Jak korzystać z katalogu?
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W katalogu, który oddajemy w Państwa ręce, towary zgrupowane są w 16 kategoriach. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy
skupiające produkty o podobnych cechach.
Każda z kategorii posiada elementy wyróżniające:

Numer kategorii produktów
Kolor – inny dla każdej kategorii
Nazwa kategorii produktów

ARCHIWIZACJA I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW

Nazwa podgrupy

Informacja o każdym produkcie w katalogu
posiada elementy:
Nazwa produktu

segregatory

SEGREGATOR COLORPLUS
• wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz
folią, wewnątrz wyklejka papierowa;
• klasyczny mechanizm dźwigniowy;
• dwustronna wymienna etykieta opisowa;
• dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną;
• na grzbiecie znajduje się otwór na palec;
• format A4;
• dostępny w dwóch szerokościach grzbietu: 75 i 50 mm.
Kolor

Opis produktu

Cena netto i brutto
*** – taki opis oznacza produkt charakteryzujący się
niestabilnością ceny. Prosimy o kontakt telefoniczny
celem ustalenia aktualnej ceny.
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czarny
czerwony
bordowy
niebieski
jasny niebieski
turkusowy
zielony
żółty
pomarańczowy
fioletowy
szary
biały
Cena netto
Cena brutto

Grzbiet 75 mm

Grzbiet 50 mm

259066 a
259067 a
259068 a
259069 a
259070 a
259071 a
259072 a
259073 a
259074 a
259075 a
259076 a
259077 a
6,99
8,60

259078 a
259079 a
259080 a
259081 a
259082 a
259083 a
259084 a
259085 a
259086 a
259087 a
259088 a
259089 a
6,99
8,60

SEGREGATOR DŹWIGNIOWY ELBA PRO+

Numer katalogowy
Kod jest unikalny dla każdego produktu. Jest niezbędny do prawidłowej identyﬁkacji produktu.
Prosimy o podawanie kodu produktu w zamówieniu.
Ułatwi nam to szybką i prawidłową realizację.
Kod zawiera również informację o dostępności
produktu:
Numer czerwony – produkt dostępny w ciągłej
sprzedaży.
Numer czarny – produkt sprowadzany pod zamówienie klienta, nie podlega zwrotowi, czas realizacji
ustalany jest indywidualnie.

• mocny, nowy mechanizm dociskający;
• oklejony z dwóch stron folią polipropylenową;
• wymienna etykieta na grzbiecie;
• metalowe okucia na dolnych krawędziach;
• logo tłoczone na grzbiecie.
Kolor

żółty
zielony
jasnoniebieski
jasnozielony
niebieski
pomarańczowy
różowy
czerwony
czarny
turkusowy
fioletowy
Cena netto
Cena brutto

Grzbiet 80 mm

Grzbiet 50 mm

133035 a
133036 a
133037 a
133038 a
133040 a
133041 a
133042 a
133043 a
133044 a
133045 a
133046 a
15,25
18,76

133048 a
133049 a
133050 a
133051 a
133053 a
133054 a
133055 a
133056 a
133057 a
133058 a
133059 a
15,25
18,76

SEGREGATOR DŹWIGNIOWY ELBA MY COLOUR
• 9 różnych wariantów kolorystycznych;
• kolorowe, wymienne, dwustronne etykiety opisowe;
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PP;
• dwa okute otwory RADO na przedniej okładce;
• wzmocnione technologią STRONG LINE dolne krawędzie
nie narażają mebli na porysowanie.
Nr katalog.

Kolor

132526 a
132527 a
132528 a
132529 a
132530 a
132531 a
132532 a
132533 a
132534 a

biały/fioletowy
biały/różowy
biały/oliwkowy
czarny/biały
czarny/fioletowy
czarny/różowy
czarny/oliwkowy
oliwkowy/różowy
fioletowy/oliwkowy

Cena netto

Cena brutto

18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95

23,31
23,31
23,31
23,31
23,31
23,31
23,31
23,31
23,31

405

Katalog jest jedynie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego oraz nie może być traktowany jako oferta w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego – jest informacją handlową.
Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych towarów bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
W przypadku artykułów o różnych kolorach nieoznaczonych odrębnymi numerami katalogowymi nie gwarantujemy realizacji zamówienia w określonym kolorze.
Wszelkie prawa autorskie niniejszego katalogu są zastrzeżone.
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SPIS TREŚCI

1.

URZĄDZENIA

NISZCZARKI
ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK
OLEJ DO NISZCZAREK
GILOTYNY
TRYMERY
DRUKARKI ETYKIET
TESTERY BANKNOTÓW
LICZARKI BANKNOTÓW I MONET
SEJFY
OCZYSZCZACZE POWIETRZA
METKOWNICE
BATERIE
KALKULATORY

2.

OPRAWA DOKUMENTÓW

BINDOWNICE
GRZBIETY DO BINDOWANIA
GRZBIETY I LISTWY WSUWANE
OKŁADKI DO BINDOWANIA
LAMINATORY
FOLIE LAMINACYJNE

3.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

TUSZE ORYGINALNE
TONERY ORYGINALNE
TUSZE KOMPATYBILNE
BĘBNY KOMPATYBILNE
TONERY KOMPATYBILNE

4.

AKCESORIA KOMPUTEROWE

NOŚNIKI DANYCH
KLAWIATURY
MYSZY
PODKŁADKI POD MYSZ
LISTWY ZASILAJĄCE
ERGONOMICZNE PRODUKTY DO BIURA
TORBY NA LAPTOPY
AKCESORIA DO TELEFONÓW I TABLETÓW
ZABEZPIECZENIA DO LAPTOPÓW
STACJE DOKUJĄCE
KONCENTRATORY
ADAPTERY
ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO KOMPUTERÓW

5.

PREZENTACJA I KONFERENCJA

TABLICE KORKOWE
TABLICE SUCHOŚCIERALNE
FLIPCHARTY
BLOKI DO FLIPCHARTÓW
AKCESORIA DO TABLIC
EKRANY
TABLICE INTERAKTYWNE
GŁOŚNIKI
PROJEKTORY
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22
22-35
26
26
36-39
39-40
41
42, 44
42-43
43-44
44-45
46
46-49
50-55
58
58-60
60-61
62
62-64
65-70
70-71
74
74
75-76
78-79, 82, 86
79
80-81, 83, 87
90
90
91
91
92
92-93
93-99, 101
100, 108-113
103-107
100, 102
102
102
102-103
114-118
122
122-123
123-129, 134
130-134
135
132, 134-138
139-140
141
141
142

UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
STOLIKI DO PROJEKTORÓW
WSKAŹNIKI
FOLIE DO RZUTNIKÓW
TABLICE MODERACYJNE
GABLOTY
AKCESORIA DO PREZENTACJI

6.

143
143
143-144
145
146
146-147
147-154

PAPIERY, ETYKIETY

158

PAPIERY BIUROWE BIAŁE
PAPIERY BIUROWE KOLOROWE
KARTON OZDOBNY
PAPIER OZDOBNY
DYPLOMY, OKŁADKI NA DYPLOM
PAPIERY FOTOGRAFICZNE
TAŚMY DO METKOWNIC
PAPIER DO PLOTERÓW
PAPIER KOMPUTEROWY
ROLKI
ETYKIETY
DRUKI

158-164
161, 163, 165-166
167
168, 170
168
171
171
171, 173
172
172-173
174-183
184

7.

KOPERTY

KOPERTY

8.

AKCESORIA DO WYSYŁEK

KOPERTY KURIERSKIE
OPAKOWANIA
FOLIA BĄBELKOWA
FOLIA STRETCH
TOREBKI STRUNOWE
TORBY PAPIEROWE
PUDŁA POCZTOWE
SZNUREK
ETYKIETY WYSYŁKOWE
PUDŁA WYSYŁKOWE
TAŚMA PAKOWA
TUBY KARTONOWE

9.

ARTYKUŁY DO PISANIA I KORYGOWANIA

ARTYKUŁY PIŚMIENNE EKSKLUZYWNE
WKŁADY
ATRAMENT
NABOJE ATRAMENTOWE
DŁUGOPISY ZWYKŁE
DŁUGOPISY ŻELOWE
CIENKOPISY
PIÓRA KULKOWE
PIÓRA WIECZNE
MARKERY PERMANENTNE
MARKERY DO FLIPCHARTÓW
FLAMASTRY
MARKERY DO TABLIC
MARKERY DO FOLII I PŁYT
MARKERY LAKIEROWE I OLEJOWE
MARKERY KREDOWE

188
188-193
196
196-197
196
196
196-197
196
196
197
197
198
199
199
199
202
202-204
202
202, 221
202, 221
204-221, 235
222-226
226-231
231-234
234-235
236-242
243
243
244-247
247-250
250-253
253-254

SPIS TREŚCI
MARKERY SPECJALISTYCZNE
OŁÓWKI AUTOMATYCZNE
GRAFITY DO OŁÓWKÓW
OŁÓWKI ZWYKŁE
GUMKI DO MAZANIA
TEMPERÓWKI
ZAKREŚLACZE
KOREKTORY W PIÓRZE
KOREKTORY W PŁYNIE
KOREKTORY W TAŚMIE
ARTYKUŁY SZKOLNE
ARTYKUŁY KREŚLARSKIE

254-256
256-257
258
258-260
261-262
262-263
264-268
269
270
271-274
275-279
279-281

10. AKCESORIA BIUROWE

284

DZIURKACZE
ZSZYWACZE
ROZSZYWACZE
ZSZYWKI
PODKŁADY NA BIURKO
WIZYTOWNIKI
SKOROWIDZE
AKCESORIA NA BIURKO
SPINACZE
KLIPY DO BANKNOTÓW
NAWILŻACZE
KLEJE
MASA MOCUJĄCA
PŁATKI SAMOPRZYLEPNE / HACZYKI
TAŚMY KLEJĄCE
TAŚMY PAKOWE
GUMKI RECEPTURKI
NOŻE
NOŻYCZKI
IDENTYFIKATORY
NOTESY
ZAKŁADKI
ZESZYTY, KOŁONOTATNIKI

284-294
296-313
314
314-316
317-319
320-321
322-323
323-328
329
329
330
330-333
334
334-335
336-338
339-342
342-343
342
343-347
347-351
352-359
355, 358-362
363-380

11. ARCHIWIZACJA I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW
KOLEKCJE
SEGREGATORY
PRZEKŁADKI
SKOROSZYTY
PASKI SKOROSZYTOWE
KOSZULKI
KIESZENIE SAMOPRZYLEPNE
OFERTÓWKI
FOLDERY
PUDŁA ARCHIWIZACYJNE
FASTYKUŁY
SPINACZE ARCHIWIZACYJNE
TECZKI ZAWIESZKOWE
KARTOTEKI, POJEMNIKI NA TECZKI
POJEMNIKI NA DOKUMENTY
SZUFLADY
POJEMNIKI Z SZUFLADAMI
PODKŁADKI DO PISANIA

384
384-399
400-411
412-417
418-423
422
424-431
431
432-433
434
435-444
441
442
446-448
449
449-452
452-456
457-458
459-460

TECZKI

461-479

12. ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI

482

DATOWNIKI

482, 485

NUMERATORY

482, 485

PIECZĄTKI

484

WKŁADKI WYMIENNE DO AUTOMATÓW

484

PODUSZKI DO STEMPLI

484

TUSZE DO STEMPLI

484-485

13. MEBLE I WYPOSAŻENIE

488

MEBLE METALOWE

488-493

FOTELE

494-498

KRZESŁA

497-501

WIESZAKI

501

KOSZE

501-502

MATY POD KRZESŁA

502

ZNAKI MAGAZYNOWE

503

APTECZKI BEZ WYPOSAŻENIA

504

SZAFKI NA KLUCZE

504

ZAWIESZKI DO KLUCZY

504

KASETKI NA PIENIĄDZE

504

ZEGARY

505-506

LAMPY

509-509

14. ARTYKUŁY BHP

512

FILTRY PRZECIWPYŁOWE

512

POCHŁANIACZE

512

PÓŁMASKI

512

WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

512

KASKI

513

ZARĘKAWKI

513

OKULARY OCHRONNE

513-514

RĘKAWICE OCHRONNE

514-517

15. ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI

520

DOZOWNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE

520-522

RĘCZNIKI PAPIEROWE

520-524

DOZOWNIKI DO PAPIERU TOALETOWEGO

520-522

MYDŁA W PŁYNIE

520-522, 525, 527

DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE

520-522

PAPIER TOALETOWY

520-524

CHEMIA GOSPODARCZA

16. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

525-528, 530-531
530
532, 534-535

3

01

NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
URZĄDZENIA

NISZCZARKA AUTO+ Z TECHNOLOGIĄ SMARTECH™
Inteligentne niszczarki dla inteligentnej generacji
Niszczarka z podajnikiem automatycznym i technologią SmarTech™ – pierwsza
na świecie niszczarka zarządzana za pomocą aplikacji.
Dzięki tej aplikacji i zastosowaniu PIN kodu będziesz mieć pewność, że
podczas niszczenia dokumentów niszczarka nie zostanie otwarta przez innych
użytkowników oraz zostaniesz poinformowany o zakończeniu pracy urządzenia.
Oszczędza do 98% czasu poświęcanego na niszczenie dokumentów. Dzięki
automatycznemu podajnikowi i pojemnikowi na ścinki o pojemności do 115 l
możesz załadować do 750 kartek A4, a niszczarka AUTO+ 750X sama wykona
pracę. Nie musisz już stać przy urządzeniu, aby wkładać kartki, usuwać spinacze
i zszywki.

Produkty z tą aplikacją znajdziesz na stronie 30

115L

Włóż papier. Zamknij pokrywę. Gotowe!
98% mniej czasu przy niszczeniu dokumentów
Oszczędzaj czas i pieniądze

NE

ZABEZPIECZONE

Działaj zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (GDPR)
NISZCZ ZBĘDNE DOKUMENTY

W maju 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR)
Nowe przepisy gruntownie zmieniają wymogi prawne
w zakresie ochrony danych osobowych i firmy muszą się do
nich zastosować, aby uniknąć kary grzywny sięgającej do 4%
całkowitego obrotu lub 20 mln euro za nieprzestrzeganie
postanowień tego rozporządzenia.

Większość osób sądzi, że ochrona danych osobowych
odnosi się do informacji przechowywanych elektronicznie
lub cyfrowo, ale dane statystyczne wykazują, że prawie
40% naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych dotyczy
dokumentów papierowych.

Czy Twoja firma jest gotowa na wejście w życie postanowień GDPR?
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NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
OPRAWA DOKUMENTÓW
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LAMINATORY LEITZ ILAM TOUCH 2
Wszystko, co musisz wiedzieć, to jak je włączyć
i wyłączyć

do

250
mikronów

20
sek
*

Easy Feed

6x

*A4, 80 mikronów

Laminatory iLAM Touch 2 to linia niezwykle wydajnych urządzeń
do intensywnego użytkowania. Laminują papier foliamii
o grubości do 250 mikronów, a zastosowana w nich unikalna
a
technologia sensoryczna rozpoznaje grubość dokumentu
u
i automatycznie dostosowuje do niej odpowiednią prędkośćć
laminowania.
Ponadto laminatory wyposażone są w opatentowany system
m
prostej aplikacji dokumentu - składane tacki zapobiegają
ą
przesuwaniu się dokumentu.
Produkty z tej serii znajdziesz na stronie 66

Easy Feed

Opatentowany system prostej aplikacji dokumentu*

*Wniosek patentowy złożony w 2016
Wsuń rozłożoną
folię

Zamknij tacki

Włóż dokument,
korzystając
z prowadnicy

Rozpocznij laminację
– rezultat będzie
perfekcyjny

BINDOWNICE GBC COMBBIND®

Bindowanie nie może być już prostsze!
Bindownice GBC CombBind zapewniają błyskawiczne
i profesjonalne rezultaty za każdym razem, a szeroka dźwignia
gwarantuje łatwy i płynny proces dziurkowania. Idealnie
sprawdzają się w biurach, gdzie często binduje się dokumenty.
Wyposażone w użyteczne funkcje, takie jak system
automatycznego wyśrodkowania, który wyrównuje kartki,
separator kartek, który dzieli dokumenty na ilości odpowiednie
do dziurkowania i unikalny otwieracz grzbietów ustawiający
marginesy i zabezpieczający grzbiety przed otwarciem.

Produkty znajdziesz na stronie 58

QUICK

STEP

*w wersji z dziurkaczem
elektrycznym

*w wersji z dziurkaczem
ręcznym
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NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
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NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE

04

AKCESORIA KOMPUTEROWE

SYSTEM SMARTFIT®

Jeden rozmiar nie jest wygodny dla wszystkich
– dopasuj stanowisko pracy do siebie
System Kensington SmartFit® pozwoli Ci dostosować swoje
stanowisko pracy do siebie w celu uzyskania maksymalnego
komfortu.
Wystarczy zmierzyć rozmiar swojej dłoni na kodowanym
kolorystycznie diagramie dołączonym do każdego produktu
SmartFit®, po czym ustawić produkt na wysokości wskazanej
przez dany kolor.

Produkty z systemem Kensington SmartFit® znajdziesz na stronie
98 oraz 101

ZMIERZ

DOPASUJ

SPRAWDŹ

TORBY LEITZ COMPLETE
Kolekcja toreb Leitz Complete – teraz dostępna
w 2 nowych kolorach!

Tytanowy
błękit

srebrno-szary

Kolekcja wysokiej jakości lekkich toreb biznesowych Leitz
Complete charakteryzujących się efektownym eleganckim
wzornictwem i wyjątkową funkcjonalnością – teraz
dostępna jest także w wyrafinowanych kolorach: tytanowym
błękicie oraz srebrno-szarym.
Ułatwiamy pracę mobilną, coraz powszechniejszą we
współczesnym świecie.

Produkty znajdziesz na stronie 108 oraz 109
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NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
PREZENTACJA I KONFERENCJA

NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
PAPIERY, ETYKIETY
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NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
KOPERTY

NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
PAKOWANIE I AKCESORIA DO WYSYŁEK
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:\WU]\PDïHHW\NLHW\Z\V\ïNRZH
GRR]QDF]DQLDRVWU]HJDQLD
L]DEH]SLHF]DQLDSDF]HN

HW\NLHW\Z\V\ïNRZH
z mocnym klejem
do oznaczania kartonów

ostrzegawcze etykiety
Z\V\ïNRZHFKURQLÈFH
paczki przed
uszkodzeniem

SORPE\]DEH]SLHF]DMÈFH
SU]HV\ïNLSU]HG
QLHSRU]ÈGDQ\PL
manipulacjami

Darmowe oprogramowanie do tworzenia etykiet z wieloma gotowymi projektami:
ZZZDYHU\]ZHFNIRUPSO
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NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
PAKOWANIE I AKCESORIA DO WYSYŁEK

38'(á.$,.$5721<:<6<á.2:(

9 :\WU]\PDâ\PRFQ\NDUWRQ
9
9 =QDGUXNRZDQ\PPLHMVFHPGRRSLVX
9 7DŒPDVDPRSU]\OHSQDGR]DP\NDQLDRUD]WDŒPDGRâDWZHJRRWZLHUDQLD
9.RSHUW\]PRŮOLZRŒFLĉSRZLĘNV]HQLDZ\VRNRŒFLRGGRFPLGHDOQH
GRZ\V\âNLNVLĉŮHNOXENDWDORJyZ
9 .RORUEUĉ]RZ\
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®

Free yourself,
get organised.

NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
AKCESORIA BIUROWE
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LEITZ NEW NEXXT

Wzornictwo umożliwiające intuicyjną obsługę

Ni bi ki Pomarańczowy
Niebieski
ń
T k
Turkusowy

Fi l t
Fioletowy

Zi l
Zielony

Róż
Różowy

Kolekcja Leitz New NeXXt przenosi niemieckie wzornictwo
produktów na jeszcze wyższy poziom.
Jej celem było uzyskanie maksymalnej ergonomii –
opatentowane elementy uchwytu oraz technologia
Direct Impact pozwalają zredukować wysiłek potrzebny
do wykonania pracy oraz gwarantują doskonałą jakość
zszywania lub dziurkowania przy każdym użyciu.

Produkty z kolekcji znajdziesz na stronie 284 oraz 296

ENGINEERED IN

GERMANY

LEITZ WOW DUAL

Nowa odsłona - kombinacja dwóch kolorów
Najpopularniejsze artykuły na biurko w nowej
odsłonie - połączenie dwóch unikalnych kolorów,
nowoczesna forma i przemyślane funkcjonalności,
np. wzmacniacz dźwięku wbudowany w kubek na
długopisy.
Wybierz swoich faworytów spośród nowych produktów
na biurko WOW, pokaż swoją osobowość i swój styl.

Produkty z tej kolekcji znajdziesz na stronie 391

Biały

Różowy

Niebieski

Zielony
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NOWOŚCI / PRODUKTY POLECANE
AKCESORIA BIUROWE

NIELIMITOWANY
DOSTĘP DO TWOICH NOTATEK

Przechowuj
L]DU]ÇG]DMVZRLPL
QRWDWNDPL

7ZµU]ZāDVQ\
HOHNWURQLF]Q\
notatnik

2GV]XNDM
VZRMHQRWDWNL
]āDWZRĘFLÇ

APLIKACJA JEST KOMPATYBILNA Z NASTĘPUJĄCYMI PRODUKTAMI:
KOŁONOTATNIKI
INTERNATIONAL,
STUDENT,
ESSENTIALS

NOTATNIKI
SIGNATURE
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KOLEKCJA DUAL BLACK
Produkty z kolekcji Dual Black
spełniają najwyższe oczekiwania!
Gładkie, przyciągające wzrok powierzchnie w połączeniu
ze wzornictwem charakteryzującym się czystymi formami
pozwalają podkreślić wyjątkowy charakter miejsca, w którym
pracujesz.
Piórnik ze wzmacniaczem dźwięku stanowi wspaniały
przykład łączenia użyteczności i stylu. Opływowe kształty
podajnika taśmy klejącej, pojemnika na magazyny i półki
na dokumenty podkreślają nowoczesny charakter Twojego
biurka.

Produkty z kolekcji Dual Black znajdziesz na stronie 392

POJEMNIKI MYBOX
Wspaniałe, modułowe wzornictwo pojemników
MyBox® nie ma konkurencji na rynku.
Pojemniki są dostępne w dwóch dopasowanych do siebie
rozmiarach - 2 małe pudełka idealnie wypełniają przestrzeń
po ustawieniu na pudełku dużym. Do organizacji wnętrza
pojemników służą dostępne w dwóch rozmiarach półeczki
z uchwytem, idealne do przechowywania niewielkich
przedmiotów w ładzie i czystości, pozostawiające
e przestrzeń
na dnie pojemników dla większych rzeczy.
Dla jeszcze większej wygody półeczki wewnętrzne
ne mogą być
używane również samodzielnie, jako osobne rozwiązania
wiązania do
przechowywania.

Produkty z kolekcji MyBox znajdzieszz na stronie 4
445
45
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Kolekcja teczek i albumów ELBA URBAN
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Free yourself,
get organised.
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01 URZĄDZENIA
niszczarki

NISZCZARKA 8C

NISZCZARKA 60CS

• do użytku przez 1 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 8 kartek na ścinki 4x35 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-4 / T-4;
• szerokość szczeliny 220 mm;
• Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia;
• pojemność kosza 14l.

• do użytku przez 1 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 10 kartek na ścinki 4x40 ;
• poziom bezpieczeństwa P-4 / T-4;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• pojemność kosza 22l.

Nr katalog.

Model

210772 c

8C

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

344,83

424,14

210687 c

60Cs

631,19

776,36

NISZCZARKA 62MC
• do użytku przez 1 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 10 kartek na ścinki 3x10 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-4 / T-5;
• szerokość szczeliny 223 mm;
• Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia;
• wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych dokumentów – niszczy kartkę A4 na ponad
2000 ścinków;
• pojemność kosza 19l.

NISZCZARKA 21CS
• do użytku przez 1 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 12 kartek na ścinki 4x52 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-3 / T-3;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• pojemność kosza 15l.

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

210700 c

62Mc

1.048,81

1.290,04

210792 c

21CS

754,95

928,59

NISZCZARKA 63CB
• do użytku przez 1 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 10 kartek na ścinki 4x50 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-3 / T-3;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• Jam Blocker - niszczarka rozpocznie niszczenie tylko przy dopuszczalnej ilości kartek;
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• Energy Savings System™ – pobiera aż do 70% mniej energii podczas pracy i uśpienia;
• pojemność kosza 19l.

NISZCZARKA 75CS
• do użytku przez 1-3 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 12 kartek na ścinki 4x38 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-4 / T-4 / 0-3;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• pojemność kosza 27l.

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

210634 c

63Cb

1.048,81

1.290,04

210594 c

75Cs

1.406,76

1.730,31
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NISZCZARKA 73CI

NISZCZARKA 79CI

• do użytku przez 1-3 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 12 kartek na ścinki 4x38 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-4 / T-4 / 0-3;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• wolna od zacięć, dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof;
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• Energy Savings System™ - pobiera aż do 70% mniej energii podczas pracy i uśpienia;
• pojemność kosza 23l.

• do użytku przez 1-3 osobę w małym biurze;
• niszczy jednorazowo 16 kartek na ścinki 4x38 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-4 / T-4 / 0-3;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• wolna od zacięć, dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof;
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• Energy Savings System™ - pobiera aż do 70% mniej energii podczas pracy i uśpienia;
• pojemność kosza 23l.

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

210624 c

73Ci

1.478,35

1.818,37

210595 c

79Ci

1.740,85

2.141,25

NISZCZARKA 99MS

• do użytku przez 3-5 osobę w średnim biurze;
• niszczy jednorazowo 18 kartek na ścinki 4x38 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-4 / T-4 / 0-3;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• wolna od zacięć, dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof;
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• Energy Savings System™ – pobiera aż do 70% mniej energii podczas pracy i uśpienia;
• pojemność kosza 34l.

• do użytku przez 3-5 osobę w średnim biurze;
• niszczy jednorazowo 14 kartek na ścinki 2x14 mm;
• poziom bezpieczeństwa P-5 / T-5;
• szerokość szczeliny 230 mm;
• SafeSense™ - zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej;
• wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych dokumentów - niszczy kartkę A4 na ponad
2000 ścinków;
• Auto Reverse – w momencie zacięcia dokumentów automatycznie je wycofuje;
• SleepMode – niszczarka wyłącza się po 2 minutach braku aktywności;
• pojemność kosza 34l.

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

210596 c

99Ci

2.325,51

2.860,38

210699 c

99Ms

2.583,90

3.178,20

NISZCZARKA 99CI

NISZCZARKI 225I / 225CI
• do użytku przez 5+ osobę w dużym biurze;
• niszczy jednorazowo 24 kartek (70g) na paski 5,8 mm- 225i lub ścinki 4x38 mm;
-225Ci
• poziom bezpieczeństwa P-2 / T-2 / 0-1 -225i; P-4 / T-4 / 0-1 - 225Ci;
• szerokość szczeliny 240 mm;
• wolna od zacięć, dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof
• SafeSense™ – zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej
• Energy Savings System™ - pobiera aż do 70% mniej energii podczas pracy i uśpienia,
dzięki zastosowaniu rewolucyjnego;
• pojemność kosza 60l.
Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

210626 c
210627 c

225i
225Ci

3.697,54
3.864,72

4.547,97
4.753,61
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Niszczarki AutoMax™ - doświadcz prawdziwie
automatycznego niszczenia, dużych ilości dokumentów
po naciśnięciu jednego przycisku. Wydajność i łatwość
obsługi to ich największe zalety. Są idealnym rozwiązaniem
dla użytkowników, którzy regularnie gromadzą duże ilości
dokumentów i pragną oszczędzić swój czas.

130C

200M

200C

200M

550C

NISZCZARKI AUTOMAX 350C / 550C
• przeznaczona do użytku w średnim i dużym biurze przez grupę powyżej 5 osób;
• możliwość niszczenia do 350 / 550 kartek w trybie automatycznym oraz do 12 / 14
kartek w trybie podajnika ręcznego (gramatura 70 g);
• czas pracy ciągłej, pełny wsad niszczy w około 8 / 13 minut;
• bezpieczne - funkcja Smart Lock zapobiega otwarciu szuﬂady podczas niszczenia
dokumentów;
• cicha, dzięki zastosowaniu technologii Silent Shred™;
• Auto Reverse - w przypadku zacięcia dokumentów niszczarka wycofa dokumenty;
• Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach, gdy nie jest używane;
• kosz o pojemności 68 / 83 litrów.
Nr katalog.

Model

Rozmiar cięcia

210774 c
210773 c

350C
550C

4 x 38 mm
4 x 38 mm

24

Poziom
bezpieczeństwa
P-4 / T-4 / O-3
P-4 / T-4 / O-3

Cena netto

Cena brutto

4.771,40
5.964,58

5.868,82
7.336,43

NISZCZARKI AUTOMAX 130C / 200M / 200C
• przeznaczone dla grupy 1-3 użytkowników w średnim biurze;
• niszczą automatycznie do 130 (130C) / do 200 (200M, 200C) kartek
oraz do 8 (130C) / do 10 (200M, 200C) kartek w trybie podajnika ręcznego;
• czas pracy ciągłej, pełny wsad niszczą w około 5-6 minut;
• cicha, dzięki zastosowaniu technologii SilentShred™;
• Auto Reverse - w przypadku zacięcia dokumentów niszczarka wycofa dokumenty;
• Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach, gdy nie jest używane;
• kosz o pojemności 32 litrów.
Nr katalog.

Model

Rozmiar cięcia

210702 c
210771 c
210701 c

130C
200M
200C

4 x 38 mm
2 x 14 mm
4 x 38 mm

Poziom
bezpieczeństwa
P-4 / T-4
P-5 / T-5
P-4 / T-4 / O-3

Cena netto

Cena brutto

2.186,17
2.862,31
2.636,93

2.688,99
3.520,64
3.243,42

URZĄDZENIA
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NISZCZARKA WALLNER HC1601
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD;
pokrywa zabezpieczająca szczelinę tnącą;
• automatyczne uruchamianie niszczarki
po rozsunięciu pokrywy;
• automatyczny start/stop i funkcja cofania;
• zerowy pobór prądu przy zamkniętej pokrywie;
• cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 minut;

• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart
plastikowych;
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę
napełnienia kosza;
• obudowa na kółkach.

Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

Cena netto

Cena brutto

081169 c

220

16

P-4/ O-3/ T-4

29 l

1.526,52

1.877,62

4x39

NISZCZARKA WALLNER FX418D / 310G
• niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki i małe spinacze;
• wymiary 368x270x640 mm;
• automatyczny start/stop;
• funkcja cofania;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD.
FX418D
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

Cena netto

Cena brutto

080858 c

225

18

P-3/O-2/T-3/E-2

28 l

1.206,44

1.483,92

4x44

FX310G
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

Cena netto

Cena brutto

080857 c

225

10

P-5/O-4/T-5/ E-4/ F-2

28 l

1.415,72

1.741,34

3x9

NISZCZARKA WALLNER JP 6215CD
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD;
• pojemność kosza 21 l;
• automatyczny start/stop;
• funkcja cofania;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD;
• obudowa na kółkach;

• autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek do
zniszczenia;
• cichy silnik;
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia
kosza;
• wymiary 555x265x365 mm.

Nr katalog.

Szerokość
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka Ilość niszczonych
(mm)
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

Cena netto

Cena brutto

081093 c

230

4x50

P-3/O-2/T-3/ E-2

21 l

1.157,20

1.423,36

Cena netto

Cena brutto

473,96

582,97
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NISZCZARKA WALLNER FX510CD
• niszczy: karty plastikowe, płyty CD;
• automatyczny start/stop;
• funkcja cofania;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD;
• autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek do zniszczenia;
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza;
• wymiary 320x185x370 mm.
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

080850 c

225

10

P-3/T-2/E-2/F-1

16 l

5x38

NISZCZARKA WALLNER JP 830C/JP 820S
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD;
• automatyczny Start/Stop;
• funkcja cofania;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• optyczny wskaźnik napełnienia/wyjętego kosza;

• wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD;
• wyjmowany pojemnik na ścinki;
• obudowa na kółkach;
• wymiary: 390 x 305 x 645 mm.

JP 830C
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

Cena netto

Cena brutto

080675 c

230

17

P-5/O-4/T-5/E-4/F-2

35 l

1.711,17

2.104,74

1,9x10

JP 820S
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

Cena netto

Cena brutto

080676 c

230

25

P-2/O-2/T-3/E-2

35 l

1.588,07

1.953,33

3,9

25
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NISZCZARKA WALLNER JP 826C
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD,
dyskietki;
• wymiary: 390x305x645 mm;
• automatyczny Start/Stop;
• funkcja cofania;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• optyczny wskaźnik napełnienia/wyjętego kosza;
• dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę
urządzenia;

• wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD;
• osobna szczelina do niszczenia kart plastikowych;
• wyjmowany pojemnik na ścinki;
• obudowa na kółkach.osobna szczelina do niszczenia kart
plastikowych; wyjmowany pojemnik na ścinki; obudowa
na kółkach.

Nr katalog.

Szerokość
wejścia
(mm)

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

Cena netto

Cena brutto

080703 c

240

3,8x40

18

P-4/O-1/T-2/E-2/F-1

35 l

1.588,07

1.953,33

Cena netto

Cena brutto

843,28

1.037,23

Cena netto

Cena brutto

843,28

1.037,23

Cena netto

Cena brutto

301,61

370,98

Cena netto

Cena brutto

350,85

431,55

NISZCZARKA WALLNER C860 / C8A0
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD;
• automatyczny start/stop;
• funkcja cofania;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych;
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
C860
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

080757 c

230

6

P-5/T-2/E-2/F-2

25 l

3x9

C8A0
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

080758 c

230

10

P-3/T-2/E-2

25 l

4x50

NISZCZARKA WALLNER S580
• wymiary: 320x185x393 mm;
• automatyczny start/stop;
• funkcja cofania;
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

080680 c

220

8

P-2

15 l

6

NISZCZARKA WALLNER FXD85B
• niszczy: karty plastikowe, płyty CD;
• wymiary 340x170x390 mm;
• automatyczny start/stop;
• funkcja cofania;
• osobna szczelina do niszczenia płyt CD;
• autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek do zniszczenia;
• zerowy pobór prądu w trybie stand-by;
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
Nr katalog.

Szerokość
Rozmiar ścinka
wejścia (mm) (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność kosza

080849 c

220

8

P-4/ T-4/ E-3/ F-1

15 l

4x33

ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK
• wystarczy włożyć arkusz do oliwienia do niszczarki
zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszczyć go,
a następnie na 10 sekund włączyć funkcję reverse, aby
rozprowadzić olej równomiernie;
• czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności
niszczarek;
• arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach
tnących niszczarek;
• każdy arkusz zawiera 6 ml oleju;
• opakowanie 10 sztuk.
Nr katalog

080946 c
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OLEJ DO NISZCZAREK
• specjalna formuła oleju do
oliwienia noży tnących;
• opakowanie: butelka 350 ml;
• sposób użycia: wpuść kilka
kropli oleju na kartkę papieru,
a następnie zniszcz ją w
niszczarce.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

26,99

33,20

081103 c

41,19

50,66

URZĄDZENIA
niszczarki

01

NISZCZARKA KOBRA 240.1
• system Energy Smart – oszczędność energii dzięki
zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by;
• system SPPS - wzmocniony, cichy system napędu;
• silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny
na dobę;
• trwałe noże odporne na zszywki i spinacze;

• dioda informująca o otwartych drzwiczkach;
• automatyczny start/stop i funkcja cofania;
• obudowa na kółkach;
• pojemność kosza 40 l;
• model 240.1 HS przeznaczony do niszczenia poufnych
dokumentów.

Nr katalog.

Model

Szerokość
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Cena netto

Cena brutto

081118 c
081119 c
081120 c
081121 c
081122 c
081123 c

240.1 S2 ES
240.1 S4 ES
240.1 S5 ES
240.1 C2 ES
240.1 C4 ES
240.1 HS ES

240
240
240
240
240
240

1,9
3,8
5,8
1,9x15
3,5x30
0,8x9,5

15
26
31
12
17
8

P-3/ T-3/ E-2
P-2/ O-2/ T-2/ E-2
P-2/ O-2/ T-2/ E-2
P-5/ T-5/ E-4/ F-2
P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
P-6/ F-3

3.508,52
3.545,45
3.545,45
4.296,40
4.296,40
5.478,22

4.315,48
4.360,90
4.360,90
5.284,57
5.284,57
6.738,21

NISZCZARKA KOBRA +1
• pełna automatyzacja obsługi;
• automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną
obsługę;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez
przegrzewania;
• trwałe noże odporne na zszywki i spinacze;
• niszczenie płyt CD (+1 SS4, +1 SS7, +1SS6);

• System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji
stand-by;
• wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki;
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia
kosza;
• pojemność kosza 38,5l;
• szerokość wejścia 230 mm

Nr katalog.

Model

Rozmiar ścinka (mm)

Ilość niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Cena netto

Cena brutto

080520 c
080521 c
080522 c
080561 c

+1 SS4 ES
+1 SS7 ES
+1 CC4 ES
+1 SS6 ES

3,8
7,5
3,5x40
5,8

17/19
25/27
12/14
23/25

P-2/ O-2/ T-2/ E-2
P-1/ O-1/ T-2/ E-2
P-4/ T-4/ E-3/ F-1
P-2/ O-2/ T-2/ E-2

1.588,07
1.588,07
1.711,17
1.588,07

1.953,33
1.953,33
2.104,74
1.953,33

NISZCZARKA KOBRA AF+1
• niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe;
• szuﬂada - podajnik na 300 kartek A4 (80g);
• automatyczne niszczenie papieru z prędkością 12 kartek
na minutę;
• system Energy Smart - zerowy pobór mocy w trybie
czuwania (stand-by);
• silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny
na dobę;

• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem;
• Oil-Free System - trwałe, nie wymagające oliwienia noże
tnące odporne na zszywki i spinacze;
• automatyczny start/stop z autoreversem;
• automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki;
• obudowa szafkowa na kółkach.

Nr katalog.

Model

Szerokość
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość
niszczonych
kartek

Poziom bezpieczeństwa

Pojemność
kosza

Cena netto

Cena brutto

081446 c
081447 c

AF+1 40 l
AF+1 60 l

240
240

3,5 x 40
3,5 x 40

12
12

P-4/ T-4/ E-3/ F-1
P-4/ T-4/ E-3/ F-1

40 l
60 l

4.370,27
4.739,58

5.375,43
5.829,68

NISZCZARKA KOBRA 300.1 / 300.2
• system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by;
• system SPPS - wzmocniony, cichy system napędu;
• konstrukcyjne materiały kompozytowe;
• łańcuch objęty dożywotnią gwarancją;
• przekładnie ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
automatyczny start/stop;
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem;

• silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny
na dobę;
• automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania
papieru lub otwarcia drzwiczek;
• dioda informująca o otwartych drzwiczkach;
• obudowa szafkowa na kółkach;
• optyczny wskaźnik napełnienia kosza;
• modele HS przeznaczone do niszczenia poufnych i ściśle
tajnych dokumentów.

Nr katalog.

Model

Ilość
Szerokość
Rozmiar ścinka
niszczonych
wejścia (mm) (mm)
kartek

Poziom bezpieczeństwa

081171 c
081172 c
081173 c
081174 c
081175 c
081177 c
081178 c
081179 c
081180 c
081181 c

300.1 S4 ES
300.1 S5 ES
300.1 C2 ES
300.1 C4 ES
300.1 HS ES
300.2 S4 ES
300.2 S5 ES
300.2 C2 ES
300.2 C4 ES
300.2 HS ES

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

P-2/ O-2/ T-2/ E-2
110l
P-2/ O-2/ T-2/ E-2
110l
P-5/ T-5/ E-4/ F-2
110l
P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1110l
P-6/ F-3
110l
P-2/ O-2/ T-2/ E-2
135l
P-2/ O-2/ T-2/ E-2
135l
P-5/ T-5/ E-4/ F-2
135l
P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1135l
P-6/ F-3
135l

3,8
5,8
1,9x15
3,9x40
0,8x9,5
3,8
5,8
1,9x15
3,9x40
0,8x9,5

29
32
14
22
10
32
38
18
25
11

Pojemność
kosza

Cena netto

Cena brutto

5.236,74
5.236,74
5.899,62
5.899,62
7.888,26
6.482,95
6.482,95
6.880,68
6.880,68
9.001,89

6.441,19
6.441,19
7.256,53
7.256,53
9.702,56
7.974,03
7.974,03
8.463,24
8.463,24
11.072,32
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NISZCZARKA HSM SHREDSTAR S5

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR S10 / X5

• niszczarka do użytkowania w domu;
• nowoczesne eleganckie wzornictwo i wysoka jakość wykonania;
• funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny;
• łatwe opróżnianie kosza na ścinki;
• cicha praca;
• wymiary: 210 x 310 x 350 mm;
• gwarancja – 2 lata.

• oddzielny mechanizm tnący płyty CD/DVD a także karty plastikowe, zniszczony materiał
optyczny jest sortowany do oddzielnego pojemnika zapewniając łatwą segregację
odpadów;
• wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie oraz wyłącza je po
zakończeniu podawania papieru;
• stan operacji sygnalizowany przez
diody LED;
• poziom napełnienia można
sprawdzić poprzez otwór
inspekcyjny;
• funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego
zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny;
• cicha praca;
• wymiary: 245 x 345 x 385 mm;
• gwarancja: 2 lata.

Opis produktu

SHREDSTAR S5

Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Typ niszczenia
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

Papier
P-2
paski
6 mm
5 arkuszy
220 mm
12 l
630029 c
138,57
170,44

Opis produktu

SHREDSTAR S10

SHREDSTAR X5

Papier, spinacze, zszywki, karty Papier, spinacze, zszywki, karty
plastikowe, płyty CD/DVD
plastikowe, płyty CD/DVD
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
P-2/O-1/T-1/E-2
P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
Rozmiar ścinka
6 mm
4,5 x 30 mm
Wydajność cięcia (80g/m² / 70g/m²)
10 /12 arkuszy
5 / 6 arkuszy
Szerokość cięcia
220 mm
220 mm
Pojemność pojemnika
18 l
18 l
Nr katalog.
630018 c
630019 c
Cena netto
289,73
340,12
Cena brutto
356,37
418,35
Niszczone materiały

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X8

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X10

• oddzielny mechanizm tnący płyty CD/DVD a także karty plastikowe, zniszczony materiał
optyczny jest sortowany do oddzielnego pojemnika zapewniając łatwą segregację
odpadów;
• diody LED wskazują stan pracy urządzenia (gotowa do pracy, przegrzanie, przeciążenie);
• wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie oraz wyłącza je po
zakończeniu podawania papieru;
• funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu;
• poziom napełnienia można sprawdzić poprzez otwór inspekcyjny co pozwala na opróżnienie pojemnika we właściwym czasie;
• cicha praca;
• wymiary: 245 x 345 x 385 mm;
• gwarancja: 2 lata.

• noże tnące są odporne na zszywki i spinacze, co eliminuje konieczność usuwania ich z
materiałów przeznaczonych do zniszczenia;
• oddzielny mechanizm tnący niszczy płyty CD/DVD oraz karty plastikowe, zniszczony materiał optyczny jest sortowany do oddzielnego pojemnika zapewniając łatwą segregację
odpadów;
• diody LED wskazują stan pracy urządzenia (gotowa do pracy, przegrzanie, przeciążenie);
• wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie oraz wyłącza je po
zakończeniu podawania papieru;
• funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu;
• cicha praca urządzenia nie zakłóci pracy
w biurze;
• poziom napełnienia kosza można sprawdzić poprzez otwór inspekcyjny co pozwala
na opróżnienie pojemnika we właściwym
czasie;
• wymiary: 245 x 345 x 445 mm;
• gwarancja: 2 lata.

Opis produktu
Opis produktu

SHREDSTAR X8

Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m² / 70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
4,5 x 30 mm
8 / 10 arkuszy
220 mm
18 l
630020 c
466,09
573,29
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Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Typ niszczenia
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m² / 70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

SHREDSTAR X10
Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
ścinki
4,5 x 30 mm
10 / 12 arkuszy
220 mm
20 l
630021 c
579,46
712,74
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NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X13

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X15

• diody LED wskazują stan pracy urządzenia (gotowa do pracy, przegrzanie, przeciążenie,
pełny kosz);
• wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie oraz wyłącza je po
zakończeniu podawania papieru;
• funkcja automatycznego wycofania papieru
zapobiega jego zacięciu;
• poziom napełnienia można sprawdzić
poprzez otwór inspekcyjny co pozwala
na opróżnienie pojemnika we właściwym
czasie;
• wyjmowany kosz na ścinki;
• kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia;
• cicha praca;
• wymiary: 300 x 390 x 595 mm;
• gwarancja: 2 lata.

• oddzielny mechanizm tnący płyty CD/DVD z łatwością zniszczy każdy rodzaj płyt, a także
karty plastikowe, zniszczony materiał optyczny jest sortowany do oddzielnego pojemnika
zapewniając łatwą segregację odpadów;
• diody LED wskazują stan pracy urządzenia (gotowa do pracy, przegrzanie, przeciążenie,
pełny kosz);
• wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia
urządzenie oraz wyłącza je po zakończeniu podawania papieru;
• funkcja automatycznego wycofania papieru
zapobiega jego zacięciu;
• poziom napełnienia można sprawdzić poprzez
otwór inspekcyjny co pozwala na opróżnienie
pojemnika we właściwym czasie;
• wyjmowany kosz na ścinki;
• kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia;
• cicha praca;
• wymiary urządzenia: 300 x 390 x 595 mm;
• gwarancja: 2 lata.

Opis produktu
Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m² / 70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

SHREDSTAR X13
Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
4 x 37mm
13 / 15 arkuszy
230 mm
23 l
630023 c
1.045,54
1.286,01

Opis produktu
Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m² / 70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

SHREDSTAR X15
Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
4 x 37 mm
15 / 18 arkuszy
230 mm
26 l
630024 c
1.499,03
1.843,81

NISZCZARKA HSM SECURIO C14
• wyposażona w hartowane stalowe, wałki tnące;
• automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia;
• funkcja Turbo do usuwania zatorów papieru;
• aktywna osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku;
• automatyczny start/stop;
• tryb gotowości z zerowym poborem energii;

C14 3,9

C14 4x25

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe
P-2/T-2/E-2
paski
3,9 mm
10 - 12 arkuszy
225 mm
20 l
630016 c
837,69
1.030,36

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe
P-4/T-4/E-3/F-1
ścinki
4 x 25 mm
5 - 6 arkuszy
225 mm
20 l
630017 c
982,56
1.208,55

Opis produktu
Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Typ niszczenia
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

• bardzo cicha praca;
• mocny silnik (300 W) z zabezpieczeniem termicznym;
• wymiary urządzenia: 366 x 258 x 405 mm;
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże
tnące;
• produkt niemiecki.

NISZCZARKA HSM SECURIO C16
• elegancki, nowoczesny design;
• wyposażona w najtrwalsze z możliwych, stalowe, hartowane wałki tnące;
• automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia;
• funkcja Turbo do usuwania zatorów papieru;
• aktywna osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku;
• automatyczny start/stop;
Opis produktu
Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Typ niszczenia
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

C16 5,8
P-2/T-2/E-2
paski
5,8 mm
15 - 17 arkuszy
225 mm
25 l
630008 c
944,77
1.162,07

• tryb gotowości z zerowym poborem energii;
• bardzo cicha praca;
• mocny silnik (300 W) z zabezpieczeniem termicznym;
• wymiary urządzenia: 366 x 258 x 455 mm;
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże
tnące;
• produkt niemiecki.
C16 3,9

C16 4x25

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe
P-2/T-2/E-2
P-4/T-4/E-3/F-1
paski
ścinki
3,9 mm
4 x 25mm
12 - 14 arkuszy
6 - 7 arkuszy
225 mm
225 mm
25 l
25 l
630009 c
630010 c
944,77
1.158,91
1.162,07
1.425,46
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Auto Feed z funkcją SmarTech

ZABEZPIECZONE

Coraz bardziej zaawansowana technologia
niszczenia dokumentów
Rexel Auto+ z funkcją SmarTech 750X
Inteligentna funkcjonalność - zdalnie sterowane zarządzanie i system powiadomień. Śledź na
bieżąco postępy pracy niszczarki, instalując na swoim smartfonie aplikację Auto+ SmarTech*
• Bezpieczeństwo dokumentów poufnych P-4: konfetti 4 x 40 mm
• Łatwy do opróżnienia 115-litrowy pojemnik na ścinki mieści do 1200 zniszczonych kartek
• Zamykana 4-cyfrowym kodem PIN - najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Ręczny podajnik arkuszy z technologią zapobiegania zacięciom - możliwość szybkiego
i efektywnego niszczenia do 12 kartek jednorazowo

115L

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264802 c

11.229,17

13.811,88

Rexel Auto+ z funkcją SmarTech 600X

Rexel Auto+ z funkcją SmarTech 300X

Inteligentna funcjonalność - zdalnie sterowane zarządzanie i system
powiadomień. Śledź na bieżąco postępy pracy drukarki, instalując na swoim
smartfonie aplikację Auto+ SmarTech*
• Bezpieczeństwo dokumentów poufnych P-4: konfetti 4 x 40 mm
• Łatwy do opróżnienia 80-litrowy pojemnik na ścinki mieści do 850
zniszczonych arkuszy
• Zamykana na zamek cyfrowy - najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Ręczny podajnik arkuszy z technologią zapobiegania zacięciom - możliwość
szybkiego i efektywnego niszczenia do 10 kartek jednorazowo

Inteligentna funcjonalność - zdalnie sterowane zarządzanie i system
powiadomień. Śledź na bieżąco postępy pracy niszczarki, instalując na swoim
smartfonie aplikację Auto+ SmarTech*
• Bezpieczeństwo dokumentów poufnych P-4: konfetti 4 x 40 mm
• Łatwy do opróżnienia 40-litrowy pojemnik na ścinki mieści do 450
zniszczonych arkuszy
• Zamykana na zamek cyfrowy - najwyższy poziom bezpieczeństwa
• Ręczny podajnik arkuszy - możliwość szybkiego i efektywnego niszczenia do
8 kartek jednorazowo

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264801 c

7.437,50

9.148,13

264800 c

3.777,08

4.645,81

Auto+ 750X z technologią SmarTech

Auto+ 600X z technologią SmarTech

Auto+ 300X z technologią SmarTech

750 (825)

600 (660)

300 (330)

P-4

P-4

P-4

4x40mm

4x40mm

4x40mm

Szerokość podajnika

A4

A4

A4

Wielkość pojemnika na ścinki (w litrach)

115

80

40

Niszczy karty kredytowe, zszywki, spinacze







Niszczy CD







520 x 510 x 940

520 x 510 x 810

350 x 490 x 650

Opis
Ładowność niszczarki, papier 80 gsm (70 gsm)
Poziom bezpieczeństwa
Wymiary niszczarki

Szer. x gł. x wys.
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Niszczarki automatyczne Rexel Auto+
Włóż papier. Zamknij pokrywę. Gotowe!
98% mniej czasu przy niszczeniu dokumentów
Oszczędzaj czas i pieniądze
Niszczarka Auto+ 750X

Niszczarka Auto+ 600M i 600X

Niszczarka Auto+ 300M i 300X

Niszczy do 750 kartek (80 g/m²) automatycznie
- idealna do dużych biur lub działów (powyżej 20
osób)
• Cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)
• Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo
niszczenia bez konieczności nadzoru
• 115 L kosz na ścinki (wysuwana rama na worki)
• Tryb pracy ciągłej i automatyczne oliwienie
• Niszczy płyty CD i karty kredytowe
• Ręczny podajnik arkuszy z technologią
zapobiegania zacięciom - niszczenie do
12 kartek jednorazowo.

Niszczy do 600 kartek (80 g/m²) automatycznie idealna do użytku działowego (10-20 osób)
• 600M - cięcie na mikro ścinki 2x15 mm (P-5);
600X - cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)
• Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo
niszczenia bez konieczności nadzoru
• 80 L kosz na ścinki (wysuwana rama na worki)
• Tryb pracy ciągłej i automatyczne oliwienie
• Niszczy płyty CD i karty kredytowe
• Ręczny podajnik arkuszy z technologią
zapobiegania zacięciom - niszczenie do 10
kartek jednorazowo.

Niszczy do 300 kartek (80 g/m²) automatycznie idealna do małych biur (do 10 osób)
• 300M - cięcie na mikro ścinki 2x15 mm (P-5);
300X - cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)
• Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo
niszczenia bez konieczności nadzoru
• 40 L wysuwany kosz na ścinki
• Niszczy płyty CD i karty kredytowe
• Ręczny podajnik arkuszy z technologią
zapobiegania zacięciom - niszczenie do 8
kartek jednorazowo.

115L

BEZ
ZACIĘĆ

BEZ
ZACIĘĆ

BEZ
ZACIĘĆ

SAMOOCZYSZCZANIE

SAMOOCZYSZCZANIE

DUŻY
KOSZ

PRACA CIĄGŁA

CICHA
PRACA

PRACA CIĄGŁA

CICHA
PRACA

USUWANIE

CICHA
PRACA

AUTO

SAMOOCZYSZCZANIE

ZACIĘĆ

OLIWIENIE

USUWANIE

AUTO

ZACIĘĆ

OLIWIENIE

USUWANIE
ZACIĘĆ

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264799 c

10.193,75

12.538,31

Model

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Model

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

600M
600X

264798 c
264797 c

10.485,42
5.919,38

12.897,07
7.280,84

300M
300X

264796 c
264795 c

4.592,29
3.411,04

5.648,52
4.195,58

Niszczarka Auto+ 200X

Niszczarka Auto+ 130M i 130X

Niszczarka Auto+ 90X i 60X

Niszczy do 200 kartek (80 g/m²) automatycznie idealna do małych biur (do 10 osób)
• Cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)
• 32 L wysuwany kosz na ścinki
• Niszczy płyty CD i karty kredytowe
• Niszczy do 7 kartek w podajniku ręcznym.

Niszczy do 130 kartek (80 g/m²) automatycznie idealna do użytku osobistego (1-2 osoby)
• 130M - cięcie na mikro ścinki 2x15 mm (P-5);
130X - cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)
• 26 L wysuwany kosz na ścinki
• Niszczy karty kredytowe
• Niszczy do 6 kartek w podajniku ręcznym.

90X niszczy do 90 kartek (80 g/m²) automatycznie,
a 60X do 60 kartek (80 g/m²) - idealne do użytku
osobistego
• Cięcie na ścinki 4x45 mm (P-3)
• 20 L (90X) lub 15 L (60X) wysuwany kosz na ścinki
• Niszczy karty kredytowe
• Niszczy do 5 kartek (60X), 6 kartek (90X) w
podajniku ręcznym.

BEZ
ZACIĘĆ

SAMOOCZYSZCZANIE

SAMOOCZYSZCZANIE

SAMOOCZYSZCZANIE

CICHA
PRACA

CICHA
PRACA

AUTOMATYCZNE

AUTOMATYCZNE

CICHA
PRACA

COFANIE

COFANIE

USUWANIE
ZACIĘĆ

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Model

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Model

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264794 c

2.550,63

3,137,27

130M
130X

264793 c
264792 c

2.200,63
1.456,88

2.706,77
1.791,96

90X
60X

264791 c
264790 c

1.252,71
888,13

1.540,83
1.092,40
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Niszczarki Mercury
Technologia Mercury™ zapobiega zacięciom papieru

Bez zacięć. Bez problemów. Bez bałaganu

Dokumenty zniszczone.
Dane zabezpieczone.
Niszczenie zbędnych dokumentów wspomaga zgodność
z ustawą o ochronie danych osobowych (GDPR).
Niszczarka Rexel Mercury RDX2070 / RDX1850
RDS2270 / RDS2250

Niszczarka Rexel Mercury RLX20 / RLS32
Idealna do użytku w dzielonej przestrzeni
pracy lub dużych biurach
(powyżej 20 osób).
• RLX20 niszczy do 20 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4);
• RLS32 niszczy do 32 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2)
• Wysuwana rama na worki na ścinki maks. pojemność 115 litrów
• Tryb pracy ciągłej
• System automatycznego oliwienia

Idealna do użytku w dzielonej przestrzeni pracy (10-20 osób).
• RDX2070 i RDX1850 niszczą do 20 lub 18 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x45 mm (P-3);
• RDS2270 i RDS2250 niszczą do 22
kartek (80 g/m²) jednorazowo na paski
5,8 mm (P-2)
• Wysuwana rama na worki na ścinki maks. pojemność 70 lub 50 litrów
• Tryb pracy ciągłej
• System automatycznego oliwienia
(RDX2070 i RDX1850)

BEZ
ZACIĘĆ

Niszczarka Rexel Mercury REX1323 / RES1523

Niszczarka Rexel Mercury RSX1834 /
RSS2434

Idealna dla kadry kierowniczej (1-2 osoby).
• REX1323 niszczy do 13 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4);
• RES1523 niszczy do 15 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2)
• Wysuwany pojemnik na ścinki
o pojemności 23 litrów

Idealna do użytku w niewielkich biurach
(do 10 osób).
• RSX1834 niszczy do 18 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4);
• RSS2434 niszczy do 24 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2)
• Wysuwany pojemnik na ścinki
o pojemności 34 litrów

BEZ
ZACIĘĆ

Produkt

RLX20

RLS32

RDX2070

RDS2270

RDX1850

RDS2250

RSX1834

RSS2434

REX1323

RES1523

Poziom bezpieczeństwa

P-4

P-2

P-3

P-2

P-3

P-2

P-4

P-2

P-4

P-2

Ilość niszczonych kartek (80 g/m²)

20

32

20

22

18

22

18

24

13

15

Wymiar ścinków (mm)

4x40

5.8

4x45

5.8

4x45

5.8

4x40

5.8

4x40

5.8

Pojemność kosza (litry)

115

115

70

70

50

50

34

34

23

23

264811 c
7.481,25
9.201,94

264812 c
6.650,00
8.179,50

264810 c
4.067,29
5.002,77

264809 c
3.483,96
4.285,27

264808 c
3.600,63
4.428,77

264807 c
3.192,29
3.926,52

264805 c
2.288,13
2.814,40

264806 c
1.821,46
2.240,40

264804 c
1.704,79
2.096,89

264803 c
1.296,46
1.594,65

Zszywki/spinacze biurowe/karty
kredytowe/CD
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto
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Niszczarki Promax
Zaawansowane chłodzenie

DANE
ZABEZPIECZONE

E
N
A
ONE
Z
C
D
E
I
IE
ZP
ZABE

Dokumenty zniszczone.
Dane zabezpieczone.

Niszczenie zbędnych dokumentów wspomaga zgodność
z ustawą o ochronie danych osobowych (GDPR).
Niszczarka Rexel Promax RSX1538 / RSS1838

Niszczarka Rexel Promax RSX1035 / RSS1535

Idealna do użytku w niewielkich biurach (do 10 osób)
• RSX1538 niszczy do 15 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4)
• RSS1838 niszczy do 18 kartek (80 g/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

Idealna do użytku w niewielkich biurach (do 10 osób)
• RSX1035 niszczy do 10 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4)
• RSS1535 niszczy do 15 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
• Nawet 15 min pracy bez potrzeby chłodzenia
• Kosz na ścinki o pojemności 35 litrów

ZAAWANSOWANE

ZAAWANSOWANE

CHŁODZENIE

CHŁODZENIE

DŁUZSZA
PRACA

DŁUZSZA
PRACA

Niszczarka Rexel Promax REX623 / RES823 /
RPX612 / RPS812

Niszczarka Rexel Promax REX823 / RES1123
Idealna dla kadry kierowniczej (1-2 osoby)
• REX823 niszczy do 8 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4)
• RES1123 niszczy do 12 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
• Nawet 15 min pracy bez potrzeby chłodzenia
• Kosz na ścinki o pojemności 23 litrów

Idealna dla kadry kierowniczej (1-2 osoby)
• REX623 i RPX612 niszczy do 6 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4)
• RES823 i RPS812 niszczy do 8 kartek (80 g/m²)
jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
• Nawet 10 min pracy bez potrzeby chłodzenia
• Kosz na ścinki o pojemności 23 (REX623 i RES823)
lub 12 litrów (RPX612 i RPS812)

ZAAWANSOWANE

ZAAWANSOWANE

CHŁODZENIE

CHŁODZENIE

DŁUZSZA
PRACA

DŁUZSZA
PRACA
RSX1538

RSS1838

RSX1035

RSS1535

REX823

REX623

RES1123

RES823

RPX612

RPS812

Poziom bezpieczeństwa

Produkt

P-4

P-2

P-4

P-2

P-4

P-4

P-2

P-2

P-4

P-2

Ilość niszczonych kartek (80 g/m²)

15

18

10

15

8

6

12

8

6

8

Wymiar ścinków (mm)

4x40

6

4x40

6

4x40

4x40

6

6

4x40

6

Pojemność kosza (litry)

38

38

35

35

23

23

23

23

12

12

Zszywki/spinacze biurowe/karty
kredytowe



CD
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

264823 c
2.040,21
2.509,46

264822 c
1.821,46
2.240,40

-

-

-

-

-

-

-

-

264820 c
786,04
966,83

264821 c
727,71
895,08

264818 c
581,88
715,71

265058 c
538,13
661,90

264819 c
567,29
697,77

265059 c
494,38
608,09

264816 c
421,46
518,40

264817 c
392,29
482,52
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NISZCZARKA REXEL ALPHA KONFETTI/ PASKI
• została zaprojektowana dla potrzeb codziennego użytkowania, głównie z nastawieniem na niszczenie osobistych
informacji;
• tnie na ścinki;
• auto start – stop;
• cofanie papieru;
• automatyczne wyłączenie przy zdjętym koszu;
• niszczy karty kredytowe;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• gwarancja 2 lata, 3 lata na noże.
Nr katalog.

Model:

Rodzaj cięcia

Poziom bez- Rozmiar
Ilość kartek
Pojemność kosza
pieczeństwa ścinek (mm) (80gsm)

Szczelina
wejściowa

264814 c
264813 c

Alpha Konfetti
Alpha Paski

ścinki
paski

P-4
P-1

224
222

4x36
7,2

5
5

14 l
10 l

Cena netto Cena brutto

261,04
202,71

321,08
249,33

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22084
• niszczarka przeznaczona do użytku w
małym biurze i domu;
• posiada funkcję automatycznego start/
stop, reverse;
• niszczy spinacze, zszywki, płyty CD/DVD i
karty kredytowe;
• osobny pojemnik na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe;
• odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy tnącej z kosza na ścinki;
• nie pobiera prądu podczas „czuwania”;
• wykonana z odpornego na złamania plastiku;
• rodzaj cięcia: ścinki;
• głośność 68 dB.

NISZCZARKA REXEL PROSTYLE+12
• elegancka niszczarka przeznaczona do osobistego
użytku w domowym biurze lub w pracy;
• niszczy zszywki, spinacze karty kredytowe i płyty CD;
• osobne wejście do niszczenia płyt CD;
• gwarancja 2 lata, 7 lat na noże.
Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

264815 c 230

4x35

12

P-4

20 l

Cena netto Cena brutto

873,54 1.074,45

Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

031147 c 226

4 x 45

8/7

3/P-3,T-3,E-225 l

Cena netto Cena brutto

647,58

796,52

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22080
• inteligentna niszczarka dokumentów z
podajnikiem;
• wyposażona w zintegrowaną fotokomórkę do
automatycznej funkcji start/stop;
• wygodna, automatyczna funkcja „rewers”
staoczyszcza otwór wlotowy, gdy załadowana zostanie zbyt duża ilość papieru;
• automatyczny podajnik papieru pozwala na załadowanie do 104 kartek (70g), a jednorazowo można zniszczyć do 7 arkuszy;
• oddzielny otwór i pojemnik na płyty CD ułatwiają segregację odpadów;
• głośność: 52 dB.
Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 70g/80g bezpieczeństwa kosza

031204 c 220

34

3,2 x 10

7/6

P-4/F-1/T4/E-3

17 l

Cena netto Cena brutto

2.016,10 2.479,80

NISZCZARKA DAHLE MHP 50114
• wyposażona w nowoczesne cylindry tnące
MHP (Matrix-High-Performance): najwyższej jakości
akości
noże z kompozytu z długim okresem przydatności;
ności;
• „bezolejowa“ technologia, przyjazna dla środowiska i
oszczędzająca czas;
• łatwy w obsłudze panel kontrolny;
• posiada funkcję elektroniczną start/stop oraz rewers, automatyczne odcięcie zasilania po
otwarciu drzwiczek;
• ekonomiczna funkcja usypiania po 10 min bezczynności i automatyczne wyłączenie po
30 min.
Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 70g/80g bezpieczeństwa kosza

031263 c 240

4 x 40

7/9

P-4/F-1/T4/E-3

30 l

Cena netto Cena brutto

2.679,21 3.295,43
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NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22114
• inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń;
• posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers;
• automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z
kosza na ścinki;
• elektroniczny wskaźnik zapełnienia;
• osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD i karty
plastikowe;
• głośność: 51 dB.

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22016
• kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze
i w domu;
• posiada funkcję automatycznego start/stop oraz
rewers;
• górna część demontowalna;
• głośność: 68 dB.
Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 70g/80g bezpieczeństwa kosza

031205 c 220

7

5/4

1/P-1

9l

Nr katalog.
Cena netto Cena brutto

167,89

206,50

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 70g/80g bezpieczeństwa kosza

031207 c 230

4 x 48

13/10

3/P-3, T-3,
E-2

28 l

Cena netto Cena brutto

1.268,35 1.560,07

NISZCZARKA OPUS CS 2208 CD
• niszczy: karty kredytowe, płyty CD, zszywki, spinacze;
• automatyczny START/STOP;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• automatyczne wyłączenie;
• automatyczny rewers.

NISZCZARKA OPUS CS 2205
• automatyczny START/STOP;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• automatyczne wyłączenie;
• ręczny rewers.
Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

760001 c 220

4 x 40

5

P-4

11,8 l

Nr katalog.
Cena netto Cena brutto

264,53

325,37

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

760002 c 220

2 x 12

8

P-5/T-5/E4/O-2

22 l

Cena netto Cena brutto

995,16 1.224,05

NISZCZARKA OPUS TS 2215 CD
• niszczy: karty kredytowe, płyty CD, zszywki, spinacze;
• automatyczny START/STOP;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy);
• automatyczne wyłączenie;
• automatyczny rewers.

NISZCZARKA OPUS CS 2212 CD
• niszczy: karty kredytowe, płyty CD, zszywki, spinacze;
• automatyczny START/STOP;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• automatyczne wyłączenie;
• ręczny rewers.
Nr katalog.

PPojemność
j
ść
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

760003 c 220

4 x 35

12

P-4/T-1/E-2 25 l

Cena netto Cena brutto

653,78

804,15

Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

760004 c 225

4 x 38

15

NISZCZARKA SHREDCAT 8220 CC

NISZCZARKA SHREDCAT 8240 CC

• niszczy zszywki;
• automatyczny START/STOP;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• automatyczne wyłączenie;
• ręczny rewers;
• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy);
• wyjątkowo cicha.

• niszczy zszywki;
• automatyczny START/STOP;
• zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• automatyczne wyłączenie;
• automatyczny rewers;
• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy);
• wyjątkowo cicha.

Nr katalog.

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

760005 c 225

4 x 40

4

P-4/F-1

16 l

Cena netto Cena brutto

464,83

571,74

Nr katalog.

P-4/T-1/E-2 28 l

Pojemność
Szerokość
Rozmiar
Ilość niszczonych Poziom
bezpieczeństwa kosza
wejścia (mm) ścinków (mm) kartek 80g

760006 c 220

4 x 40

6

P-4/F-1

18 l

Cena netto Cena brutto

1.044,28 1.284,46

Cena netto Cena brutto

603,39

742,17
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GILOTYNA REXEL CLASSICCUT CL100 / CL120
• posiada poręczną podstawę z liniami siatki i prowadnice papieru dla zapewnienia
precyzyjnego cięcia;
• tnie jednorazowo do 10 kartek;
• samoostrzące się ostrze ze stali nierdzewnej;
• funkcja BladeLock zabezpiecza gilotynę, gdy nie jest używana;
• antypoślizgowy spód zapewnia stabilność podczas cięcia.
Nr katalog.

Model

Długość cięcia

264824 c
264825 c

CL100
CL120

305 mm / format A4
460 mm / format A3

Cena netto

Cena brutto

203,43
435,21

250,22
535,31

GILOTYNA REXEL CLASSICCUT CL200
• posiada poręczną podstawę z liniami siatki i prowadnice papieru dla zapewnienia
precyzyjnego cięcia;
• tnie jednorazowo do 15 kartek;
• prowadnice papieru w formatach – A4, A5, A6, z podziałką metryczną i calową – ułatwienie wyrównywania papieru;
• samoostrzące się ostrze ze stali nierdzewnej;
• przezroczysta linijka zabezpieczająca poprzez manualne dociśnięcie ciętego papieru;
• antypoślizgowy spód zapewnia stabilność podczas cięcia.
• długość cięcia: 310 mm;
• posiada certyﬁkat bezpieczeństwa TÜV.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264826 c

501,50

616,85

GILOTYNA REXEL CL410 / CL420
• posiada poręczną podstawę z liniami siatki i prowadnice papieru dla zapewnienia
precyzyjnego cięcia;
• tnie jednorazowo do 25 kartek;
• technologia laserowa dla pewności i dokładności cięcia;
• zintegrowany uchwyt ostrza dla łatwego przenoszenia;
• wytrzymała przezroczysta podstawa z zaznaczonymi liniami siatki, podziałką metryczną
oraz prowadnicami papieru dla wyrównania papieru;
• regulowana prowadnica krawędzi papieru dla idealnego wyrównania papieru i precyzyjnego cięcia;
• funkcja BladeLock zabezpiecza gilotynę, gdy nie jest używana.
Nr katalog.

Model

Długość cięcia

Cena netto

Cena brutto

264827 c
264828 c

CL410
CL420

390 mm / format A4
460 mm / format A3

1.028,75
1.224,81

1.265,36
1.506,52

GILOTYNA FUSION FELLOWES
• gilotyna przeznaczona do użytku w małym biurze;
• ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie;
• tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g);
• specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo 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 dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem;
• przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja;
• specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiające przenoszenie;
• certyﬁkat bezpieczeństwa TUV & GS.

GILOTYNA OPUS BASICCUT A4
• długość linii cięcia: 320 mm;
• maksymalna ilość obcinanych kartek: 10;
• rodzaj obcinarki: nożycowa;
• osłona bezpieczeństwa.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

760011 c

137,31

168,89
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Nr katalog.

Model

210458 c
210459 c

FUSION A4
FUSION A3

Cena netto

Cena brutto

290,34
369,89

357,12
454,96

URZĄDZENIA
gilotyny

01

GILOTYNA DAHLE 533 / 534
• gilotyna ze stabilną, metalową podstawą;
• wymienny nóż górny z płaskim szlifem i szlifowany nóż dolny ze stali
Solingen;
• ręczny docisk ciętego materiału ze zintegrowaną osłoną palców;
• 2 nakładki kątowe i regulowany ogranicznik tylny;
• wgłębienia uchwytów ułatwiają przenoszenie;
• maksymalna wysokość ciętego pliku: 1,5 mm;
• docisk ciętego materiału: ręczny;
• jednorazowo tnie 15 kartek.
Nr katalog.

Model

Długość cięcia (mm)

031139 c
031140 c

533 – A4
534 – A3

340
460

Cena netto

Cena brutto

562,93
802,77

692,40
987,41

GILOTYNA DAHLE 561
• przyjazna dla użytkownika gilotyna do
profesjonalnego użytku;
• stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą;
• wymienny nóż górny i dolny ze stali Solingen;
• obrotowa opatentowana osłona ostrza;
• 2 nakładki kątowe i regulowany ogranicznik tylny;
• praktyczne wpuszczane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie;
• długość cięcia: 360 mm;
• maksymalny cięty rozmiar papieru: A4;
• maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m2): 35 / 28;
• maksymalna wysokość ciętego pliku: 3,5 mm;
• docisk ciętego materiału: automatyczny.

GILOTYNA DAHLE 502
• gilotyna ze stabilną, metalową podstawą;
• doskonała do przycinania zdjęć i małych plików papieru;
• nóż górny i dolny ze stali, ręczny docisk ciętego materiału i 2 nakładki kątowe;
• wgłębienia uchwytów ułatwiają przenoszenie;
• długość cięcia: 320 mm;
• maksymalny cięty rozmiar papieru: A4;
• maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m2): 8 / 6;
• maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm;
• docisk ciętego materiału: ręczny.

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

031181 c

1.409,44

1.733,61

031141 c

252,54

310,62

GILOTYNA Z TRYMEREM WALLNER GT 320
• gilotyna i trymer w jednym urządzeniu;
• możliwość łączenia i rozłączania urządzeń;
• prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowywaniu
urządzenia;
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów;
• gilotyna: automatycznym docisk papieru;
• osłona zabezpieczająca;
• jednorazowe cięcie do 10 kartek 80 g;
• długość cięcia: 320 mm;
• trymer: format A4;
• listwa dociskowa;
• 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80 g), falista i perforowana (do 3 kartek 80g).
Nr katalog

081092 c

Cena netto

Cena brutto

240,06

295,27

Cena netto

Cena brutto

153,88
227,75

189,27
280,13

GILOTYNA WALLNER GB 320 / GB 460
• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru;
• antypoślizgowa podstawa blatu roboczego;
• plastikowa osłona zabezpieczająca;
• wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali;
• ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia;
• ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy;
• na blacie roboczym standardowe szablony formatów;
• jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g.
Nr katalog.

Model

Długość cięcia

Wymiar blatu

081183 c
081184 c

GB 320
GB 460

320 mm
460 mm

320x250 mm
460x380 mm

37

01 URZĄDZENIA
gilotyny

GILOTYNA WALLNER GA 310 / GA 448
• gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru;
• stabilny metalowy blat;
• plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca;
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów;
• jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g;
• długość cięcia: 310 / 448 mm;
• wymiary blatu: 350x255 / 480x330 mm.

GILOTYNA RC 321 N
• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru;
• przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy;
• ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy;
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów;
• tnie do 24 kartek 70g jednorazowo;
• długość cięcia 320 mm;
• wymiary blatu 320x190 mm.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

081081 c

381,82

469,64

GILOTYNA RC 331 N
• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru;
• przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy;
• ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy;
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów;
• tnie do 24 kartek 70g jednorazowo;
• długość cięcia 330 mm;
• wymiary blatu 330x245 mm.
Nr katalog

081106 c

Cena netto

Cena brutto

654,55

805,10

GILOTYNA RC 361
• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru;
• system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza;
• przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy;
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów;
• precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia;
• jednorazowe cięcie do 30 kartek 70 g;
• długość cięcia: 360 mm;
• wymiary blatu: 440x300 mm.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

080501 c

845,45

1.039,90
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Nr katalog.

Model

081082 c
081083 c

GA 310
GA 448

Cena netto

Cena brutto

357,01
480,11

439,12
590,54
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GILOTYNA PAPER CUTTER
• gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku
papieru;
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów;
• jednorazowe cięcie do 12 kartek 70 g;
• cięcie kartonu i cienkiej blachy.
Nr katalog.

080828 c
080829 c

Opis

A4 – długość cięcia: 310 mm; wymiary blatu:
310 x 250 mm
A3 – długość cięcia: 420 mm; wymiary blatu:
460 x 380 mm

Cena netto

Cena brutto

220,36

271,04

294,22

361,89

Cena netto

Cena brutto

129,26

158,99

169,89

208,96

TRYMER TA46 / TA33
• precyzyjny trymer biurowy;
• listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia;
• na blacie roboczym standardowe szablony formatów;
• cięcie papieru w formacie A4 / A3;
• tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²).
Nr katalog.

080765 c
080766 c

Model

TA 46 – długość cięcia 320 mm; wymiary blatu:
328 x 160 mm
TA 33 – długość cięcia 460 mm; wymiary blatu:
458 x 160 mm

TRYMER ELECTRON FELLOWES
• trymer przeznaczony do użytku w średnim biurze do
przycinania dokumentów o rozmiarze do A3/A4;
• zawiera 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;
• tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g);
• unikalna dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza
niż jej laserowe odpowiedniki;
• metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami;
• docisk papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu
podczas cięcia;
• miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem;
• bezpieczna pozycji karetki w czasie spoczynku, ułatwia wymianę kasety z ostrzem oraz
przenoszenie;
• przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja;
• specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiające przenoszenie;
• certyﬁkat bezpieczeństwa TUV & GS.
Nr katalog.

Model

210462 c
210463 c

ELECTRON A4
ELECTRON A3

Cena netto

Cena brutto

263,83
303,60

324,51
373,43

TRYMER DAHLE A4/B4 0505
• wszechstronny trymer 5 w 1;
• do przycinania zdjęć i małych plików papieru;
• ultracienki metalowy blat roboczy;
• antypoślizgowa gumowa podstawa;
• na blat naniesione są nadruki najpopularniejszych formatów papieru i wizytówek;
• wyposażony w pięć różnych głowic tnących;
• tnie w linii prostej, linię falistą, falę nieregularną, linię perforowaną, zygzak;
• długość cięcia: 320 mm;
• maksymalny cięty rozmiar papieru: A4;
• maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g /80g/m²): 8 / 6;
• maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm;
• docisk ciętego materiału: automatyczny.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

031182 c

308,97

380,03
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TRYMER DAHLE
507 / 508
• trymer z automatycznym dociskiem;
• do przycinania zdjęć i
małych plików papieru;
• metalowy blat roboczy;
• naniesione na blat nadruki najpopularniejszych formatów papieru i wizytówek;
• możliwość wyposażenia w zestaw głowic
tnących perforację, linię falistą nieregularną oraz
zyg-zak (dodatkowy produkt Dahle 960);
• maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g / 80g/m²):
8 / 6 model 507 lub 6 / 4 model 508;
• maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm model 507 lub 0,6 mm model 508.

TRYMER DAHLE 550 / 552
• trymer z automatycznym dociskiem;
• do przycinania papieru, cienkich tworzyw sztucznych, kartonów, polimerów;
• posiada nakładkę kątową oraz ogranicznik tylny;
• maksymalna wysokość ciętego pliku: 2 mm;
• maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m²): 20 / 16.
Nr katalog.

Model

Długość cięcia (mm)

031142 c
031143 c

550 – A4/B4
552 – A3/B3

360
510

Cena netto

Cena brutto

562,93
704,01

692,40
865,93

Nr katalog.

Model

Długość cięcia (mm)

031144 c
031145 c

507 – A4
508 – A3

320
460

Cena netto

Cena brutto

210,21
238,43

258,56
293,27

TRYMER REXEL SMARTCUT A100 3W1
• tnie jednorazowo do 5 kartek w jednym z 3 stylów: w linii
prostej, falistej lub perforacji;
apewniają
• poręczne linie i prowadnice w podstawie zapewniają
precyzję cięcia;
• w zestawie ostrze do cięcia w linii prostej;
• transparentna prowadnica brzegu papieru
zintegrowana z linijką – mocno utrzymuje
papier podczas przycinania, wykluczając
możliwość jego poruszenia;
• długość cięcia: 300 mm;
• powierzchnia robocza: 300 x 125 mm;
• gwarancja: 2 lata ( nie dotyczy części
wymiennych).

TRYMER REXEL SMARTCUT A425 / A445 4W1

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264829 c

58,18

71,56

TRYMER REXEL SMARTCUT A200 3W1
• wyjątkowa technologia noża obrotowego
oznacza możliwość cięcia: prostego,
ostego,
bigowania (składania kartki), falistego – wystarczy odpowiednio
io
obrócić/nastawić głowicę
ostrza;
• łatwa, szybka i w pełni
bezpieczna wymiana noży
(tarcz);
• linie prowadzące ułatwiające równe
ułożenie kartek;
• transparentna prowadnica krawędzi papieru z linijką ( w cm i calach)– mocno utrzymuje
papier podczas przycinania w jednym miejscu;
• dwukierunkowe cięcie – tam i z powrotem = raz do przodu, raz do tyłu;
• długość cięcia: 300 mm;
• tnie jednorazowo do 5 kartek;
• powierzchnia robocza: 300 x 175 mm;
• gwarancja: 2 lata ( nie dotyczy części wymiennych).
Nr katalog.

264830 c
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Cena netto

Cena brutto

136,67

168,10

• trymer z ostrzem rotacyjnym;
• tnie jednorazowo do 10 kartek;
• unikalny nóż obrotowy 4 w 1, zapewniający możliwość cięcia w linii prostej, w linii
falistej, perforacji lub składania kartki;
• prowadnice papieru w formatach – A4, A5, A6, z podziałką metryczną i calową – ułatwienie wyrównywania papieru;
• łatwa, szybka i w pełni bezpieczna wymiana noży (tarcz);
• transparentna prowadnica krawędzi – automatycznie przytrzymuje papier podczas
przycinania;
unkowe cięcie
cięc – możliwość wykonywania ruchów posuwisto-zwrotnych.
• dwukierunkowe
Nr katalog.

Model

Długość cięcia

264831 c
2648322 c

A425 / A4
A445 / A3

320
3 mm
473 mm

Cena netto

Cena brutto

293,94
379,85

361,55
467,22

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

760012 c

157,46

193,68

TRYMER OPUS ROLOCUT A3 LED
• długość linii cięcia: 460 mm;
m
• maksymalna ilość obcinanych kartek: 5;
5
• rodzaj obcinarki: krążkowa;
• wymiar stołu roboczego (S x G): 460 x 120 mm;
• skala pomiarowa: mm, cal;
• podświetlana listwa tnąca.

URZĄDZENIA
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LEITZ ICON - JEDNA DRUKARKA,
A TYLE MOŻLIWOŚCI

BEZPRZEWODOWA DRUKARKA ETYKIET LEITZ ICON
Drukuje etykiety papierowe i plastikowe. Przycina etykiety do
wybranych formatów od 12 mm do bannerów 2,7 m. Drukuje
etykiety z komputera, smartfona lub tabletu z zainstalowaną
aplikacją Leitz Icon.
• Podłączenie za pomocą USB lub sieci Wi-Fi
• Drukowanie do 200 etykiet na minutę
• W zestawie startowym taśma o szerokości 88 mm
• 2 lata gwarancji plus rok po zarejestrowaniu

Zestaw nie zawiera smartfona

AKUMULATOR DO DRUKARKI LEITZ ICON
• Umożliwia pracę bez podłączenia do sieci.
Pozwala na wydruk 1200 etykiet lub pracę przez 12 godzin
Opis

Nr katalog.

Drukarka
Akumulator

263971 c
264042 a

Cena netto

Cena brutto

TORBA NA DRUKARKĘ LEITZ ICON

929,61
498,16

1.143,42
612,74

Z miejscem na drukarkę, baterie, kasetkę oraz tablet,
rozmiar A4
Opis

Nr katalog.

Torba

264556 a

Cena netto

Cena brutto

170,09

209,21

LEITZ ICON - INTELIGENTNA KASETA DO DRUKOWANIA ETYKIET
Kaseta, która komunikuje sie z komputerem, tabletem lub smartfonem – inteligentne rozwiązanie. Kaseta informuje o rodzaju załadowanej taśmy i pozostałej
liczbie etykiet do wydrukowania. Zatrzaskiwana kaseta zapewnia łatwą wymianę. Kaseta wykonana z masy papierowej pochodzacej z recyklingu.

Zestaw nie zawiera identyﬁkatora

ETYKIETY KARTONOWE
LEITZ ICON
D o d r u k o w a n i a i d e n t y f i k a t o r ó w, e t y k i e t d o
segregatorów, wizytówek i wiele innych. Grubość 157 g/m².
Nr katalog.

Szerokość

263989 a
263990 a
263991 a

91 mm
57 mm
32 mm

Cena netto

Cena brutto

131,00
101,67
95,79

161,13
125,05
117,82

ETYKIETY Z UNIWERSALNĄ,
PAPIEROWĄ TAŚMĄ LEITZ ICON

ETYKIETY PAPIEROWE
LEITZ ICON - GOTOWE FORMATY
ETYKIETY PLASTIKOWE LEITZ ICON
Do drukowania etykiet na kable, oznaczania
przedmiotów, ostrzeżeń i wiele innych.
Opis

Nr katalog.

Biała, 12 mm
Żółta, 12 mm
Czerwona, 12 mm
Biała, 88 mm
Żółta, 88 mm
Czerwona, 88 mm

263979 a
263980 a
263981 a
263982 a
263983 a
263984 a

Cena netto

Cena brutto

95,79
95,79
95,79
152,49
152,49
152,49

117,82
117,82
117,82
187,56
187,56
187,56

Do drukowania małych i dużych etykiet adresowych lub
transportowych, do 200 etykiet na minutę.
Opis

36x88 mm,
600 etykiet
28x88 mm,
690 etykiet
59x102 mm,
225 etykiet
50x88 mm,
435 etykiet

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

263985 a

115,35

141,88

263987 a

115,35

141,88

263986 a

115,35

141,88

263988 a

115,35

141,88

Do drukowania etykiet adresowych lub transportowych, a
nawet długich banerów.
Nr katalog.

Szerokość

263972 a
264719 a
263973 a
263974 a
263975 a
263976 a
263977 a
263978 a

88 mm
88 mm – usuwalna
61 mm
50 mm
39 mm
25 mm
19 mm
12 mm

Cena netto

Cena brutto

131,00
156,44
107,53
101,67
95,79
91,88
87,98
85,05

161,13
192,42
132,26
125,05
117,82
113,01
108,22
104,61
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SAFESCAN 45
TESTER UV
• Potężna podwójna lampa UV (2 x 6W)
• Odpowiedni do wszystkich walut
• Odpowiedni do wszystkich praw jazdy i i oﬁcjalnych dokumentów
• Odpowiedni do dowodów tożsamości i kart kredytowych
• Wymiary: 27 x 10.5 x 12.5 cm. Waga: 0,54kg
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE

SAFESCAN 30 (BLISTER 3 SZTUKI)
MARKER – TESTER PIENIĘDZY
• Natychmiastowa weryﬁkacja
• Odpowiedni do testowania wszystkich walut
• Ciemny ślad: banknot podrobiony
• Jasny ślad: banknot autentyczny
Nr katalog.

Rodzaj

191200 c

Safescan 30 (blister 3 sztuki)

Cena netto

Cena brutto

52,94

65,12

Nr katalog.

Rodzaj

191201 c
191202 c

Safescan 45
Safescan UV 45 - lampa do testerów UV

Cena netto

Cena brutto

156,86
88,24

192,94
108,54

SAFESCAN 185-S
AUTOMATYCZNY TESTER

SAFESCAN 50
TESTER UV

• 100% wynik testu (www.ecb.eu, www.bankofengland.co.uk)
• Wykrywanie fałszerstw na 7 sposobów
• Sprawdza waluty: USD, EUR, GBP, PLN, CZK, RON, BGN
• Wprowadzanie banknotów w dowolnym kierunku
• Alarm po wykryciu „fałszywego banknotu”
• Weryﬁkuje autentyczność najnowszych banknotów, np. 500 zł
• Port do aktualizacji walut. Wyświetlacz pokazuje ilość i wartość całkowitą.
• Mozliwośc dokupienia dedykowanego akumulatorka LB-105
• Wymiary: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm. Waga: 620 g
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE

• Silna lampa UV 9W
• Odpowiedni do wszystkich walut
• Weryﬁkuje karty kredytowe, paszporty i inne dokumenty tożsamości
• Weryﬁkuje zabezpieczenia UV banknotów
• Z reﬂektorem gwarantującym jeszcze lepszą jakość światła UV
• Specjalna technologia oszczedzająca lampę zapewnia 3x dłuższą żywotność
• Łatwa wymiana lampy
• Wymiary: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm. Waga: 515g
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE
Nr katalog.

Rodzaj

191203 c
191204 c

Safescan 50
Safescan UV 50 - lampa do testerów UV

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

207,84
101,96

255,64
125,41

191205 c
191206 c

Safescan 185-S
Safescan LB-105 - akumulator

1.280,39
101,96

1.574,88
125,41

SAFESCAN 6165
LICZARKI MONET I BANKNOTÓW
SAFESCAN 1250 PLN
LICZARKA I SORTER MONET
• Liczy i sortuje 220 monet na minutę
• Pojemność podajnika 300-500 monet
• Z funkcjami sumowania i odliczania określonej kwoty
• Podaje wartość całkowitą posortowanych monet
• Podaje ilość monet poszczególnych nominałów
• Funkcja drukowania: wyniki można wydrukować za pomocą opcjonalnej drukarki TP-230
• Wymiary: 35.5 x 33 x 26.6 cm. Waga: 5kg
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE
Nr katalog.

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

191207 c
191208 c

Safescan 1250 PLN
Safescan TP-230 - drukarka termiczna

1.101,96
996,08

1.355,41
1.225,18

42

• Uniwersalna waga licząca pieniądze
• Możliwość zliczania wartości monet, banknotów, rulonów monet
• 13 wstępnie skonﬁgurowanych walut
• Rozliczenie całej kasy rejestrującej w ciągu 2 minut
• Intuicyjny interfejs użytkownika. Zegar czasu rzeczywistego
• Kompatybilność z Safescan TP-230 i Safescan LB-205
• Niewielkie wymiary – w sam raz do sklepów detalicznych i biur
• 22.3 x 14.2 x 14.7 cm. Waga: 0,66kg
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE
Nr katalog.

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

191209 c
191221 c
191208 c

Safescan 6165
Safescan LB-205 - akumulator
Safescan TP-230 - drukarka termiczna

1.101,96
186,27
996,08

1.355,41
229,11
1.225,18

URZĄDZENIA
liczarki banknotów | szuﬂady kasowe | sejfy sklepowe

SAFESCAN 2210
LICZARKA DO BANKNOTÓW

SAFESCAN 2250
LICZARKA DO BANKNOTÓW

• Liczy 1.000 banknotów na minutę
• Do wszystkich walut
• Wykrywanie fałszerstw: UV oraz rozmiar
• Alarm przy wykryciu podejrzanego lub różniącego się wymiarami banknotu
• Funkcje sumowania i odliczania wybranych kwot
• Przystosowana do weryﬁkacji również nowych banknotów
• Wymiary: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Waga: 5,8kg
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE

• Liczy 1.000 banknotów na minutę
• Do wszystkich walut
• Wykrywanie fałszerstw na 3 sposoby: UV, MG oraz rozmiar
• Alarm przy wykryciu podejrzanego lub różniącego się wymiarami banknotu
• Funkcje sumowania i odliczania wybranych kwot
• Przystosowana do weryﬁkacji również nowych banknotów
• Wymiary: 25 x 29,5 x 18,4 cm. Waga: 5,8kg
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE

01

Nr katalog.

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

191210 c

Safescan 2210

1.488,24

1.830,54

191211 c

Safescan 2250

1.847,06

2.271,88

SAFESCAN LD-4141 / SD-4141
SZUFLADA KASOWA
SAFESCAN 2665-S
LICZARKA DO BANKNOTÓW
• Regulowana szybkość liczenia: 800, 1.200 i 1.500 banknotów na minutę
• Podliczanie wartości i liczby egzemplarzy przy wykrywaniu fałszywych banknotów
Euro na 7 sposobów
• Sprawdzanie i liczenie 9 dodatkowych walut domyślnych: PLN, GBP, USD, CHF, SEK,
NOK, DKK, CZK i HUF
• 100% wynik testów (www.ecb.eu). Funkcje sumowania i odliczania określonej kwoty
• Łatwy w obsłudze panel z klawiaturą numeryczną i przyciskami funkcyjnymi
• Wymiary: 26.2 x 26.4 x 24.8 cm. Waga: 6,5kg. 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE
Nr katalog.

Rodzaj

Cena netto

Cena brutto

191212 c
191208 c

Safescan 2665-S
Safescan TP-230 - drukarka termiczna

4.766,67
996,08

5.863,00
1.225,18

• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 41 x 41,5 x 11,5 cm
• Sprawdzona wytrzymałość na co najmniej 500 000 cykli otwierania (LD-4141)
• Sprawdzona wytrzymałość na co najmniej 1 milion cykli otwierania (SD-4141)
• Z wypukłą pokrywą metalową (SD-4141)
• 4 przegrody na banknoty i 8 przegród na bilon
• Kompatybilność z kasami ﬁskalnymi z interfejsem RJ-12 (12 V)
• Waga: 5.5kg (LD-4141), 6.6kg (SD-4141)
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE
Nr katalog.

Rodzaj

191213 c
191214 c
191215 c
191216 c
191217 c

Safescan LD-4141 - do regularnego użytku
Safescan SD-4141 - do częstego użytku-standard
Safescan 4617L - zamykana pokrywa
Safescan 4141T - wkład do szuflad kasowych
Safescan 4141L - zamykana pokrywa

Cena netto

Cena brutto

400,00
623,53
139,22
266,67
139,22

492,00
766,94
171,24
328,00
171,24

SAFESCAN SD-4617S
SZUFLADA KASOWA DO CZĘSTEGO UŻYTKU-STANDARD
SAFESCAN 4100
SEJF SKLEPOWY

• Wymiary (szer. x gł. x wys.): 46 x 17 x 10 cm
• Sprawdzona wytrzymałość na co najmniej 1 milion cykli otwierania
• Z wypukłą pokrywą metalową
• Otwieranie elektryczne i za pomocą klucza
• Regulowany, wyjmowany wkład
• 6 przegród na banknoty i 8 przegród na bilon
• Kompatybilność z kasami ﬁskalnymi z interfejsem RJ-12 (12 V)
• Waga: 4.3kg
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE
Nr katalog.

Rodzaj

191218 c
191219 c
191215 c

Safescan SD-4617S
Safescan 4617T - wkład do szuflad kasowych
Safescan 4617L - zamykana pokrywa

Cena netto

Cena brutto

758,82
266,67
139,22

933,35
328,00
171,24

• Bezpieczny sejf sklepowy chroniący przed kradzieżą
• Pieniądze są starannie poukładane i nie zakleszczają się
• Łatwy montaż pod kasą
• Całkowicie stalowa obudowa, brak plastikowych części
• Posiada dwa oddzielne klucze dwuzbierakowe
• Dwuzbierakowy klucz bezpieczeństwa umożliwia łatwe usuniecie kasetki z banknotami
spod kasy sklepowej
• Wymiary: 10.2 x 22.5 x 19 cm. Waga: 2.2kg
• 3 lata gwarancji. Certyﬁkat CE
Nr katalog.

Rodzaj

191220 c

Safescan 4100

Cena netto

Cena brutto

364,71

448,59
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TESTER BANKNOTÓW WALLNER DL-109
• profesjonalny tester banknotów stosowany przez banki;
• świetlówka UV (11W) do sprawdzania elementów widocznych w ultraﬁolecie;
• świetlówka biała (6W) do sprawdzania znaków wodnych;
• możliwość stosowania tego modelu w dowolnych warunkach otoczenia;
• wymiary: 280 x 140 x 145 mm.

TESTER BANKNOTÓW WALLNER DL-102
• tester do sprawdzania autentyczności banknotów;
• świetlówka UV (6W) do sprawdzania elementów widocznych w ultraﬁolecie;
• osłona zabezpieczająca;
• wymiary 240 x 125 x 70 mm.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

080698 c

96,59

118,81

080697 c

213,07

262,08

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
OPUS AEROPRIME X AUTO

• wydajny i ekonomiczny oczyszczacz powietrza do użytku
domowego i małych biur;
• wielkość pomieszczenia: 35 m²;
• moc [W]: bd / bd / 55;
• poziom hałasu [dB]: 30 / 45 / 55;
• prędkość wentylatora: 3 poziomy (niski, średni, wysoki);
• wydajność oczyszczacza: od 78 do 270 m³/h;
• ﬁltry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym;
• jonizacja powietrza + lampa UV-C;
• świetlna sygnalizacja wymiany ﬁltra.

• wydajny i ekonomiczny oczyszczacz powietrza do użytku
domowego i małych biur;
• wielkość pomieszczenia: 35 m²;
• moc [W]: bd / bd / 50;
• poziom hałasu [dB]: 30 / 45 / 55;
• prędkość wentylatora: 3 poziomy (niski, średni, wysoki);
• wydajność oczyszczacza: od 67 do 244 m³/h;
• ﬁltry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym;
• jonizacja powietrza + lampa UV-C;
• tryb automatyczny – wyposażony w pilota;
• wskaźnik jakości powietrza;
• świetlna sygnalizacja wymiany ﬁltra;
• czujniki zapachu.

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

760013 c

753,88

927,27

760014 c

1.107,27

1.361,94

136151 c

410,51

504,93

OCZYSZCZACZ POWIETRZA OPUS AEROPRIME Q

OCZYSZCZACZ POWIETRZA R`PURE UNILUX
• idealny do małych biur i użytku domowego;
• wielkość pomieszczenia do 15m²;
• wyposażony w system jonizujący z wyjątkowo cichym
wentylatorem (bardziej skuteczny niż tradycyjne systemy
HEPA);
• eliminuje nawet do 99,9% szkodliwych cząsteczek;
• produkt wykonany z tworzywa ABS;
• możliwość pionowego lub poziomego ustawienia;
• łatwe czyszczenie ﬁltra węglowego;
• wymiary: 6cm x 30cm x 15cm.

SEJF OPUS SAFE GUARD PS 5 DIGI

SEJF OPUS SAFE GUARD PS 4 DIGI

• metalowy sejf w kolorze ciemnoszarym wyposażony w
zamek ryglowy zamykany na klucz;
• w zestawie dwa solidne kołki rozporowe typu kotwa;
• grubość blachy na obudowie: 2 mm;
• grubość blachy na drzwiach: 4 mm;
• wymiary: wys. 170 x szer. 230 x gł. 170 mm.

• metalowy sejf w kolorze ciemnoszarym wyposażony w
zamek ryglowy otwierany szyfrem;
• możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz;
• w zestawie cztery solidne kołki rozporowe typu kotwa;
• grubość blachy na obudowie: 2 mm;
• grubość blachy na drzwiach: 4 mm;
• wymiary: wys. 200 x szer. 310 x gł. 220 mm.

• metalowy sejf w kolorze ciemnoszarym wyposażony w
zamek ryglowy otwierany szyfrem;
• możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz;
• w zestawie cztery solidne kołki rozporowe typu kotwa;
• grubość blachy na obudowie: 2 mm;
• grubość blachy na drzwiach: 4 mm;
• wymiary: wys. 200 x szer. 430 x gł. 350 mm.

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

760015 c

140,99

173,42

760016 c

312,50

384,38

760017 c

405,52

498,79

SEJF OPUS SAFE GUARD PS 2
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA

OCZYSZCZACZE POWIETRZA AERAMAX®
• usuwają 99,97% zanieczyszczeń powietrza tak małych jak 0,3 mikrona dzięki
czterostopniowemu procesowi ﬁltracji;
• wbudowana ochrona antybakteryjna. Powłoka AeraSafe™ na ﬁltrze True Hepa
zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, pleśni i grzybów;
• automatyczne wykrywanie poziomu zanieczyszczeń. Czujnik AeraSmart™
monitoruje jakość powietrza i automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora,
aby powietrze było zawsze czyste. Niebieskie, żółte i czerwone diody pokazują
poziom czystości powietrza w pomieszczeniu;
• technologia PlasmaTRUE tworzy zjonizowane pole ułatwiające usuwanie
zanieczyszczeń;
• tryb zwiększonej ﬁltracji. Przycisk Aera+™ jest przeznaczony do usuwania
raptownych zmian w ilości alergenów w powietrzu, przepływ powietrza
przez ﬁltry oczyszczacza zwiększa się o 35% (DX5) do 50% (DX55 i DX95)
w stosunku do najniższego poziomu ﬁltracji, aby jak najszybciej usunąć
zanieczyszczenia;
• przyjazny dla użytkownika panel pokazuje tryb pracy i informuje o potrzebie
wymiany ﬁltrów;
• idealny do przestrzeni biurowych i do użytku w domu przez cały dzień;
• Dostępne 3 modele o poziomie ﬁltracji dostosowanej do wielkości pomieszczeń
o powierzchni do 8, 18 lub 28 m2;
• 3 lata gwarancji na urządzenie;
Nr katalog.

Model

przeznaczony
do powierzchni

Cena netto

Cena brutto

210775 c
210776 c
210777 c

DX5
DX55
DX95

8 m2
18 m2
28 m2

893,69
1.275,51
1.645,40

1.099,24
1.568,88
2.023,84
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ETYKIETY CENOWE W ROLCE DO METKOWNIC
AVERY ZWECKFORM

METKOWNICE CENOWE
AVERY ZWECKFORM

• Wysokiej jakości samoprzylepne etykiety dostępne w wersji
trwale przylegającej albo usuwalnej.
• Posiadają nacięcia bezpieczeństwa zapobiegające przeklejaniu cen.
• Etykiety 12x26mm pasują do metkownicy jednowierszowej.
• Etykiety 16x26mm pasują do metkownicy dwuwierszowej.
• Nadruk nie rozmazuje się, jest wyraźny i czytelny.
• NOWOŚĆ! Trwałe etykiety są dostępne również w kolorze
żółtym i czerwonym.

• Łatwa w obsłudze metkownica o mocnej,
lekkiej i uniwersalnej konstrukcji.
• Szybkie i sprawne etykietowanie różnego rodzaju produktów.
• Indywidualny nadruk: cena, kod lub data.
• Metkownica jednowierszowa nadrukowuje do 8 znaków
(alfanumeryczne).
• Metkownica dwuwierszowa nadrukowuje do 10 znaków w górnym wersie
oraz do 8 znaków w dolnym wersie (alfanumeryczne).
• Wymienne rolki z tuszem są odpowiednie zarówno dla metkownic jedno,
jak i dwuwierszowych.
• Precyzyjna aplikacja etykiet. Po naklejeniu etykieta pewnie przylega
na całej powierzchni.
Numer
katalogowy

Kod
producenta

380303 a

PL 1/8

380304 a

PL 2/18

380305 a

IRAV5

Opis

Metkownica
jednowierszowa
Metkownica
dwuwierszowa
Rolka z tuszem

Kolor

Elementów/
opakowanie

Cena
netto

Cena
brutto

czarny

1

210,86

259,36

czarny

1

417,05

512,97

czarny

5

70,20

86,35

Numer
katalogowy

RPLP1226

Kod
producenta

Etykiety trwale przylegające
380306 a
PLP1226
380307 a
PLP1626
380560 a
YPLP1226
380561 a
YPLP1626
380562 a
RPLP1226
380563 a
RPLP1626
Etykiety usuwalne
380308 a
PLR1226
380309 a
PLR1626

YPLP1226

12 x 26 mm

16 x 26 mm

PLP1226
PLR1226

PLP1626
PLR1626

RPLP1626

Kolor

Rozmiar
Etykiet/
etykiety (mm) arkusz

Arkuszy/
Etykiet/
opakowanie opakowanie

białe
białe
żółte
żółte
czerwone
czerwone

12 x 26
16 x 26
12 x 26
16 x 26
12 x 26
16 x 26

1500
1200
1500
1200
1500
1200

10
10
10
10
10
10

białe
białe

12 x 26
16 x 26

1500
1200

10
10

Cena
netto

Cena
brutto

15000
12000
15000
12000
15000
12000

85,39
85,39
85,39
85,39
85,39
85,39

105,03
105,03
105,03
105,03
105,03
105,03

15000
12000

93,73
93,73

115,29
115,29

BATERIE KODAK ULTRA

BATERIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA KODAK

• baterie jednorazowego użytku o wydłużonym
czasie działania, bez możliwości ponownego
ładowania;
• rodzaj: alkaliczne;
• napięcie: 1,5 V;
• opakowanie: blister 4 szt.

• baterie jednorazowego użytku, bez
możliwości ponownego ładowania;
• rodzaj: litowe;
• rozmiar: „pastylka”;
• napięcie: 3,0 V;

Nr katalog.

Opis

910018 a
910019 a

rozmiar: AA - „paluszek”
rozmiar: AAA - „mały paluszek”
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Cena netto

Cena brutto

8,53
8,53

10,49
10,49

Nr katalog.

Opis

910013 a
910014 a
910015 a

2016
2025
2032

YPLP1626

• opakowanie: blister 1 szt.;
• zastosowanie: do kalkulatorów, systemów zdalnego sterowania, cyfrowych
termometrów, ciśnieniomierzy, małych
gier etc.
Cena netto

Cena brutto

3,63
3,63
3,66

4,46
4,46
4,50
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BATERIE KODAK MAX
• baterie jednorazowego użytku, bez
możliwości ponownego ładowania;
• rodzaj: alkaliczne;
• zalecane do urządzeń wymagających
stabilnego zasilania o dużym poborze
prądu;
• baterie o wydłużonym czasie
działania;
• rodzaj opakowania: blister.
Nr katalog.

Rozmiar

Napięcie

Ilość w opak.

910010 a
910011 a
910028 a
910027 a
910029 a

AA
AAA
LR14
LR20
LR61

1,5V
1,5V
1,5V
1,5V
9V

4 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.

Cena netto

Cena brutto

7,34
7,28
14,00
18,63
11,47

9,03
8,95
17,22
22,91
14,11

BATERIE KODAK XTRALIFE
• baterie jednorazowego użytku, bez możliwości ponownego ładowania;
• rodzaj: alkaliczne;
• napięcie: 1,5 V;
• zalecane do urządzeń wymagających stabilnego zasilania o zwiększonym poborze prądu;
• rodzaj opakowania: blister.
Nr katalog.

Rozmiar

Ilość w opak.

910083 a
910084 a
910085 a
910086 a

AA
AAA
LR20
LR14

4 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.

Cena netto

Cena brutto

7,31
6,75
15,78
13,28

8,99
8,30
19,41
16,33

BATERIE KODAK HEAVY DUTY
• baterie jednorazowego użytku, bez możliwości ponownego ładowania;
• rodzaj: chlorowo-cynkowe;
• podstawowe bateria do użytku w urządzeniach o niskim poborze prądu np. piloty, latarki
LED;
• rodzaj opakowania: blister.
Nr katalog.

Rozmiar

Napięcie

Ilość w opak.

910016 a
910017 a
910057 a
910037 a

AA
AAA
R20
K9V

1,5V
1,5V
1,5V
9V

4 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.

Cena netto

Cena brutto

3,53
3,22
7,59
3,78

4,34
3,96
9,34
4,65

BATERIE KODAK HEAVY DUTY
• baterie jednorazowego użytku, bez możliwości ponownego ładowania;
• rodzaj: chlorowo-cynkowe; napięcie: 1,5 V;
• podstawowa bateria do użytku w urządzeniach o niskim poborze prądu np. piloty,
latarki LED;
• rodzaj opakowania: folia.
Nr katalog.

Rozmiar

Ilość w opak.

910039 a
910042 a
910078 a
910079 a

AA
AAA
R14
R20

4 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.

AKUMULATORY KODAK

Cena netto

Cena brutto

2,75
2,66
4,41
7,00

3,38
3,27
5,42
8,61

• akumulatory wielokrotnego użytku;
• rodzaj: (Ni-MH) niklowo-wodorowe;
• napięcie: 1,2 V;
• dedykowane do: aparatów, MP3/MP4 oraz innych urządzeń o dużym poborze prądu;
• rodzaj opakowania: blister.
Nr katalog.

Rozmiar

Pojemność

Ilość w opak.

910088 a

AA

2100mAh

4 szt.

Cena netto

Cena brutto

73,75

90,71
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Baterie ALKALINE POWER

Baterie MAXIMUM

Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii.
Działają znacznie dłużej w stosunku do zwykłych baterii węglowo - cynkowych. Ulepszona
konstrukcja chroni przed ewentualnym wylaniem baterii. Idealne do sprzętów codziennego
użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek itp..

Baterie alkaliczne segmentu „Premium” - do ur ządzeń o dużym pobor ze mocy.
Wyprodukowane w technologii PowerBoost, dzięki której urządzenia działają do 70%
dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Rekomendowane do sprzętów hi-tech: cyfrowe
aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, krótkofalówki, nawigacja satelitarna (GPS),
itp.. Nieużywane nie rozładowują się i zachowują moc do 10 lat.

rozmiar
LR6
LR3

typ
AA
AAA

napięcie
1,5 V
1,5 V

opakowanie
4 szt.
4 szt.

Nr katalog.
560859 a
560860 a

Cena netto

Cena brutto

15,63
15,63

19,22
19,22

rozmiar
LR6
LR3

typ
AA
AAA

napięcie
1,5 V
1,5 V

opakowanie
4 szt.
4 szt.

Nr katalog.
560988 a
560987 a

Cena netto

Cena brutto

24,16
24,16

29,72
29,72

Baterie SŁUCHOWE
Baterie SPECJALISTYCZNE
Baterie specjalistyczne idealnie nadająca się do takich urządzeń jak e-booki, gry, organizatory osobiste, gry i zabawki
elektroniczne, urządzenia do higieny osobistej, kalkulatory,
systemy bezkluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe, ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe
sprzęty medyczne.
rozmiar napięcie opakowanie Nr katalog. Cena netto Cena brutto
A76
1,5 V
2 szt.
561389 a
10,21
12,56
CR2016 3 V
2 szt.
561390 a
14,21
17,48
CR2025 3 V
2 szt.
561391 a
14,21
17,48
CR2032 3 V
1 szt.
561392 a
9,93
12,21
CR2032 3 V
2 szt.
561393 a
14,21
17,48
E23A
12 V
1 szt.
561394 a
7,09
8,72
E23A
12 V
2 szt.
561395 a
10,65
13,10
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Najtrwalsze bezrtęciowe baterie Energizer do aparatów słuchowych. Baterie z technologią
PowerSeal chronią Twoje urządzenia dzięki specjalnemu dozownikowi Energizer EZ Turn
& Lock. Dłuższe paski z wyraźnie oznakowanym rozmiarem i kolorem ułatwiają zakup
i obsługę baterii. Perforowaną część wierzchnią opakowania można oderwać, co pozwala
zmniejszyć jego wymiar
rozmiar
10
13
312
675

opakowanie
8 szt.
8 szt.
8 szt.
4 szt.

Nr katalog.
561385 a
561386 a
561387 a
561388 a

Cena netto

Cena brutto

34,07
34,07
34,07
17,05

41,91
41,91
41,91
20,97

Ładowarki
Umożliwiają szybkie i bezpieczne ładowanie baterii w czasie od 3 godzin. Posiadają
2 podwójne kanały ładowania. Automatyczny wyłącznik czasowy chroni przed
przeładowaniem i przebiegunowaniem.
nazwa akumulatorki w zestawie
MAXI
4 szt. Power Plus AA

baterie
AA

Nr katalog.
561396 a

Cena netto

Cena brutto

101,14

124,40
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Poznaj nowe baterie TESLA.

EKSTREMALNA
MOC
9,9x

WIĘCEJ POJEMNOŚCI

GOLD+

Baterie GOLD+ to baterie alkaliczne, zaprojektowane
specjalnie z myślą o urządzeniach z bardzo dużym poborem
energii, takich jak aparaty fotograficzne lub lampy błyskowe.
Seria Gold oferuje bardzo wysoką moc oraz długi czas pracy.
KOD

ALKALICZNE
AA / AAA / 9V / C / D

981001 a
981002 a
981003 a
981004 a
981005 a

6,5x

WIĘCEJ POJEMNOŚCI

TYP
AA
AAA
9V
C
D

ILOŚĆ W BLISTRZE
4 szt.
4 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO
12,85
15,81
12,85
15,81
12,24
15,06
15,04
18,50
15,04
18,50

SILVER+

Badania dot yczące tej serii produk tów Tesla skupił y się na
wydłużeniu czasu pracy baterii w stosunku do długotrwałego
obciążenia o stałym poziomie, jakie występuje np. w zabawkach.

KOD

ALKALICZNE
AA / AAA

981006 a
981008 a

2,1x

WIĘCEJ POJEMNOŚCI

TYP
AA
AAA

ILOŚĆ W BLISTRZE
4 szt.
4 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO
10,94
13,46
10,94
13,46

BLUE+

Główna zaleta tego produktu to bardzo korzystna cena. Baterie
TESL A B LU E+ przeznaczone są g ł ównie dla urządzeń mniej
wymagających, o niskim krótkotrwałym poborze mocy, takich jak
piloty TV i zegary ścienne.

KOD

AA / AAA
4,5V / 9V / C / D

981010 a
981012 a
981014 a
981015 a
9810 16 a
981017 a

TYP
AA
AAA
4,5V
9V
C
D

ILOŚĆ W BLISTRZE
4 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO
8,07
9,93
8,07
9,93
7,95
9,78
5,58
6,86
7,86
9,67
10,26
12,62
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KALKULATOR CITIZEN WR-3000
WODOODPORNY

Kalkulator wodoodporny

• 12-pozycyjny wyświetlacz
• Typ baterii: AG-13(LR44)
• Automatyczne wyłączanie
• Przycisk Procenty
• Podwójne zero
• Obliczanie podatku
• VAT / podatek obrotowy
• Pierwiastek kwadratowy
• Suma łączna
• Zmiana znaku
• Trzy przyciski pamięci
• Jednostka sprzedaży 1 sztuka

.

NIEZAWODNY NAWET W
,0/5",$*&;80%ʿ
,BMLVMBUPSQPESØ̜OZ$JUJ[FOHXBSBOUVKFNBLTZNBMOˀOJF[BXPEOP̀˂
OBXFUXXJMHPDJJQZMF
0RŧHV]QDQDVOLF]\þ²
QLH]DOHŧQLHRGRNROLF]QRŋFL

Kalkulatory ekologiczne

MODEL

Blue Angel® – posiada certyﬁkat ECO.
Zasilanie solarne – brak konieczności wymiany baterii.
70% obudowy wykonanej jest z plastiku recyclingu.
Opakowanie i instrukcja pochodzi z papieru z recyclingu.
Całość przeznaczona do ponownego recyclingu.

• Kolor kalkulatora
• Ilość pozycji DGT
• Typ wyświetlacza
• Zasilanie Solarne
• Funkcje
• Pamięć M+/M-/ MRC
• Procenty [%]
• Pierwiastek kwadratowy [√]
• Marża [MU]
• Grant Total [GT]
• Podwójne zero [OO]
• Zaokrąglanie
• Klawisz zmiany znaku [+/-]
• Ustawienia dziesiętne
• Kasowanie ostatniej pozycji
• Wymiary (mm)
• Waga (g)
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510641 a

90,00

110,70

ECC110

ECC210

ECC310

CZARNY
8
LCD
X

CZARNY
8
LCD
X

CZARNY
12
LCD
X

3
X
X

4
X
X

X

X

70 × 118 × 15
52

102 × 144 × 31
102

3
X
X
X
X
X
X
X
F/3/2/0/ADD
X
107 × 173 × 34
186

510689 a
34,16
42,02

510690 a
46,39
57,06

510691 a
69,86
85,93

Kalkulatory kieszonkowe i szkolne

KALKULATOR CITIZEN

Zasilane baterią solarną
MODEL
• Wymiary (mm)
• Waga (g)
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

50

LC 110N
58 × 87 × 12
31

LC 210N
62 × 98 x 10,8
34

LC 310N
69 × 114 × 18
63

SLD 100N
90 × 60 x 11
32

SLD 200N
98 × 60 × 10
34

510455 a
13,82
17,00

510672 a
14,62
17,98

510613 a
13,61
16,74

510696 a
14,76
18,15

510620 a
14,97
18,41

• 8-pozycyjny wyświetlacz
• Operacje w wykorzystaniem pamięci
M+/M• Typ baterii, guzikowa: GP189
• Pierwiastek kwadratowy
• Trzy przyciski pamięci
• Posiada plastikowe etui
• Jednostka sprzedaży 1 sztuka
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kalkulatory

COOL 4 SCHOOL
C
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Wybierz
kolor, który pasuje do
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Kalkulatory naukowe

KALKULATOR NAUKOWY CITIZEN SR-270N

• Funkcje naukowe: 128
• Notacja naukowa
• 1/x,sqrt(x),x²,%
• Opcja dziesiętna stałoprzecinkowa
• Liczby zespolone
• Pi
• System wprowadzania: algebraiczny
• Pamięci: 1
• Zachowywanie pamięci
• Odchylenie średnie, standardowe
• Statystyka z 1 zmienną
• Aplikacja trygonometryczna
• Deg/Rad/Grad
• Funkcje hiperboliczne
• Zamiana współrzędnych biegunowych na prostokątne
• Zamiana kątów
• Zamiana dziesiętna godz. / godz.min.sek
• Sin/Cos/Tan i odwrotność
• Rodzaj etui: Sztywne etui

• Funkcje naukowe: 165
• Notacja naukowa
• Podstawowe konwersje i arytmetyka
• Zamiana jednostek
• 1/x,sqrt(x),x²,%
• Opcja dziesiętna stałoprzecinkowa
• Liczby zespolone
• Pi
• System wprowadzania: algebraiczny
• Pamięci: 1
• Zachowywanie pamięci
• Kombinacje, permutacje
• Odchylenie średnie, standardowe
• Statystyka z 1 zmienną
• Deg/Rad/Grad
• Funkcje hiperboliczne
• Zamiana współrzędnych biegunowych na prostokątne
• Zamiana kątów
• Zamiana dziesiętna godz. / godz.min.sek.
• Sin/Cos/Tan i odwrotność
• Rodzaj etui: Sztywne etui

• Funkcje naukowe: 236
• Notacja naukowa
• Działania matematyczne:
• 1/x,sqrt(x),x²,%
• Opcja dziesiętna stałoprzecinkowa
• Ułamki-dziesiętne-ułamek
• Pi
• System wprowadzania: algebraiczny
• Wywoływanie równania
• Wywoływanie ostatniego wyniku
• Pamięci: 9
• Zachowywanie pamięci
• Regresja liniowa
• Odchylenie średnie, standardowe
• Statystyka z 2 zmiennymi
• Statystyka z 1 zmienną
• Deg/Rad/Grad
• Funkcje hiperboliczne
• Zamiana współrzędnych biegunowych na prostokątne
• Zamiana kątów
• Sin/Cos/Tan i odwrotność
• Rodzaj etui: Sztywne etui

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510683 a

53,72

66,08

510624 a

56,18

69,10

510677 a

64,76

79,65

KALKULATOR NAUKOWY CITIZEN SR-260N
KALKULATOR NAUKOWY CITIZEN SR-135N
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Kalkulatory
drukujące
KALKULATOR DRUKUJĄCY CX-121N
• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• Przeliczanie walut
• Obliczanie podatku TAX
• Klawisz zmiany znaku
• Zaokrąglanie miejsc po przecinku
• Zaokrąglanie wyniku
• Obliczanie marży MU
• GT (grant total)
• 58 mm rolka papieru
• Prędkość druku 2,4 linii/sek.
• Metalowy uchwyt papieru
• Zasilanie AC
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510668 a

385,54

474,21

KALKULATOR DRUKUJĄCY 350DPA
• 14-pozycyjny wyświetlacz LCD
• 2-kolorowa drukarka (czarny, czerwony)
• Przeliczanie walut
• Obliczanie podatku TAX
• Check & Correct
• Klawisz zmiany znaku
• Klawisz portójnego zera
• Zaokrąglanie miejsc po przecinku
• Zaokrąglanie wyniku
• Obliczanie marży MU
• GT (grant total), % oraz delta%
• Klawisze typu PC
• 58 mm rolka papieru
• Prędkość druku 4,3 linii/sek.
• Ustawienie dziesiętne
• Trzy przyciski pamięci
• Zasilanie AC
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510670 a

692,78

852,12

KALKULATOR DRUKUJĄCY CX-123N
• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• Przeliczanie walut
• Obliczanie podatku TAX
• Klawisz zmiany znaku
• Zaokrąglanie miejsc
po przecinku
• Zaokraglanie wyniku
• Obliczanie marży MU
• Obliczanie marży MII
• GT (grant total)
• 58 mm rolka papieru
• Prędkość druku 2,4 linii/sek.
• Zasilanie ACS
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510665 a

392,34

482,58

KALKULATOR DRUKUJĄCY CX-77BNS
(z adapterem)
KALKULATOR DRUKUJĄCY CX-32N
• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• Obliczanie podatku TAX
• Przeliczanie walut
• Cost – Sell – Margin
• Klawisz zmiany znaku
• Zaokrąglanie po przecinku
• 58 mm rolka papieru
• Prędkość druku 2 linie/sek.
• Typ baterii: AA

• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• Obliczanie podatku TAX
• Cost – Sell – Margin
• Obliczanie marży MU
• Korekta ostatniej cyfry
• Drukowanie daty i godziny
• 58 mm rolka papieru
• Prędkość druku 2 linie/ sek.
• Metalowy uchwyt
• Zasilanie: 4 × baterie AA
• Zasilacz AC w komplecie

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510647 a

273,31

336,17

510631 a

311,45

383,08
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Kalkulatory
biurowe
KALKULATOR BIUROWY CDC-80
• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• stały kąt nachylenia
• automatyczne wyłączanie
• przycisk procenty
• obliczanie podatku
• VAT / podatek obrotowy
• pierwiastek kwadratowy
• zasada pełnych kosztów
• zmiana znaku
• trzy przyciski pamięci
• wymiary: 108 × 135 × 24 mm
Nr katalog.
Kolor
Cena netto
Cena brutto

510687 a
czarny
65,70
80,81

510646 a
srebrny
65,75
80,87

510693 a
czerwony
65,77
80,90

KALKULATOR BIUROWY SDC-888X
• 12-pozycyjny wyświetlacz
• podwójna pamięć MII
• obliczanie marży MU
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci
M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 128 × 203 × 31 mm
Nr katalog.
Kolor
Cena netto
Cena brutto

510616 a
czarny
74,39
91,50

510682 a
niebieski
84,18
103,54

510681 a
czerwony
84,18
103,54
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KALKULATOR BIUROWY CITIZEN CPC-112WB

DESIGN. ECO. BUSINESS
Niezawodne kalkulatory

• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• automatyczne wyłączanie
• podwójne zero
• obliczanie podatku
• sprawdzanie i korekta
• konwersja walut
• VAT / podatek obrotowy
• zaokrąglanie
• zmiana znaku
• pamięć M+/M• wymiary: 208 × 156 × 33 mm
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510674 a

58,00

71,34

Kalkulatory
biurowe
KALKULATOR BIUROWY CITIZEN CT-500VII

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN CT-555N

• 10-pozycyjny wyświetlacz LCD
• automatyczne wyłączanie
• przycisk procenty
• podwójne zero
• obliczanie podatku
• check & correct
• VAT / podatek obrotowy
• pierwiastek kwadratowy
• zasada pełnych kosztów
• zmiana znaku
• trzy przyciski pamięci
• wymiary: 134 × 136 × 28 mm

• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• typ baterii: AG-10 (LR1130)
• automatyczne wyłączanie
• przycisk procenty
• podwójne zero
• obliczanie podatku
• check & correct
• VAT / podatek obrotowy
• pierwiastek kwadratowy
• zasada pełnych kosztów
• trzy przyciski pamięci
• wymiary: 129 × 130 × 34 mm

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510577 a

69,61

85,62

510638 a

56,90

69,99

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN CT-666N
• 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
• automatyczne wyłączanie kalkulatora;
• przycisk procenty
• obliczanie podatku
• sprawdzanie i korekta
• VAT / podatek obrotowy
• pierwiastek kwadratowy
• suma łączna
• koszt, sprzedaż, marża
• zaokrąglanie
• zmiana znaku
• ustawienie dziesiętne
• trzy przyciski pamięci
• wymiary: 142 × 188 × 37 mm

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-554S
• 14-pozycyjny wyświetlacz
• obliczanie podatku TAX
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne.
• wymiary: 153 × 199 × 31 mm

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510636 a

80,07

98,49

510599 a

53,03

65,23

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-011S

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-022S

• 8-pozycyjny wyświetlacz
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 87 × 120 × 23 mm

• 10-pozycyjny wyświetlacz
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 87 × 120 × 23 mm

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510675 a

23,15

28,47

510685 a

26,25

32,29

54

URZĄDZENIA
kalkulatory
KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-368

KALKULATOR BIUROWY 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 wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
• typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 152 × 152 × 27 mm

• 12-pozycyjny wyświetlacz
• podwójna pamięć MII
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 153 × 199 × 31 mm

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510607 a

79,98

98,38

510666 a

45,61

56,10

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-577III

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-664S

• 14-pozycyjny wyświetlacz
• obliczanie podatku TAX
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 164 × 150 × 21 mm

• 16-pozycyjny wyświetlacz LCD
• przeliczanie walut
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 153 × 199 × 31 mm

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510697 a

78,64

96,73

510611 a

62,62

77,02

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-805BN

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-810BN

• 8-pozycyjny wyświetlacz;
• obliczanie marży MU;
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 102 × 124 × 25 mm

• 8-pozycyjny wyświetlacz
• obliczanie pierwiastków
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 102 × 124 × 25 mm

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510187 a

27,52

33,85

510614 a

31,13

38,29

01

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-868L

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-812BN
• 12-pozycyjny wyświetlacz
• typ baterii GP189
• obliczanie procentów
• przycisk z podwójnym zerem
• zmiana znaku
• trzy przyciski pamięci
• wymiary: 102 × 124 × 25 mm

• 12-pozycyjny wyświetlacz
• podwójna pamięć MII
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M• podwójne zasilanie:
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne
• wymiary: 152 × 1154 × 29 mm

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

510615 a

36,00

44,28

510612 a

58,39

71,82

55

