnym. Dzięki zastosowaniu trybu AUTO (model w wersji X AUTO) - proces czysz-
czenia dokonuje się samoczynnie: urządzenie reguluje poziom prędkości wentylatora, 
a czujniki jakości powietrza aktywują odpowiednie fi ltry.

Parametry czyszczacza AEROPRIME X AUTO

• Wielkość pomieszczenia: 20 - 30 m2

• Wydajność: 67 m2/h / 153 m2/h / 244 m2/h
• Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
• Moc (W): 50
• Poziom hałasu (dB): 30 (L) / 45 (M) / 55 (H)
• Współczynnik oczyszczania: 3,3
• Filtry: wstępny, fi ltr z węglem aktywnym, HEPA, 
• Światło UV-C (niszczy drobnoustroje): długość fali 254 nm
• System PCO - usuwa związki organiczne i nieprzyjemne zapachy
• Jonizator (ujemne jony zbliżają jakość powietrza w pomieszczeniach

do środowiska naturalnego
• Wentylator (3 poziomy prędkości)
• Panel sterowania: przycisk zasilania, przełącznik trybów AUTO/SLEEP
• Zintegrowany włącznik lampy UV-C oraz jonizatora
• Timer (regulacja czasu pracy)

Niszczarka Opus TS 2215 CD 4 x 38 mm
Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym. Posiada osobną 
szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych. Wygodny 
w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik 
na pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. 
Przeznaczona dla biur średniej wielkości.

• Szczelina podawcza: 
dla papieru: 225 mm, dla płyt CD/DVD: 122 mm

• System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
• Szerokość ścinka: 4 x 38 mm
• Maksymalna ilość niszczonych kartek: 
15 (80 g/m²)

• Pojemność kosza na ścinki: 28 litrów
• Poziom bezpieczeństwa 
(Nowa norma DIN 66399):
P-5 | Tx-1 | Ex-2

• Niszczy karty kredytowe i płyty CD/DVD
• Odporna na zszywki i spinacze biurowe
• Automatyczny START/STOP
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Automatyczne wyłączenie
• Automatyczny rewers
• Kółka

GWARANCJA
2 LATA

OCZYSZCZACZE IDEAL

Polecane dla alergików!

STRAŻNICY CZYSTOŚCI
w Twoim domu i w biurze!

aeroprime
home & o�  ce

guard

GWARANCJA
2 LATA
NISZCZARKI OPUS

GWARANCJA
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NISZCZARKI OPUS

GWARANCJA
2 LATA

OCZYSZCZACZE OPUS
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Niszczarka Shredcat 8260 CC            
4 x 40 mm
Niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie pasko-
wo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy 
DIN 66399). Cechuje ją cichy i mocny silnik oraz ze-
rowe zużycie energii w trybie AutoEco. Dodatkowym 
atutem jest elegancki kosz na ścinki, wyjmowany od 
przodu, z oknem pokazującym poziom napełnienia. 
Przy próbie wyciągnięcia kosza system automatycz-
nie zatrzyma pracę niszczarki.

• Szczelina podawcza: 220 mm
• Szerokość ścinka: 4 x 40 mm
• Maksymalna ilość niszczonych kartek: 6 (80 g/m²)
• Pojemność kosza na ścinki: 18 litrów
• Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399):
P-4 | F-1

• Odporna na zszywki biurowe
• Automatyczny START/STOP
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Automatyczne wyłączenie
• Automatyczny rewers
• Kółka
• Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
• Automatyczne zatrzymanie w przypadku 
przepełnienia kosza na ścinki

• Gwarancja na noże tnące: 2 lata

Niszczarka Shredcat 8283 CC
4 x 10 mm
Idealna niszczarka dla biura – wygodna, kompaktowa. Posiada od-
dzielny zespół tnący oraz pojemnik na płyty CD / DVD. Tnie w sys-
temie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy 
DIN 66399). Jednorazowo niszczy 5 kartek papieru. Wyposażona 
w innowacyjny, automatyczny podajnik mieszczący do 300 arkuszy 
papieru. Zamykana pokrywa komory automatycznego podajnika 
posiada blokadę PIN, która zabezpiecza poufność niszczonych 
dokumentów. Posiada specjalne wahadło, które równomiernie 
rozprowadza ścinki wewnątrz kosza pozwalając na bardziej efek-
tywne jego wypełnienie.

• Szczelina podawcza: dla papieru: 220 mm, 
dla płyt kompaktowych: 122 mm

• Szerokość ścinka: 4 x 40 mm
• Maksymalna ilość niszczonych kartek: 5 (80 g/m²)
• Pojemność kosza na ścinki: 53 litrów
• Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399): 

P-4 | Tx-4 | Ex-3 | O-1 | F-1
• Niszczy karty kredytowe
• Niszczy płyty CD
• Odporna na zszywki biurowe
• Automatyczny START/STOP
• Automatyczny podajnik papieru
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Automatyczne wyłączenie
• Kółka
• Fotokomórka
• Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
• Automatyczne zatrzymanie w przypadku 
przepełnienia kosza na ścinki

• Gwarancja na noże tnące: 2 lata

Niszczarka Shredcat 8220 CC 4 x 40 mm 
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 zatrzyma pracę niszczarki. 

• Szczelina podawcza: 220 mm
• Szerokość ścinka: 4 x 40 mm
• Maksymalna ilość niszczonych kartek: 4 (80 g/m²)
• Pojemność kosza na ścinki: 16 litrów
• Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399): P-4 | F-1
• Automatyczny START/STOP
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Automatyczne wyłączenie
• Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
• Gwarancja na noże tnące: 2 lata

Niszczarka Shredcat 8240 CC 4 x 40 mm
Małe WIELKIE niszczarki! rodzina SHREDCAT 8240.
EKOLOGICZNE – zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY
ENERGOOSZCZĘDNE – wyposażone w wyjątkowo ciche silniki indukcyjne
BEZPIECZNE – blokada przy przeciążaniu urządzenia
REWELACYJNIE TANIE! – wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny! 

• Szczelina podawcza: 220 mm
• Szerokość ścinka: 4 x 40 mm
• Maksymalna ilość niszczonych kartek: 6 (80 g/m²)
• Pojemność kosza na ścinki: 18 litrów
• Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399): P-4 | F-1
• Odporna na zszywki biurowe
• Automatyczny START/STOP
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Automatyczne wyłączenie
• Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
• Gwarancja na noże tnące: 2 lata

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka Shredcat by IDEAL 8220 CC / 4 x 40 mm 23%
na zam. Niszczarka Shredcat by IDEAL 8240 CC / 4 x 40 mm 23%
176943 Niszczarka Shredcat by IDEAL 8260 CC / 4 x 40 mm 23%
172480 Niszczarka Shredcat by IDEAL 8280 CC / 4 x 10 mm 23%
317485 Niszczarka Shredcat by IDEAL 8283 CC / 4 x 10 mm 23%

Niszczarka Shredcat 8280 CC
4 x 10 mm
Idealna niszczarka dla biura – wygodna, kompaktowa. 
Posiada oddzielny zespół tnący oraz pojemnik na płyty 
CD / DVD. Tnie w systemie paskowo-odcinkowym (4 sto-
pień tajności według normy DIN 66399). Jednorazowo 
niszczy 5 kartek papieru. Wyposażona w innowacyjny, 
automatyczny podajnik mieszczący do 150 arkuszy pa-
pieru. Posiada specjalne wahadło, które równomiernie 
rozprowadza ścinki wewnątrz kosza pozwalając na bar-
dziej efektywne jego wypełnienie.

• Szczelina podawcza: dla papieru: 220 mm, 
dla płyt kompaktowych: 122 mm

• Szerokość ścinka: 4 x 40 mm
• Maksymalna ilość niszczonych kartek: 5 (80 g/m²)
• Pojemność kosza na ścinki: 30 litrów
• Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399): 

P-4 | Tx-4 | Ex-4 | O-1 | F-1
• Niszczy karty kredytowe
• Niszczy płyty CD
• Odporna na zszywki biurowe
• Automatyczny START/STOP
• Automatyczny podajnik papieru
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Automatyczne wyłączenie
• Kółka
• Fotokomórka
• Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
• Automatyczne zatrzymanie w przypadku 
przepełnienia kosza na ścinki

• Gwarancja na noże tnące: 2 lata

EKOLOGICZNE | ENERGOOSZCZĘDNE
BEZPIECZNE | REWELACYJNIE TANIE!

GWARANCJA
2 LATA
NISZCZARKI IDEAL
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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™ za-
pewnia bezproblemowe niszczenie nawet pogniecionych dokumentów czy na błyszczącym papie-
rze. Szczelina umożliwia niszczenie pojedynczych dokumentów do 8 (130C) lub 10 (200C) kartek 
jednorazowo. Z blokadą zapobiegającą zacięciom - funkcja Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje 
dokumenty przy zacięciu. Technologia SilentShred™ zapewnia cichą pracę. Energooszczędna - sys-
tem Sleep Mode wyłącza urządzenie 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 doku-
mentów - 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 40 10 P-3 / T-3 230 22 2 / 5 23%
338932 62Mc 3 x 10 10 P-4/ T-3 223 19 2 / 5 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 23%
338935 AUTOMAX™ 130C 4 x 38 130 / 8 P-4 / T-4 230 32 2 / 5 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 23%
298206 63Cb 4 x 50 10 P-3/ T-3 230 19 2 / 5 23%

Niszczarka Fellowes Powershred 73Ci
Nowoczesna niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osoby. Wolna od zacięć, dzię-
ki inteligentnemu 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, dotykowy 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 rozpocz-
nie niszczenie tylko przy dopuszczalnej ilości kartek. Bezpieczna – czujnik SafeSense™ zatrzy-
muje 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

EKOLOGICZNE | ENERGOOSZCZĘDNE
BEZPIECZNE | REWELACYJNIE TANIE!
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Niszczarka Rexel Promax RPX612 i RPS812
Idealna dla kadry kierowniczej (1-2 osoby). RPX612 niszczy do 6 kartek (80g/m2) jednorazowo na ścinki 
4 x 40 mm (P-4). RPS812 niszczy do 8 kartek (80g/m2) jednorazowo na paski 6 mm (P-2). Nawet 10 
min pracy bez potrzeby chłodzenia. Kosz na ścinki o pojemności 12 litrów.

Indeks Opis Cena netto VAT
397107 Niszczarka Rexel Promax RPX612 23%
na zam. Niszczarka Rexel Promax RPS812 23%

Niszczarka Rexel Promax REX823 i RES1123
Idealna dla kadry kierowniczej (1-2 osoby). REX823 niszczy do 8 kartek (80g/m2) jednorazowo 
na ścinki 4 x 40 mm (P-4). RES1123 niszczy do 12 kartek (80g/m2) jednorazowo na paski 6 mm 
(P-2). Nawet 15 min pracy bez potrzeby chłodzenia. Kosz na ścinki o pojemności 23 litrów.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka Rexel Promax REX823 23%
na zam. Niszczarka Rexel Promax RES1123 23%

Niszczarka Rexel Promax RSX1538 i RSS1838 
Idealna do użytku w niewielkich biurach (do 10 osób). RSX1538 niszczy do 15 kartek (80g/m2) 
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4). RSS1838 niszczy do 18 kartek (80g/m2) jednorazowo 
na paski 6 mm (P-2). Nawet 30 min pracy bez potrzeby chłodzenia. Wysuwany kosz na ścinki 
o pojemności 38 litrów. Niszczy płyty CD.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka Rexel Promax RSX1538 23%
na zam. Niszczarka Rexel Promax RSS1838 23%

Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 130X i 130M
Idealna do użytku osobistego. AutoFeed - podajnik na 130 kartek (80g/m2), które niszczą się 
automatycznie. 130X tnie na ścinki 4 x 40 mm (P-4). 130M tnie na mikro ścinki 2 x 15 mm (P-
5). Funkcje automatycznego i ręcznego cofania papieru. Pojemność kosza: 26l (300 kartek). 
Niszczy karty kredytowe. Bardzo cicha praca.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka Rexel Promax REX823 23%
na zam. Niszczarka Rexel Promax RES1123 23%

Niszczarka Rexel Promax RSX1035 i RSS1535
Idealna do użytku w niewielkich biurach (do 10 osób). RSX1035 niszczy do 10 kartek (80 g/
m2) jednorazowo na ścinki 4 x 40 mm (P-4). RSS1535 niszczy do 15 kartek (80 g/m2) jedno-
razowo na paski 6 mm (P-2). Nawet 15 min pracy bez potrzeby chłodzenia. Kosz na ścinki o 
pojemności 35 litrów.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka Rexel Promax RSX1035 23%
na zam. Niszczarka Rexel Promax RSS1535 23%

Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 60X i 90X 
Niszczarka z automatycznym podajnikiem dokumentów. Idealna do użytku osobistego. 60X niszczy 
automatycznie do 60 kartek (80g/m2). 90X niszczy automatycznie do 90 kartek (80g/m2). Cięcie 
na ścinki 4 x 45 mm (P-3). Wysuwany kosz na ścinki o pojemności 15 litrów (60X) lub 20 litrów (90X). 
Niszczy karty kredytowe. Bardzo cicha praca. Łatwe usuwanie zacięć papieru.

Indeks Opis Cena netto VAT
284426 Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 60X 23%
na zam. Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 90X 23%
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Olej do niszczarek 
Usprawnia pracę niszczarki. Zabezpiecza przed osadzeniem się ścinków na nożach. 
Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki. SPOSÓB UŻYCIA - zalecany: nanieś na kartkę 
papieru niewielką ilość oleju na całą jej powierzchnię, zniszcz kartkę w niszczarce, powtarzaj 
procedurę do momentu oczyszczenia noży ze ścinek.

Indeks Opis Cena netto VAT
152560 Olej do niszczarek 355 ml 23%
na zam. Olej do niszczarek 120 ml 23%

Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 200X
Idealna do małych biur (do 10 osób). AutoFeed - podajnik na 200 kartek (80g/m2), które 
niszczą się automatycznie. Cięcie na ścinki 4 x 40 mm (P-4). Funkcja cofania papieru i cicha 
praca. 32 l wysuwany kosz na ścinki. Niszczy płyty CD i karty kredytowe. Posiada samo-
oczyszczające się ostrza.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 200X 23%

Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 300X i 300M
Idealna do małych biur (do 10 osób). AutoFeed - podajnik do 300 kartek (80g/m2), które niszczą się auto-
matycznie. 300X - cięcie na ścinki 4 x 40 mm (P-4). 300M - cięcie na mikro ścinki 4 x 40 mm (P-4). Blokada 
kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo niszczenia bez konieczności nadzoru. Funkcja cofania papieru 
i cicha praca. 40 l wysuwany kosz na ścinki. Niszczy płyty CD i karty kredytowe. Posiada samooczysz-
czające się ostrza.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 300X 23%
na zam. Niszczarka automatyczna Rexel Auto+ 300M 23%

Omega niszczarka papier/Paper Shredder 42105 
Urządzenie dla małych fi rm oraz domu o dużej wytrzymałości przy średnim obciążeniu. Nisz-
czy 5 arkuszy papieru w jednym cyklu. Automatyczna funkcja przeciwprzepięcia oraz przeciw-
przegrzania. 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 wytyczne oznakowania znakiem CE i ROHS.
Przeznaczenie: Do papieru, max jednorazowo 6 arkuszy 70g/m2. 
Sposób cięcia: Paski o szer. 6 mm.
Szybkość niszczenia: 2,9 m/min.
Max. Szerokość dokumentu: 220 mm.
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 23%

Niszczarka do papieru bez kosza 43486
Wytrzymałe urządzenie dla fi rm oraz dla domu. Duża wytrzymałość przy średnim obciążeniu. 
Niszczy 6 arkuszy papieru w jednym cyklu. Automatyczna funkcja przeciw przepięcia oraz 
przeciw przegrzania. Możliwość ręcznego oczyszczenia ostrzy poprzez cofanie. Sposób cięcia: 
paski. Szybkość niszczenia: 2,9 m/min. Max. szerokość dokumentu: 220 mm. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Niszczarka do papieru bez kosza 43486 23%
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Trymer Electron 
Trymery przeznaczone do użytku w średnim biurze do przycinania dokumentów o rozmia-
rze do A4 (Electron A4) lub A3 (Electron A3). Zawierają bezpieczne w użyciu unikalne kasety 
Fellowes SafeCut™ z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety 
i jest wysuwane tylko w momencie cięcia. W zestawie 4 kasety z ostrzami: do cięcia prostego, 
falowanego, perforacji oraz zaginania. Tną jednorazowo do 10 arkuszy (80 g). Unikalna dioda 
Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe odpowied-
niki. 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 23%
239557 Trymer Electron A3 23%

Obcinarka RoloCut i HOBBYCut OPUS
Obcinarka krążkowa do formatu A4. Estetycznie zaprojektowana 
z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową. Posiada plastikową listwę 
docisku. Długość cięcia: 320 mm, maks. przecina 10 kartek. Metalowa podstawa o wymiarach 
320 x 157 mm. Oznaczenia formatów na blacie roboczym. Wymienny nóż. Waga netto: 0,8 kg, brutto: 
1 kg. Próby wykonano na papierze: 70 g/m². Niewielkich rozmiarów obcinarka nożycowa prze-
znaczona do cięcia papieru. Posiada metalową podstawę z naniesionymi formatami oraz plastiko-
wą listwę docisku. Długość linii cięcia : 320 mm. Maksymalna ilość obcinanych kartek (70 g/m²): 5. 
Wymiar stołu roboczego (S x G): 320 x 150 mm. Skala pomiarowa: mm, cal. Waga : 0,9 kg.

Indeks Opis Cena netto VAT
291207 Obcinarka krążkowa OPUS RoloCut A4 23%
291209 Obcinarka nożycowa OPUS HOBBYCut A4 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 rów-
nież 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 23%
265038 Laminator OPUS uniLAM A3 23%

OPUS uniLAM A4

Saturn 3i A4

OPUS uniLAM A3Saturn 3i A3

Laminator Leitz iLam Home Offi  ce
Bezproblemowa laminacja bez skomplikowanych ustawień. Lampka LED i sygnał dźwiękowy 
informują o gotowości do pracy. 3 min czas nagrzewania. Do folii od 80 do 125 mic. Zawiera 
gratisowy pakiet folii na start. 2 lata gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT
364751 Laminator iLam Home Offi  ce A4 różowy 23%
364753 Laminator iLam Home Offi  ce A4 niebieski 23%
364754 Laminator iLam Home Offi  ce A4 zielony 23%
364755 Laminator iLam Home Offi  ce A4 szary 23%
374524 Laminator iLam Home Offi  ce A3 szary 23%

Laminator Saturn 3i
Laminator do regularnego użytku w małym lub przydomowym biurze, maks. format lamino-
wanego dokumentu: A3 lub A4. Szerokość wejścia: 320/235 mm. Maksymalna grubość folii 
laminacyjnej: 125 mik. Laminacja na zimno i na gorąco. Krótki czas nagrzewania – dzięki tech-
nologii InstaHeat to tylko 60 sekund. Wolny od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes.
Dioda LED sygnalizuje możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dźwignia zwal-
niania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu. Uchwyty ułatwiające przenoszenie.
Energooszczędny - funkcja Auto Shut Off ™ zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach 
braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu. Prędkość laminacji 30 
cm na minutę. Pakiet startowy 10 szt. folii A4 80 mik. w zestawie. 2 lata gwarancji na urządzenie.

Indeks Opis Cena netto VAT
346462 Laminator Saturn 3i A4 23%
356038 Laminator Saturn 3i A3 23%

Laminator Leitz iLam Offi  ce Pro A3
Łatwy w obsłudze laminator z dotykowym panelem sterowania. Technologia 4-wałkowa za-
pewnia wysoką jakość laminacji. Do folii od 80 do 175 mic i formatu max A3. Wskaźnik LED 
informuje o gotowości do pracy. 1 min czas nagrzewania. Zawiera gratisowy pakiet folii na 
start. 2 lata gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Laminator iLam Offi  ce Pro A3 23%
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Bindownica GBC CombBind C200
Dziurkuje do 20 kartek (80g/m2) i binduje do 330 kartek A4 (80g/m2) 
przy użyciu 38 mm grzbietów. Unikatowy system wyśrodkowania papieru sprawi, że dziurko-
wanie jest precyzyjne za każdym razem. System Quickstep przeprowadzi użytkownika krok 
po kroku przez proces bindowania. Lekka konstrukcja, łatwa do przechowywania. Wskaźnik 
rozmiaru dokumentu z oznaczeniami kolorystycznymi ułatwi wybór właściwego grzebienia.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Bindownica GBC CombBind C200 23%

Bindownica GBC CombBind C110
Dziurkuje do 12 kartek (80g/m2) i binduje do 195 kartek (80g/m2) 
przy użyciu 21mm grzbietów. System Quickstep dzięki oznaczeniu kolorystycznemu na bin-
downicy i grzbieniach GBC, przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez proces bindo-
wania. Lekka konstrukcja, łatwa do przechowywania. Płynne i bezwysiłkowe dziurkowanie 
dokumentów.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Bindownica GBC CombBind C110 23%

Bindownica do oprawy plastikowej Star+ 150
Bindownica do użytku w małym biurze lub w domu. Jednorazowo dziurkuje od 12 - 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 szufl ada 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+ 150 23%

Gilotyna Fusion
Gilotyna przeznaczona do użytku w średnim biurze. Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jedno-
lite cięcie. Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80 g). Specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpie-
czeństwo pracy. Osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na 
płasko na podstawie. Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami. Docisk papieru 
zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia. Miarki cięcia dla różnych rozmiarów do-
kumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem. Przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja. 
Specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiające przenoszenie. Certyfi kat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Indeks Opis Cena netto VAT
174406 Gilotyna Fusion A4 23%
174407 Gilotyna Fusion A3 23%

Bindownica do oprawy plastikowej Pulsar
Bindownice do użytku w średnim biurze. Dostępne w wersji tradycyjnej (Pulsar+ 300) oraz z elektrycz-
nym 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 szufl ada do przecho-
wywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowied-
niego grzbietu. Wyśrodkowanie linii dziurkowania. W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw.

Indeks Opis Cena netto VAT
350321 Bindownica do oprawy plastikowej Pulsar+ 300 23%
na zam. Bindownica do oprawy plastikowej Pulsar-e 300 23%

Gilotyna
Gilotyna biurowa do cięcia papieru i folii. Tnie jednorazowo do 10 arkuszy. Posiada metalowy 
blat z podziałką formatów oraz automatyczny docisk papieru zapobiegający przesuwaniu 
się papieru podczas cięcia. Ogranicznik formatu.

Indeks Opis Cena netto VAT
174406 Gilotyna A4 23%
174407 Gilotyna A3 23%
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Indeks Opis Cena netto VAT
na zam Biurowa bindownica kanałowa OPUS EASY120 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 1,5 mm czarne 50 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 1,5 mm czerwone 50 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 1,5 mm niebieskie 50 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 3 mm czarne 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 3 mm czerwone 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 3 mm niebieskie 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 5 mm czarne 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 5 mm czerwone 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 5 mm niebieskie 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 7 mm czarne 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 7 mm czerwone 40 szt. 23%
na zam Okładki O.easyCOVER 7 mm niebieskie 40 szt. 23%

Bindownica OPUS Bingo eR i MaxiBingo eR
Niewielkich rozmiarów bindownice do grzbietów plastikowych z ergonomiczną dźwignią, polecane do małych 
biur. Urządzenia mogą służyć także jako dziurkacze wykonujące cztery otwory do segregatorów i do łączenia 
dokumentów za pomocą plastikowych kółek „easyRING”.

• Maksymalny format: A4
• Rodzaj oprawianego grzbietu: plastikowy
• Maksymalna ilość oprawianych kartek*: 150 (Bingo eR) | 450 (Maxi Bingo eR)
• Maksymalna ilość dziurkowanych kartek*: 8 (Bingo eR) | 12 (Maxi Bingo eR)
• Ogranicznik formatu

Bindownica kanałowa OPUS Easy 120
Bindownica kanałowa OPUS Easy 120 to nowoczesne urządzenie systemu METALBIND, przeznaczone do użytku biu-
rowego. Umożliwia szybkie oprawianie dokumentów do 120 kartek. Wykonane jest  z bardzo trwałych materiałów, 
ma małe gabaryty i jest proste w obsłudze. Dzięki opatentowanemu mechanizmowi, kanał zagniatany jest równomier-
nie i dokładnie ściska oprawiane dokumenty na całej długości. Ze względu na brak prowadnic zalecane jest tylko do 
użycia z okładkami METALBIND O.EASY COVER lub C-BIND. Urządzenie nie wymaga stosowania dodatkowych wkładek 
do pracy w systemie C-BIND!

• format: A3**
• oprawia do 120 kartek*
• obudowa: metalowa

Okładki miękkie O.EASY COVER 
Double Semi Matt
Miękka oprawa składająca się z półmatowych okładek z laserowym nacięciem 
easy open ułatwiającym otwieranie. Okładki zostały wklejone w metalowy kanał 
systemu METALBIND. Okładki w formacie A4, pionowe. Dostępne kolory: czarny, 
czerwony, niebieski. 4 rozmiary (oprawa do 70 kartek).

Zamów okładkę O.Easy Cover 
Double Clear z logotypem 

wykonanym metodą laserową! 
W ofercie również okładki 

w zestawie MIX.

O szczegóły pytaj 
naszych handlowców.

GOTOWE OKŁADKI DO SZYBKIEJ OPRAWY!

Polecane do opraw

*próby wykonano na papierze: 80 g/m²

Indeks Opis Cena netto VAT
321061 Bindownica OPUS Bingo eR 23%
321063 Bindownica OPUS MaxiBingo eR 23%

nie i dokładnie ściska oprawiane dokumenty na całej długości. Ze względu na brak prowadnic zalecane jest tylko do 
użycia z okładkami METALBIND O.EASY COVER lub C-BIND. Urządzenie nie wymaga stosowania dodatkowych wkładek 

Oprawa 
w 5 sekund!

by

patent 
OPUS

GWARANCJA
2 LATA
URZĄDZENIA OPUS

GOTOWE OKŁADKI DO SZYBKIEJ OPRAWY!
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Okładki skóropodobne DELTA
Okładki skóropodobne DELTA zapewniają profesjonalny wygląd i trwałość prezentacji. Okładki 
kartonowe o fakturze skóropodobnej, format A4 lub A3, dostępne w kilku atrakcyjnych kolo-
rach, pakowane po 100 sztuk. Posiadają certyfi kat FSC® MIX, który gwarantuje odpowiednie 
korzystanie z zasobów leśnych.

Indeks Opis Cena netto VAT
116101 okładki skóropodobne DELTA białe A4 23%
116102 okładki skóropodobne DELTA czarne A4 23%
149449 okładki skóropodobne DELTA niebieskie A4 23%
228420 okładki skóropodobne DELTA tabaczkowe A4 23%
120916 okładki skóropodobne DELTA czerwone A4 23%
120322 okładki skóropodobne DELTA jasnoniebieske A4 23%
116103 okładki skóropodobne DELTA żółte A4 23%
120918 okładki skóropodobne DELTA ciemnoczerwone A4 23%
228421 okładki skóropodobne DELTA czarne A3 23%

Grzbiety zaciskowe 
Grzbiet zaciskowy Durable. Zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na do-
kument. 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 czarne 23%
184989 Grzbiety zaciskowe 30 białe 23%
239545 Grzbiety zaciskowe 30 czerwone 23%
239546 Grzbiety zaciskowe 30 zielone 23%
239547 Grzbiety zaciskowe 30 przezroczyste 23%
167711 Grzbiety zaciskowe 30 przezroczyste wpinane 23%
239548 Grzbiety zaciskowe 60 czarne 23%
167709 Grzbiety zaciskowe 60 białe 23%
239549 Grzbiety zaciskowe 60 czerwone 23%
239552 Grzbiety zaciskowe 60 zielone 23%
239553 Grzbiety zaciskowe 60 niebieskie 23%
239550 Grzbiety zaciskowe 60 granatowe 23%
239551 Grzbiety zaciskowe 60 przezroczyste 23%

Okładki przezroczyste
Zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów. Umożliwiają pozostawienie widocznej 
pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfi kację dokumentów. Możliwość wyboru kilku 
kolorów pozwala na dobranie odpowiedniej okładki do stylu prezentacji.

Indeks Opis Cena netto VAT
105612 okładki przezroczyste 150 µ A4 23%
116097 okładki przezroczyste 200 µ A4 23%

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

Indeks Opis Cena netto VAT
114206 okładki kartonowe Chromo białe 23%
120319 okładki kartonowe Chromo niebieskie 23%
120320 okładki kartonowe Chromo czerwone 23%
120321 okładki kartonowe Chromo zielone 23%
125262 okładki kartonowe Chromo czarne 23%

Oprawy z listwami RELIDO
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 3-6 mm czarne 23%
na zam. 3-6 mm białe 23%
207190 3-6 mm niebieskie 23%
na zam. 3-6 mm przezroczyste 23%
na zam. 9-12 mm czarne 23%
na zam. białe 23%
na zam. niebieskie 23%
na zam. przezroczyste 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 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 23%

Kalkulator Axel AX-312
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
186783 Kalkulator Axel AX-312 23%

Kalkulator Axel AX-323 
Kalkulator kieszonkowy z zamykaną klapką. Gumowa klawiatura i miniaturowe wymiary spra-
wiają, że kalkulator nadaje się świetnie do szkoły.

Indeks Opis Cena netto VAT
347570 Kalkulator Axel AX-323 23%

Kalkulator Axel AX-228A 
Kalkulator kieszonkowy z zamykaną, plastikową klapką. Gumowe, wielokolorowe, przezro-
czyste klawisze.

Indeks Opis Cena netto VAT
346807 Kalkulator Axel AX-228A 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 23%
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Kalkulator Axel AX-1206e 
Kalkulator naukowy. Zaawansowane funkcje matematyczne, możliwość pracy w systemie 
dziesiętnym, dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym. Klawisze nawiasów, silni, potęg, 
funkcji logarytmicznych i trygonometrycznych. Funkcja zaokrąglania ułamków. Zamykana 
praktyczna obudowa.

Indeks Opis Cena netto VAT
209387 Kalkulator Axel AX-1206e  23%

Kalkulator Axel AX-2201 
Kalkulator kieszonkowy, wyjątkowo łatwy w użytkowaniu. Duży wyświetlacz, czytelne klawi-
sze. Wyposażony w sznurek do zawieszenia na szyi.

Indeks Opis Cena netto VAT
346809 Kalkulator Axel AX-2201 23%

Kalkulator Axel AX-8102
Elegancki kalkulator w obudowie z groszkowanego plastiku, z wyświetlaczem zamontowanym 
skośnie. Duże klawisze ułatwiają obsługę.

Indeks Opis Cena netto VAT
347721 Kalkulator Axel AX-8102 23%

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

Indeks Opis Cena netto VAT
185579 Kalkulator Axel AX-676 23%

Kalkulator Axel AX-682
Kalkulator wbudowany w linijkę o długości 20 cm. Linijka posiada dwie podziałki milimetro-
wa i calowa. Podwójne zasilanie i wygodne gumowa klawiatura czynią ten model atrakcyjną 
i solidną pomocą szkolną.

Indeks Opis Cena netto VAT
174189 Kalkulator Axel AX-682 23%

Kalkulator Axel AX-350ms
Kalkulator naukowy. Zaawansowane funkcje matematyczne, możliwość pracy w systemie 
dziesiętnym, dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym. Klawisze nawiasów, silni, potęg, 
funkcji logarytmicznych i trygonometrycznych. Funkcja zaokrąglania ułamków.

Indeks Opis Cena netto VAT
298227 Kalkulator Axel AX-350ms 23%
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Kalkulator Axel AX-3181
Kalkulator biurowy i domowy łączący estetykę z funkcjonalnością. Solidna konstrukcja i moc-
ne materiał. Model wyposażony w funkcje cofania i klawisz dwóch zer.

Indeks Opis Cena netto VAT
347568 Kalkulator Axel AX-3181 23%

Kalkulator Axel AX-500
Funkcjonalny kalkulator do użytku biurowego i domowego ze skośnie zamontowanym wy-
świetlaczem. Solidna konstrukcja i mocne materiały gwarantują dużą żywotność kalkulato-
rów. Model AX-500 wyposażony w funkcje cofania, sprawdzania obliczeń i klawisz dwóch zer.

Indeks Opis Cena netto VAT
164192 Kalkulator Axel AX-500 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-888XBK
12-pozycyjny wyświetlacz, obliczanie marzy MU, podwójna pamięć MII, klawisz zmiany znaku, 
określanie miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników, klawisz cofania, obliczanie w wykorzysta-
niem pamięci M+/M-. Podwójne zasilanie. Wymiary (W x D x H) 203 x 158 x 31 mm. Waga: 230 g.

Indeks Opis Cena netto VAT
254232 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-888XBK 23%

Kalkulator kieszonkowy CITIZEN SLD-100N 
8 - pozycyjny wyświetlacz. Operacje w wykorzystaniem pamięci M+/M, podwójne zasilanie: AC oraz 
słoneczne, podstawowe funkcje matematyczne, etui plastikowe. Wymiary (W x D x H) 60 x 89 x 11 mm. 
Waga: 32 g.

Indeks Opis Cena netto VAT
261014 Kalkulator kieszonkowy CITIZEN SLD-100N 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-810BN
10-pozycyjny wyświetlacz, klawisz zmiany znaku, Klawisz cofania. Obliczanie w wykorzystaniem, pamięci 
M+/M-. Podwójne zasilanie SC oraz słoneczne. Wymiary (W x D x H) 124 x 102 x 25 mm. Waga: 94 g.

Indeks Opis Cena netto VAT
255637 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-810BN 23%

Kalkulator kieszonkowy CITIZEN SDC-444S 
12-pozycyjny wyświetlacz, podwójna pamięć MII, obliczanie marży MU, klawisz zmiany znaku,
określanie miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników, klawisz cofania, obliczanie w wykorzysta-
niem pamięci M+/M-. Podwójne zasilanie. Wymiary (W x D x H) 153 x 199 x 31 mm. Waga: 209 g

Indeks Opis Cena netto VAT
228484 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-444S 23%
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Kalkulator naukowy CITIZEN SR-135N
10 - pozycyjny wyświetlacz, 128 funkcji naukowych, matematycznych, rozbudowana pamięć, 
statystyki, aplikacje trygonometryczne, funkcje hiperboliczne, współrzędne, kąty.

Indeks Opis Cena netto VAT
247563 Kalkulator naukowy CITIZEN SR-135N 23%

Kalkulator drukujący CITIZEN CX-123N
12 – pozycyjny wyświetlacz. Podwójna pamięć, dwukolorowy druk. Prędkość druku 2,4 linii/sek. 
Wymiary (W x D x H) 202 x 267 x 77 mm. Waga: 731 g.

Indeks Opis Cena netto VAT
308911 Kalkulator drukujący CITIZEN CX-123N 23%

Drukarka etykiet Leitz Icon
Drukuje etykiety plastikowe i papierowe. Przycina etykiety do formatów od 12 mm do banerów 2,7 m. Podłączenie 
za pomocą USB lub sieci Wi-Fi. Drukuje do 200 etykiet na minutę. Drukarka współpracuje z komputerem, smart-
fonem i tabletem po zainstalowaniu darmowej aplikacji Leitz Icon. W zestawie startowym taśma o szerokości. 
88 mm. 2 lata gwarancji + 1 rok po rejestracji.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Drukarka etykiet Leitz Icon 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-868L
12-pozycyjny wyświetlacz, ruchomy kąt nachylenia, podwójna pamięć MII, obliczanie marży MU
Obliczanie podatku TAX, klawisz zmiany znaku, określanie miejsc po przecinku, zaokrąglanie 
wyników. Obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M-. Podwójne zasilanie.
Wymiary (W x D x H) 154 x 152 x 28 mm. Waga: 172 g.

Indeks Opis Cena netto VAT
97914 Kalkulator biurowy CITIZEN SDC-868L 23%

Drukarka do kart plastikowych
Drukarka do szybkiego zadrukowania kart plastikowych łącznie 
z kolorową taśmą barwiącą YMCKO i 100 pustymi kartami. Wydruk jest wodoodporny, od brzegu 
do brzegu zarówno w kolorze jak i w kolorze czarnym. Z podajnikiem z wygodnym dostępem 
i zbiorniczkiem na 25 grubszych lub 40 standardowych zadrukowanych kart. Bezpłatny program 
online ze wzorami kart do łatwego zaprojektowania na www.duraprint.eu. Zadrukowane karty 
można wykorzystywać w połączeniu z szeroką ofertą etui do kart identyfi kacyjnych DURABLE.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Drukarka do kart plastikowych 23%

Kalkulator biurowy CITIZEN CT-500V II
10-pozycyjny wyświetlacz. Check& Correct. Obliczanie podatku TAX. Obliczanie marży MU. 
Podwójne zasilanie. Wymiary (W x D x H) 135,5 x 134 x 27,5 mm. Waga: 140 g.

Indeks Opis Cena netto VAT
187840 Kalkulator biurowy CITIZEN CT-500V II 23%

więcej o produkcie na stronie www.leitz.com/icon
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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 Identy� kacja
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 specyfi cznym 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 grafi cznych na komputerze 
przy użyciu połączenia z  komputerem PC lub Mac.

S0915360 DYMO® LabelManager™ PnP

Dostępna szerokość taśm

• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm.
• Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych 

czcionek i grafi k 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 grafi czny.
• 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®.

ID
EA

LN

E DO ŚLEDZENIA ZASOBÓW

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Drukarka LabelManager 160 23%
300084 Drukarka LabelManager 280 23%

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

Identy� katory 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

ID
EALNE DO OBSŁUGI POCZTY

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

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 termotransferowego - 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 23%

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam Taśmy do drukarki DYMO D1 23%
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Projektor NEC VE218X
Projektor multimedialny DLP. Przeznaczenie projektora: biznesowy. 
Rozdzielczość rzeczywista: 1024 x 768 (XGA) pikseli. Moc lampy: 200 Wat. Jasność (tryb nor-
malny): 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
Projektor multimedialny DLP; 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 zamo-
cowana jest na stałe. Natomiast wysokość środkowej 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 ży-
wicą epoksydową, a narożniki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 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%

Długopis ze wskaźnikiem 
Leitz Complete Pro 2 Presenter
Wielofunkcyjne urządzenie pełniące jednocześnie funkcje: bezprzewodowego pilota do kompu-
terów PC, wskaźnika laserowego i długopisu. Intuicyjna obsługa 3 guzikami, przewijanie strony 
do przodu/tyłu i światło lasera. Czerwonym laserem idealnie wskażesz najważniejsze punkty 
prezentacji. Długopis wysokiej jakości, czarny tusz, wymienne wkłady (D1, długość 67 mm). 
Zawiera baterię AAA, długa żywotność i łatwość wymiany. Komunikacja radiowa, zasięg do 15 m.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Leitz Complete Pro 2 Presenter, biały 23%
na zam. Leitz Complete Pro 2 Presenter, czarny 23%

MultiPresenter Stick (MP10RX)
MultiPresenter umożliwia natychmiastowy dostęp do współdzielonych 
treści i prezentację bezprzewodową z nawet 16 urządzeń. Kompatybilne z urzadzeniami 
NEC nieposiadającymi funkcji prezentacji bezprzewodowej. Dzięki funkcji udostępniania 
plików poprzez sieć można śledzić prezentację na własnym urządzeniu. To rozwiązanie do-
skonale w salach konferencyjnych, lekcyjnych i wykładowych, ponieważ pozwala na łatwe 
prezentowanie treści w rozdzielczości Full HD z użyciem projektorów lub wyświetlaczy wiel-
koformatowych fi rmy NEC.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. MultiPresenter Stick (MP10RX) 23%

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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Ekran projekcyjny manualny 
BASIC MEMOBOARDS
Ekran projekcyjny przenośny na trójnogu lub sufi towy Basic. Powierzchnia ekranu biała ma-
towa Matt White. Stalowa trwała kaseta teleskopowa w kolorze czarnym doskonale zabez-
piecza tkaninę przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas transportu. Bardzo cichy me-
chanizm 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 akademickich. Matt White - uniwersalna tkanina projekcyjna, biała, matowa typu 
D, umożliwiająca użytkowanie ekranu w różnych warunkach oświetlenia. Podłoże ekranu wy-
konane z tkaniny poliestrowej pokrytej na tylnej stronie czarną nieprzezroczystą powłoką 
z tworzywa sztucznego. Powierzchnia Matt White zapewnia odpowiedni współczynnik od-
bicia 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 sufi towy lub naścienny 23%
na zam. 180xh180cm sufi towy lub naścienny 23%
na zam. 200xh200cm sufi towy lub naścienny 23%
na zam. 240xh240cm sufi towy lub naścienny 23%
na zam. 150xh150cm na trójnogu 23%
na zam. 180xh180cm na trójnogu 23%
na zam. 200xh200cm na trójnogu 23%
na zam. 240xh240cm na trójnogu 23%

Ekran Nobo ścienny
Doskonała biała matowa powierzchnia ekranów Nobo zapewnia wyraźny i szczegółowy ob-
raz, który bez problemu jest widziany przez wszystkich z publiczności. Ekran można z łatwo-
ścią schować do pokrowca, aby zapobiegać powstawaniu uszkodzeń, czy na czas nieużytku. 
Dzięki dodatkowym wysięgnikom, ekran może być zamontowany nad tablicą suchościeral-
ną lub skierowany w stronę publiczności.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Ekran Nobo 4:3 ścienny 150 x 113,8 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 4:3 ścienny 175 x 132,5 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 4:3 ścienny 200 x 151,3 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 4:3 ścienny 240 x 181,3 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 16:10 ścienny 150 x 104 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 16:10 ścienny 175 x 109 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 16:10 ścienny 200 x 135 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 16:10 ścienny 240 x 160 cm 23%

Ekran Nobo na trójnogu
Gama ekranów projekcyjnych Nobo na trójnogu o wysokiej jakości. Doskonała biała matowa 
powierzchnia ekranów zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, który bez problemu jest wi-
dziany przez wszystkich z publiczności. Metalowy trójnóg z regulacją wysokości oraz uchwyt 
ułatwiający przenoszenie ekranu.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Ekran Nobo 4:3 na trójnogu 150 x 113,8 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 4:3 na trójnogu 175 x 132,5 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 4:3 na trójnogu 200 x 151,3 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 16:10 na trójnogu 150 x 100 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 16:10 na trójnogu 175 x 115 cm 23%
na zam. Ekran Nobo 16:10 na trójnogu 200 x 131 cm 23%
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Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana
Gama tablic ze stali lakierowanej Nobo Nano Clean™ z wyjątkową powierzchnią Nano Clean™ 
dostępną wyłącznie w tablicach Nobo zapewnia o 30% zwiększoną skuteczność ścierania, 
odporność na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia - w porównaniu ze standar-
dową stalą lakierowaną. Tablice suchościeralne Nano Clean™ wykończone są ramą z wy-
sokiej jakości anodowanego aluminium. W komplecie z markerem Nobo. 15 lat gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana, 60 x 45 cm 23%

na zam. Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana, 90 x 60 cm 23%

na zam. Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana, 120 x 90 cm 23%

na zam. Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana, 150 x 100 cm 23%

na zam. Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana, 180 x 90 cm 23%

na zam. Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana, 180 x 120 cm 23%

na zam. Tablica Nobo Nano Clean™, stal lakierowana, 210 x 120 cm 23%

Tablica porcelanowa Nobo Prestige
Nobo Prestige z najwyższej jakości porcelanową powierzchnią magnetyczną są odpowiednie 
do częstego użytku dzięki doskonałej ścieralności i wysokiej odporności na plamy z tuszu, 
markera, zadrapania i wgniecenia. Dostępne w wielu rozmiarach tablice suchościeralne po-
siadają wykończenie z wysokiej jakości anodowanego aluminium oraz zdejmowaną półkę na 
markery. W komplecie z markerem Nobo. Gwarancja dożywotnia.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica porcelanowa Nobo Prestige 600 x 450 mm 23%

na zam. Tablica porcelanowa Nobo Prestige 900 x 600 mm 23%

na zam. Tablica porcelanowa Nobo Prestige 1200 x 900 mm 23%

na zam. Tablica porcelanowa Nobo Prestige 1500 x 1000 mm 23%

na zam. Tablica porcelanowa Nobo Prestige 1800 x 900 mm 23%

na zam. Tablica porcelanowa Nobo Prestige 1800 x 1200 mm 23%

na zam. Tablica porcelanowa Nobo Prestige 2400 x 1200 mm 23%

Tablica szklana Nobo Diamond
Eleganckie i trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia. Tablice szklane 
Nobo Diamond z powierzchnią magnetyczną ze szkła hartowanego są odpowiednie do częstego 
użytku dzięki doskonałej ścieralności i wysokiej odporności na plamy z tuszu, markera, zadrapa-
nia i wgniecenia. Dostępne w wielu rozmiarach i kolorach, tablice o eleganckim wyglądzie mają 
niewidoczne elementy montażowe i zdejmowaną półkę na markery. Gwarancja dożywotnia.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, biała 677 x 381 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, biała 993 x 559 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, biała 1260 x 711 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, biała 1883 x 1053 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czarna 677 x 381 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czarna 993 x 559 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czarna 1260 x 711 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czarna 1883 x 1053 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czerwona 677 x 381 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czerwona 993 x 559 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czerwona 1260 x 711 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, czerwona 1883 x 1053 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, niebieska 677 x 381 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, niebieska 993 x 559 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, niebieska 1260 x 711 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond, niebieska 1883 x 1053 mm 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 300 x 300 mm, czarna 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 300 x 300 mm, biała 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 300 x 300 mm, czerwona 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 30 x 30 mm, niebieska 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 450 x 450 mm, czarna 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 450 x 450 mm, biała 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 450 x 450 mm, czerwona 23%

na zam. Tablica szklana Nobo Diamond 450 x 450 mm, niebieska 23%

Tablica Nobo, stal lakierowana
Jakość ciesząca się zaufaniem od 1971. Tablice suchościeralne Nobo Classic 
z magnetyczną powierzchnią ze stali lakierowanej są odpowiednie do umiarkowanego użytku 
dzięki dobrej ścieralności i odporności na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia. 
Dostępne w wielu rozmiarach, tablice stalowe Classic posiadają wykończenie z wysokiej 
jakości anodowanego aluminium oraz zdejmowaną półkę na markery. W komplecie z mar-
kerem Nobo. 10 lat gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica Nobo Clasic 60 x 45 cm, stal lakierowana 23%

na zam. Tablica Nobo Clasic 90 x 60 cm, stal lakierowana 23%

na zam. Tablica Nobo Clasic 120 x 90 cm, stal lakierowana 23%

na zam. Tablica Nobo Clasic 150 x 100 cm, stal lakierowana 23%

na zam. Tablica Nobo Clasic 180 x 90 cm, stal lakierowana 23%

na zam. Tablica Nobo Clasic 180 x 120 cm, stal lakierowana 23%

na zam. Tablica Nobo Clasic 210 x 120 cm, stal lakierowana 23%

na zam. Tablica Nobo Clasic 240 x 120 cm, stal lakierowana 23%
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Tablica suchościeralna magnetyczna CLASSIC 
w ramie aluminiowej anodowanej
Możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach. W komplecie półka oraz ze-
staw do montażu: wkręty i kołki rozporowe. Tablice przeznaczone do pisania markerami 
i zawieszania kartek przy pomocy magnesów.

Indeks Opis Cena netto VAT
246507 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 60 x 40 cm 23%
246517 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 90 x 60 cm 23%
245254 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 120 x 90 cm 23%
237815 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 180 x 100 23%
237817 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 200 x 100 cm 23%
265297 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 240 x 120 cm 23%
265301 w ramie aluminiowej CLASSIC rozm. 300 x 120 cm 23%

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

Indeks Opis Cena netto VAT
188969 w ramie drewnianej rozm. 30 x 40 cm 23%
188970 w ramie drewnianej rozm. 60 x 40 cm 23%
167722 w ramie drewnianej rozm. 70 x 50 cm 23%
188971 w ramie drewnianej rozm. 80 x 60 cm 23%
134087 w ramie drewnianej rozm. 90 x 60 cm 23%
167727 w ramie drewnianej rozm. 120 x 90 cm 23%

Tablica obrotowo-jezdna MEMOBOARDS
Potykacz kredowy obustronny w ramie drewnianej.
Powierzchnia wykonana z HDF lakierowanego w kolorze czarnym. Rama drewniana lakie-
rowana brązowa. Szerokość ramy 4 cm. Od wewnętrznej strony zamontowany jest łańcu-
szek regulujący rozstaw potykacza. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tablica obrotowo-jezdna 120 x 90 cm 23%
na zam. Tablica obrotowo-jezdna 150 x 100 cm 23%
na zam. Tablica obrotowo-jezdna 180 x 120 cm 23%

Gąbka magnetyczna 
do tablic suchościeralno-magnetycznych Memoboards
Gąbka magnetyczna MEMOBOARDS, wykonana z EVA w kolorze czerwonym, z szarym fi lcem, 
czarny nadruk logo Memoboards, każda sztuka w woreczku. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Gąbka magnetyczna 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 powierzch-
nię tablicy, a następnie wyczyścić suchą tkaniną. Pojemność 250 ml.

Indeks Opis Cena netto VAT
320999 Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych 250 ml 23%
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Flipchart suchościeralno-magnetyczny 
PROFESSIONAL
Powierzchnia fl ipcharta wykonana jest z wysokiej jakości lakierowanej na biało stali. Doskonale 
nadaje się do wykonywania notatek markerami suchościeralnymi, a przy pomocy magnesów 
można przypiąć dokumenty. Dokładne i staranne pokrycie lakierem zapewnia odpowiedni 
kontrast i sprawia, że tusz z markerów nie wnika w głąb powierzchni i jest łatwo usuwalny. 
Zintegrowane, metalowe ramiona dodatkowo zwiększają powierzchnię prezentacyjną. 
Stabilna, metalowa konstrukcja.
FM10M - na 5-ramiennej podstawie, o regulowanej wysokości (do 220 cm) na 5 plastiko-
wych kółkach (3 z blokadą).
FM9R NA TRÓJNOGU - oprawiony w elegancką, plastikową, biała ramę. Metalowa konstrukcja 
na 3 nogach o regulowanej wysokości do 180 cm.
FM11C MOBILNY CIRCLE – oprawiony w elegancką,  plastikową, białą ramę. Metalowa kon-
strukcja na podstawie w kształcie koła, o regulowanej wysokości do 220 cm na 5 plastiko-
wych kółkach (3 z blokadą). 

Indeks Opis Cena netto VAT
355550 Flipchart mobilny 105 x 68 x h220 cm FM10M JT 23%
na zam. Flipchart mobilny CIRCLE 105 X 68 X h220 cm FM11C JT 23%

354519 Flipchart na trójnogu z dwoma ramionami
PROFESSIONAL 105 x 68 x h180 cm, FM9R JT 23%

FM4 ZH

Flipchart niemagnetyczny Nobo Basic 
i magnetyczny Nobo Classic 
Znany wcześniej jako flipchart Barracuda/Nautile. Melaminowy flipchart Nobo Basic na 
statywie to funkcjonalny i ekonomiczny wybór. Wyposażony w niemagnetyczną melaminową powierzchnię 
do pisania jest odpowiedni do sporadycznego użytku. Statyw z regulowaną wysokością. Regulowane haczyki 
oraz półka na markery. 1 rok gwarancji. Jakość ciesząca się zaufaniem od 1971. 
Znany wcześniej jako Barracuda, flipchart na statywie Nobo Classic z magnetyczną powierzchnią ze stali 
lakierowanej jest odpowiedni do umiarkowanego użytku dzięki dobrej ścieralności i odporności na plamy 
z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia. Wyposażony w statyw z regulowaną wysokością i przyciski do wysu-
wania nóżek. W komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo. 10 lat gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT
397106 Flipchart niemagnetyczny Nobo Basic, statyczny 23%
187627 Flipchart magnetyczny Nobo Classic, statyczny 23%

Flipchart magnetyczny Nobo Classic 
Flipchart suchościeralny, magnetyczny, następca modelu Piranha.
Wymiary tablicy: 70 x 100 cm.
Regulowana wysokość na trzech poziomach (175, 182, 190 cm). Zamykana półka na markery. 
Wyposażony w linijkę. Dwa rozkładane ramiona na prezentację dodatkowych arkuszy. 
Regulowany rozstaw haków umożliwia używanie różnych formatów papieru. Duża stabilność 
dzięki szerokiemu przedniemu wspornikowi. Gwarancja na powierzchnię: 5 lat. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. statyczny z wysuwanymi ramionami 23%
na zam. mobilny z wysuwanymi ramionami 23%

Mobilny fl ipchart magnetyczny Nobo Classic
Flipchart suchościeralny, magnetyczny, następca Barracuda Mobile.
Wymiary obszaru użytkowego tablicy: 100 x 67,5 cm.
Mobilny stelaż na 5 kółkach (w tym 3 blokowane).
Regulowana wysokość (od 1750 do 2000 mm).
Szeroka, metalowa półka na akcesoria.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Flipchart magnetyczny Nobo Classic, mobilny 23%

Nobo Classic
magnetyczny

Nobo Basic
niemagnetyczny

Nobo Classic mobilny 
z wysuwanymi ramionami

Nobo Classic statyczny
z wysuwanymi ramionami

Memoboards 
FM11C JT
ind.na zam.

Memoboards 
FM110M JT
ind.355550

Memoboards 
FM9R JT
ind. 354519

Nobo Classic
mobilny
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Tablica informacyjna DONAU
Tablica informacyjna o wzorze korkowym. Do przylepienia na ścianie, lodówce, szafce, itp. 
Umożliwia wielokrotne przymocowywanie i odczepianie dokumentów bez konieczności 
używania magnesów, pinezek i taśmy samoprzylepnej. Pokryta folią zabezpieczającą sa-
moprzylepną warstwę (do oderwania przed użyciem).

Indeks Opis Cena netto VAT
358660 Tablica informacyjna DONAU, 58 x 46 cm, samoprzylepna, brązowa 23%

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

Indeks Opis Cena netto VAT
134070 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 30 x 40 cm 23%
108226 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 60 x 40 cm 23%
105422 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 90 x 60 cm 23%
108227 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 120 x 90 cm 23%
134083 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 150 x 100 cm 23%
134084 Tablica korkowa w ramie drewnianej rozm. 200 x100 cm 23%

Potykacz kredowy w ramie drewnianej
Potykacz kredowy obustronny w ramie drewnianej. 
Powierzchnia wykonana z HDF lakierowanego w kolorze czarnym. Rama drewniana lakiero-
wana 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. 70 x 50 cm 23%
na zam. Potykacz kredowy w ramie drewnianej rozm. 120 x 60 cm 23%

Samoprzylepna tablica informacyjna Post-it®

Indeks Opis Cena netto VAT
8721 Tablica jasno-brązowa, 585 x 460 mm 23%
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Samoprzylepne arkusze konferencyjne Post-it®

Indeks Opis Cena netto VAT
184430 Samoprzylepne arkusze na fl ipchart, 30 kart, 63.5 cm x 77.5 cm 23%

Blok do fl ipcharta 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 23%
372279 20 kartek, kratka 23%
372281 50 kartek, gładki 23%
372282 50 kartek, kratka 23%

Blok do fl ipcharta 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 śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m2.

Indeks Opis Jedn. Cena netto VAT
372163 650 x 990, 30 kartek, 90 g gładki 3 szt. 23%
372164 650 x 990, 30 kartek, 90 g kratka 3 szt. 23%

Samoprzylepne arkusze konferencyjne Post-it® na stół 
Samoprzylepne Arkusze Konferencyjne Post-it® (563 DE) na stół, 58,4 x 50,8 cm, 20 kart. 

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Arkusze konferencyjne Post-it® na stół 58,4 x 50,8 cm 23%
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Marker do białych tablic MW85
Markery suchościeralne MW85 cechuje wysoka jakość potwierdzona certyfi katem ISO 9001. Łatwościeralny, 
szybkoschnący tusz na bazie alkoholu, który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy. Okrągła końców-
ka. 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 23%
197110 Marker do białych tablic MW85 czerwony 23%
197109 Marker do białych tablic MW85 niebieski 23%
197111 Marker do białych tablic MW85 zielony 23%
197107 Komplet 4 szt. w winylowym etui 23%

Komplet markerów suchościeralnych EMWL5S
Marker z końcówką fl ex - elastyczna końcówka dzięki której można pisać zarówno bardzo cienko 
jak i uzyskać bardzo grubą linię. Marker sprzedawany w zestawie 4 sztukowym z gąbką magnetyczną.

Indeks Opis Cena netto VAT
396913 Komplet markerów suchościeralnych EMWL5S 23%

Marker suchościeralny RMS1 
Łatwo wymazywalny, intensywne kolory, okrągła fi browa końcówka.
Cap-off  system 3 dni, dostępny w 4 kolorach.Tusz spełnia normę EN 71-9 oraz ASTM D-4236. 
Wyprodukowano w Polsce.

Indeks Opis Cena netto VAT
173439 Marker suchościeralny czarny RMS1 23%
173440 Marker suchościeralny czerwony RMS1 23%
173441 Marker suchościeralny niebieski RMS1 23%
173442 Marker suchościeralny zielony RMS1 23%
173443 Komplet markerów suchościeralnych z gąbką 4 kol. mix 23%

Marker permanentny 
Permanentny tusz, intensywne kolory, okrągła lub ścięta fi browa końcówka,
cap-off  system 2 tygodnie, dostępny w 4 kolorach. Tusz spełnia normę ISO 554. Wyprodukowano w Polsce. 

Indeks Opis Cena netto VAT
173435 Marker permanentny czarny (okrągły) 23%
173436 Marker permanentny czerwony (okrągły) 23%
173437 Marker permanentny niebieski (okrągły) 23%
173438 Marker permanentny zielony (okrągły) 23%
276202 Marker permanentny czarny (ścięta) 23%

Marker permanentny 
Markery permanentne przeznaczone do ogólnego użycia - idealne do biura i szkoły; rewolu-
cyjny system atramentowy cap off  sprawia, iż pozostawione bez zatyczki nadal piszą nawet 
do 21 dni. Dostępne dwa rodzaje końcówek: okrągła M15 i ścięta W10. Grubość linii 1,5 mm 
i 1,5 - 5,0 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT
131000 Marker permanentny okrągły M15 czarny 23%
131004 Marker permanentny okrągły M15 czerwony 23%
131002 Marker permanentny okrągły M15 niebieski 23%
149309 Marker permanentny okrągły M15 zielony 23%
131006 Marker permanentny ścięty W10 czarny 23%
131009 Marker permanentny ścięty W10 czerwony 23%
131008 Marker permanentny ścięty W10 niebieski 23%
131010 Marker permanentny ścięty W10 zielony 23%

Marker Flipchart 8560
MARKER DO FLIPCHART nie przebija przez papier, nie wysycha ( zostawiony otwarty 7 dni) ścię-
ta końcówka, Szerokość: linii: 1-4,6 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT
396762 Marker Flipchart 8560 czerwony 23%
396763 Marker Flipchart 8560 niebieski 23%
396764 Marker Flipchart 8560 zielony 23%
396765 Marker Flipchart 8560 czarny 23%
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TARIFOLD technic uchwyt naścienny
Wytrzymały metalowy produkt nadający się świetnie do środowisk 
przemysłowych. 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 23%

TARIFOLD technic panele prezentacyjne
Panele wykonane są według opatentowanej technologii fi rmy Tarifold. 
Specjalny stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z jednej 
strony bardzo elastyczne a zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia, z kolei matowy 
materiał PVC eliminuje refl eksy świetlne ułatwiając czytanie nawet przy bezpośrednio pada-
jącym 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 23%

SHERPA panele informacyjne
Panele informacyjne w kolorach: czarny, czerwony, żółty, zielony, 
granatowy, szary, gafi towy, fi oletowy - pakowane po 5 szt.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. SHERPA panele informacyjne czarny 23%
na zam. SHERPA panele informacyjne czerwony 23%
na zam. SHERPA panele informacyjne żółty 23%
na zam. SHERPA panele informacyjne zielony 23%
na zam. SHERPA panele informacyjne granatowy 23%
na zam. SHERPA panele informacyjne szary 23%
na zam. SHERPA panele informacyjne grafi towy 23%
na zam. SHERPA panele informacyjne fi oletowy 23%

SHERPA zestaw ścienny
Zestaw 10 paneli informacyjnych z uchwytem ściennym SHERPA.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. SHERPA zestaw ścienny czerwono-czarny 23%
na zam. SHERPA zestaw ścienny szaro-czarny 23%

SHERPA zestaw stołowy
Sherpa - system paneli informacyjnych SHERPA. Umożliwia szyb-
kie i łatwe korzystanie z informacji. Dziesięć paneli informacyjnych na podstawie stołowej.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. SHERPA zestaw stołowy czerwono-czarny 23%
na zam. SHERPA zestaw stołowy szaro-czarny 23%

Tarifold panele wodoodporne Drypocket
Idealne do lokalizacji narażonych na działanie wody i wilgoci. Chroń swoje dokumenty przed wil-
gocią, zalaniem, zamoczeniem! Szczelne zamknięcie umieszczone na dole paneli dla łatwiejszego 
dostępu. Konstrukcja z drutu stalowego pokryta kolorowym plastikiem. Pojemność - 210 arkuszy 
A4. Panele wyposażone w 2 bardzo wytrzymałe, metalowe uchwyty. Do montażu poziomego.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Tarifold Panele wodoodporne Drypocket 23%
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Ramka magnetyczna formatu A4
Ramka magnetyczna A4, Kolorowa ramka informacyjna z magnetycz-
nymi paskami mocującymi na informacje w rozmiarze A4.Do zastosowania w pionie i pozio-
mie. Prosta i szybka wymiana dokumentów przez odchylenie koszulki. Transparentna, twar-
da folia chroni dokumenty. Magnes może być przymocowany do metalowych powierzchni.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 czarna, 5 szt. 23%
na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 czerwona, 5 szt. 23%
na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 granatowa, 5 szt. 23%
na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 pomarańczowy, 5 szt. 23%
na zam. Ramka Magnetyczna formatu A4 srebrny, 5 szt. 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 23%
na zam. Ramka magnetyczna DuraframeA6 srebrny 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A5 czarny 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A5 srebrny 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 czarny 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 czerwony 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 zielony 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 granatowy 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 pomarańczowy 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A4 srebrny 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A3 czarny 23%
na zam. Ramka magnetyczna Duraframe A3 srebrny 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 gwa-
rantują stabilność zestawu.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. FUNKTION - puste moduły stołowe 10 23%
na zam. FUNKTION - puste moduły stołowe 20 23%
na zam. FUNKTION - puste moduły stołowe 30 23%
na zam. FUNKTION - puste moduły ścienne 10 23%
na zam. FUNKTION - puste moduły ścienne 20 23%
na zam. FUNKTION - panele informacyjne czerwony 23%
na zam. FUNKTION - panele informacyjne żółty 23%
na zam. FUNKTION - panele informacyjne zielony 23%
na zam. FUNKTION - panele informacyjne niebieski 23%
na zam. FUNKTION - panele informacyjne przezroczysty 23%

Ramki samoprzylepne magnetyczne DURAFRAME 
POSTER
Do zwracających na siebie uwagę plakatów i reklam np. na witrynach sklepowych – samo-
przylepne 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 
wygląda identycznie z obu stron i może wyć wypełniona dwoma plakatami, każdym o grama-
turze 150 g/m2. Możliwość zastosowania w układzie pionowym i poziomym. Dzięki płaskiej 
budowie właściwie nie zajmuje dodatkowego miejsca a właściwości magnetyczne gwarantują 
funkcjonalność i komfort w wymianie zawartości. Dla idealnego umiejscowienia ramka może 
być odklejana i przyklejana ponownie. Ramka na plakaty dostępna jest w formatach A1, 50 x 70 
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. 23%

na zam. DURAFRAME POSTER A2 samoprzylepna magnetyczna
rama w formacie plakatowym, 2 szt. 23%

na zam. DURAFRAME POSTER 50x70 samoprzylepna
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt. 23%

na zam. DURAFRAME POSTER 50x70 samoprzylepna
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt. 23%

na zam. DURAFRAME POSTER A1 samoprzylepna magnetyczna
rama w formacie plakatowym, 2 szt. 23%

na zam. DURAFRAME POSTER A1 samoprzylepna magnetyczna
rama w formacie plakatowym, 2 szt. 23%

na zam. DURAFRAME POSTER 70 x 100 samoprzylepna
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt. 23%

na zam. DURAFRAME POSTER 70 x 100 samoprzylepna
magnetyczna rama w formacie plakatowym, 2 szt. 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 magazy-
nie. Tylna niebieska ścianka i przednia przezroczysta, wykonana z wytrzymałego polipro-
pylenu. Dostosowana do skanowania i bardzo wytrzymały materiał. Dokument można z ła-
twością 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. 23%
na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa 150x67 mm, 50 szt. 23%
na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa A5 pozioma, 50 szt. 23%
na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa A4 pionowa, 50 szt. 23%
na zam. Magnetyczna kieszeń magazynowa A4 pozioma, 50 szt. 23%

Kieszeń magazynowa z uchwytami
Kieszeń z uchwytami z galwanizowanego i elastycznego drutu do 
łatwego 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 polipropyle-
nu. 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. 23%
na zam. Kieszeń magazynowa z uchwytami z drutu A4 pionowa, 50 szt. 23%
na zam. Kieszeń magazynowa z uchwytami z drutu A4 pozioma, 50 szt. 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 ko-
lejne 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).

Indeks Opis Cena netto VAT
203177 COMBIBOXX A4 23%
na zam. COMBIBOXX A4 23%
na zam. COMBIBOXX A4 23%
na zam. COMBIBOXX 1/3 A4 23%
na zam. COMBIBOXX 1/3 A4 23%
na zam. COMBIBOXX 1/3 A4 23%




