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4 AKCESORIA KOMPUTEROWE
nośniki danych
PŁYTA DVD-R 4,7GB KODAK
Płyta DVD-R, do jednokrotnego zapisu; o pojemności 4,7GB; max.
prędkość zapisu: 16x; maksymalna długość zapisu [min] -120.
Nr katalog.

910056
910033
910054
910053
910049
910046
910061
910059

a
a
a
a
a
a
a
a

Rodzaj opak.

Ilość w opak.

slim
box
spindle
spindle
cake
cake
cake
cake

5 szt.
10 szt. + koperty
10 szt.
25 szt.
25 szt.
50 szt.
25 szt. pod nadruk
100 szt.

Cena netto

Cena brutto

17,40
19,68
17,40
39,60
41,48
67,40
41,24
132,04

21,40
24,21
21,40
48,71
51,02
82,90
50,73
162,41

slim
box

cake
cake

spindle

PŁYTA DVD+R 4,7GB KODAK 16X
Płyta DVD+R, do jednokrotnego zapisu; o pojemności 4,7GB; max. prędkość
zapisu: 16x.
Nr katalog.

Rodzaj opak.

Ilość w opak.

910051 a
910060 a

cake
cake

25 szt.
50 szt.

Cena netto

Cena brutto

41,48
67,48

51,02
83,00

cake

PŁYTA CD-R 700MB KODAK 52X
Płyta CD-R, do jednokrotnego zapisu; o pojemności 700MB;
max. prędkość zapisu 52x; maksymalna długość zapisu [min]-80.
Nr katalog.

Rodzaj opak.

Ilość w opak.

910045 a

slim

910031 a

box

910052 a

5 szt.
10 szt. +
koperty
25 szt.

spindle
cake (pod nadruk
w drukarkach
25 szt.
atramentowych)
cake
100 szt.

910048 a
910058 a

Cena netto

Cena brutto

16,12

19,83

17,12

21,06

29,96

36,85

31,52

38,77

111,28

136,87

slim

box
spindle
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AKCESORIA KOMPUTEROWE 4
klawiatury / myszy

KLAWIATURA A4TECH EVO SLIM SUN USB
Najpopularniejsza klawiatura w ofercie A4Techa; klasyczny elegancki i ultra-płaski design, złącze USB oraz zwiększona odporność na zalanie płynem – to
główne cechy tej klawiatury.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

***

***

360005 x

KLAWIATURA TAKE ME KNOCK BLACK USB
Klawiatura ta jest najprostszą klasyczną klawiaturą marki Take Me z portem USB.
Nr katalog.

360007 x

Cena netto

Cena brutto

***

***

MYSZ BEZPRZEWODOWA TRACER VORTEX

KLAWIATURA TRACER PATRIOT BLACK TRK-115 USB
Klawiatura TRACER Patriot Black USB jest najprostszą klasyczną klawiaturą marki
TRACER; wyposażona jest w wysokiej jakości membranę dotykową; klawiatura
podłączana jest do komputera 1,2m długości kablem z końcówką USB.

Bezprzewodowa mysz posiada sensor optyczny z możliwością szybkiej zmiany
rozdzielczości przez wciśnięcie zaledwie jednego przycisku; wyposażona jest
w 6 funkcjonalnych przycisków, oraz odbiornik nano USB; mysz można włączyć i wyłączyć w każdej chwili co przedłuża żywotność baterii; kolor czarny.

Nr katalog.

Nr katalog.

360125 x

Cena netto

Cena brutto

***

***

360164 x

Cena netto

Cena brutto

***

***

ZESTAW A4TECH KRS-8372 USB CZARNY
Zestaw: klawiatura i mysz; laserowo wygrawerowane oznaczenia klawiszy uniemożliwiające starcie liter; naturalny układ klawiatury w standardzie A-shape;
klawisze z wygładzonymi krawędziami dające komfortowe użytkowanie przez
wiele godzin; mysz pracująca w technologii optycznej w rozdzielczości 1000
dpi; 8 predefiniowanych ruchów myszki, które dzięki software do pobrania
ze strony A4Tech można zamienić na ulubione komendy; rolka myszki pracuje
w trybie wertykalnym i horyzontalnym, które można ustawić w sterowniku.
Nr katalog.

360014 x

Cena netto

Cena brutto

***

***

MYSZ TAKE ME NEPTUN USB
Mysz TAKE ME NEPTUN to produkt jednocześnie ekonomiczny i niezawdony.
Nr katalog.

360021 x

Cena netto

Cena brutto

***

***
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4 AKCESORIA KOMPUTEROWE
myszy / nośniki danych / listwy zasilające

MYSZ USB A4TECH EVO OPTO ECCO 612D BLACK USB

MYSZ TRACER SONYA TRM-155 USB
Mysz TRACER Sonya posiada precyzyjny sensor optyczny; wyposażona jest w
3 funkcjonalne przyciski i długi (1,5m), wytrzymały kabel.

Najpopularniejsza mysz A4Tech z serii Office, wyposażona w 4 przyciski, złącze
USB i optyczny sensor z rozdzielczością 800DPI; dodatkowy przycisk 2xClick
umożliwia uruchomienie aplikacji zaledwie jednym naciśnięciem klawisza.

Nr katalog.

Nr katalog.

360139 x

Cena netto

Cena brutto

***

***

360012 x

PENDRIVE GOODRAM TWISTER
GOODRAM Twister USB 3.0. to esencja funkcjonalności; wytrzymała obudowa
z obrotową metalową osłoną nie tylko doskonale ochrania zapisane dane, ale
też sprawia, że możesz zapomnieć o zatyczce; twister w odróżnieniu od podobnych produktów charakteryzuje się świetnym czasem odczytu i zapisu danych.
Kolor

8 GB

czarny
niebieski
zielony
pomarańczowy
fioletowy
czerwony
biały
żółty
Cena netto
Cena brutto

502789
502790
501044
501593
100592
500604
502590
500602
***
***

16 GB

x
x
x
x
x
x
x
x

502856
502857
360436
500687
360438
360439
360440
360437
***
***

32 GB

x
x
x
x
x
x
x
x

500411
360184
501133
100599
501134
501135
501136
500412
***
***

x
x
x
x
x
x
x
x

LISTWY ANTYPRZEPIĘCIOWE EVER
Nr katalog.

361001
361002
361003
361004
361005
361006
361007
361008
361009
361010
361011
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nazwa

Długość

Ilość gniazd

OFFICE biała
HOME biała
Optima czarna
Premium czarna
Premium Plus czarna
Optima czarna
Premium czarna
Premium Plus czarna
Premium PRO czarna
Optima czarna
Premium czarna

1,2+1,8M
2,0M
1,5M
1,5M
1,5M
3,0M
3,0M
3,0M
3,0M
5,0M
5,0M

7
7
6
7
7
6
7
7
7
6
7

Cena netto

Cena brutto

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Cena netto

Cena brutto

***

***

AKCESORIA KOMPUTEROWE 4
podkładki pod mysz

PODKŁADKA ŻELOWA MEMORY FOAM
FELLOWES
Kształt podkładki żelowej pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki i ciepła ciała zapewniając
pełny komfort pracy; specjalna struktura podkładki
pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu
złagodzenia podparcia; zatrzymuje ciepło ciała
i usprawnia krążenie; podkładka pod mysz zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki
zarówno kulkowej, jak i optycznej; antypoślizgowa
podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po
powierzchni biurka.
Nr katalog.

210388
210389
210390
210391
210575
210576

Rodzaj

a
a
a
a
a
a

kamyki
krople rosy
delfiny
chmury
plasma
ślad opon

Cena netto

Cena brutto

67,70
67,70
67,70
67,70
67,70
67,70

83,27
83,27
83,27
83,27
83,27
83,27

PODKŁADKA KENSINGTON DUO GEL MOUSE PAD

PODKŁADKA KENSINGTON DUO GEL WRIST REST

Podkładka składa się z trwałej winylowej podkładki, zapewniającej szybkie i
precyzyjne ruchy myszy oraz podkładki pod nadgarstek, która dostosowuje
się do kształtu nadgarstka użytkownika, zapewniając wygodę i wsparcie;
podkładka wyposażona jest w kanał wentylacyjny, który chłodzi dłonie.

Podkładka pod nadgarstek ma długość standardowej klawiatury i dostosowuje
się do kształtu nadgarstka użytkownika, zapewniając wygodę i wsparcie podczas korzystania z klawiatury; podkładka wyposażona jest w kanał wentylacyjny,
który chłodzi dłonie.

Nr katalog.

Kolor

Nr katalog.

Kolor

191010 a
191011 a

czarno-niebieska
czarno-czerwona

191012 a
191013 a

czarno-niebieska
czarno-czerwona

Cena netto

Cena brutto

103,74
103,74

127,60
127,60

Cena netto

Cena brutto

119,46
119,46

146,94
146,94

PODKŁADKA ŻELOWA KENSINGTON
MEMORY GEL MOUSE PAD

PODKŁADKA ŻELOWA KENSINGTON GEL
WRIST REST

PODKŁADKA ŻELOWA KENSINGTON GEL
MOUSE PAD

Żelowa podkładka pod nadgarstek zapewnia wyjątkowe wsparcie i wygodę podczas użytkowania
myszy i dobrze trzyma się podłoża; podkładka żelowa dostosowuje się do naturalnej linii nadgarstka
i dłoni zapewniając maksymalne rezultaty przez
długi okres czasu.

Żelowa podkładka pod nadgarstek zapewnia wyjątkowe wsparcie i wygodę podczas użytkowania
myszy i dobrze trzyma się podłoża; podkładka żelowa dostosowuje się do naturalnej linii nadgarstka
i dłoni zapewniając maksymalne rezultaty przez
długi okres czasu.

Podkładka pod mysz i nadgarstek zapewniająca
bezproblemowe funkcjonowanie myszy komputerowej; dzięki żelowej podkładce dłoń pozostaje w
ergonomicznym ułożeniu nawet podczas długiego
dnia w pracy.
Nr katalog.

Kolor

Nr katalog.

Nr katalog.

191014 a
191015 a

czarna
niebieska

191016 a

Cena netto

Cena brutto

159,81

196,57

190379 a

Cena netto

Cena brutto

97,41

119,81

Cena netto

Cena brutto

90,59
90,59

111,43
111,43
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4 AKCESORIA KOMPUTEROWE
ergonomiczne produkty do biura

PODNÓŻEK FOOT ROCKER FELLOWES

PODNÓŻEK NYMPHEA UNILUX
Zapobiega zmęczeniu nóg i ich niedokrwieniu; regulowana wysokość i nachylenie: 10°, 15°, 20°; powierzchnia antypoślizgowa wspomagająca ukrwienie
stóp; wykonane z tworzywa ABS; projekt konsultowany ze Stowarzyszeniem
Ortopedycznym, rekomendacja przez UE w ramach dyrektywy 90/270/EEC.
Nr katalog.

132345 a

Cena netto

Cena brutto

215,00

264,45

Ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewnia pełny odpoczynek i komfort użytkowania; zapobiega i zmniejsza ból w plecach spowodowany
wielogodzinnym siedzeniem; posiada regulację wysokości – 2 pozycje; trwała
i mocna konstrukcja; wymiary; 74x448x330 mm; dzięki specjalnej powierzchni
może służyć do masażu stóp; kąt nachylenia do 22 stopni.
210118 a

Nr katalog.

Rodzaj

210660 a
210661 a

standardowy 136 x 495 x 305 mm
kompaktowy 134 x 402 x 240 mm

Cena netto

Cena brutto

173,23
157,48

213,07
193,70

PODNÓŻEK MICROBAN OFFICE SUITES FELLOWES

PODSTAWA POD STOPY FELLOWES

Nr katalog.

Zaprojektowany wspólnie z przedstawicielami FIRA by sprostać ścisłym wymogom Unii Europejskiej dotyczącym ergonomii; lekki, łatwy w przenoszeniu
i transporcie (składa się na płasko); płynny kąt nachylenia - kołyszące ruchy
poprawiają krążenie i redukują zmęczenie nóg; specjalna wypukła powierzchnia
może służyć do masażu stóp pomagając tym samym uwolnić nagromadzony
stres; dwie wysokości umożliwiają dopasowanie do potrzeb różnych użytkowników (65mm lub 95mm); unikalnie zaprojektowany bieżnik na płozach
zapobiega przemieszczaniu się podnóżka podczas kołysania; sprzedawany
w płaskim opakowaniu w mniejszym stopniu zanieczyszczającym środowisko
naturalne; dostępny w wersji standardowej oraz kompaktowej; kąt nachylenia
do 30 stopni.

Cena netto

Cena brutto

125,98

154,96

Powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę MICROBAN przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach;
powłoka MICROBAN jest wbudowana w produkt - nie zmywa się, nie wyciera;
regulowany kąt nachylenia (płynnie) i wysokości (3 pozycje) dla łatwiejszego
użytku, możliwość blokady pozycji nachylenia ustawienie pozycji nóg; jego
używanie zapewnia prawidłowe krążenie w kończynach dolnych; kąt nachylenia do 30 stopni.
Nr katalog.

210377 a

PODNÓŻEK CHŁODZĄCO-GRZEWCZY FELLOWES

Cena netto

Cena brutto

204,73

251,82

ORGANIZATOR KABLI CABLEZIP FELLOWES

W zimę marzną ci stopy a w lato jest za gorąco - wypróbuj nowoczesny
podnóżek chłodząco-grzewczy; 125 wat (niskie ustawienie); 250 wat (wysokie
ustawienie); regulacja temperatury usprawnia komfort pracy poprzez dopasowanie ciepła i strumienia powietrza do indywidualnych potrzeb; ergonomicznie
zaprojektowane dopasowanie wysokości promuje nachylenie lub podwyższenie
5,14, 20 stopni; wypustki masujące uwalniają nagromadzony stres i relaksują
zmęczone stopy; długość kabla 1,25 metra; kąt nachylenia do 30 stopni.

Przeznaczony do organizowania i ochrony kabli przy sprzęcie komputerowym,
hi-fi, sprzęcie gospodarstwa domowego i biurowym; w domu, sklepie, biurze,
warsztacie, fabryce – wszędzie tam, gdzie znajdują się urządzenia zasilane
prądem; prosty w obsłudze aplikator pozwala na szybkie wsunięcie kabli
w osłonę; długość osłony – 2 m, średnica 2 cm – wykonana z wytrzymałego
polipropylenu.

Nr katalog.

Nr katalog.

210503 a

74

Cena netto

Cena brutto

470,93

579,24

210662 a

Cena netto

Cena brutto

62,98

77,47

W KOLORZE
LUB BIAŁYM
CZARNYM

Zainspiruj się... gdziekolwiek pracujesz.

Podstawa pod mo
n
monitor
210647 a biała

Cena netto 173,23 zł brutto 213,07 zł

Podstawaa mobilna ppod laptop
210713 a biała

Cena netto 141,75 zł brutto 174,35 zł

Podstawa pod laptop
210645 a biała

Cena netto 133,85 zł brutto 164,64 zł

210715 a czarna Cena netto 173,23 zł brutto 213,07 zł

210714 a czarna Cena netto 141,75 zł brutto 174,35 zł

210712 a czarna Cena netto 133,85 zł brutto 164,64 zł

PPodstawka
d
k pod dokumenty

Podnóżek
ó
pod stopy
py

PPodpórka
odpórkka llędźwiowa
ędźwiowa

210648 a biała

Cena netto 122,83 zł brutto 151,08 zł

210638 a biały

Cena netto 204,73 zł brutto 251,82 zł

210637 a szara

Cena netto 114,95 zł brutto 141,39 zł

210716 a czarna Cena netto 122,83 zł brutto 151,08 zł

210709 a czarny Cena netto 204,73 zł brutto 251,82 zł

210708 a czarna Cena netto 114,95 zł brutto 141,39 zł

od my
adgarssstte
tekk
Podkładki pod
mysz / na
nadgarstek

Podkładki przed klawiaturę

PPrzybornik
rzybbornik nna biurko

210639 a szara

Cena netto 70,85 zł

brutto 87,15 zł

210641 a szara

Cena netto 70,85 zł

brutto 87,15 zł

210717 a biały

Cena netto 55,10 zł

brutto 67,77 zł

210718 a czarny

Cena netto 55,10 zł

brutto 67,77 zł

210640 a biała

Cena netto 70,85 zł

brutto 87,15 zł

210642 a biała

Cena netto 70,85 zł

brutto 87,15 zł

210710 a czarna

Cena netto 70,85 zł

brutto 87,15 zł

210711 a czarna

Cena netto 70,85 zł

brutto 87,15 zł

PRODUKTY BIUROWE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OD 1917 ROKU
WORK BETTER

4 AKCESORIA KOMPUTEROWE
ergonomiczne produkty do biura

PODSTAWKA NA DOKUMENTY
Z MEMO BOARD
OFFICE SUITES FELLOWES
Umożliwia ergonomiczne ustawienie
dokumentów w trakcie korzystania
z nich przy komputerze; zawiera podkładkę MEMO BOARD do notowania
markerem ścieralnym; możliwość używania jako podkładki do notowania
dzięki odłączanej podstawie; regulowany kąt nachylenia - 5 pozycji; klips
może utrzymać dokumenty o grubości
do 150 kartek; specjalna linijka ułatwia
korzystanie z dokumentów.
Nr katalog.

210574 a

Cena netto

Cena brutto

102,35

125,89

PODPÓRKA POD PLECY SIATKOWA FELLOWES

PODSTAWA CPU/NISZCZARKOWA FELLOWES
Umożliwia bezpieczne przechowywanie jednostki centralnej komputera
lub niszczarki pod lub obok biurka, oszczędza miejsce; regulacja szerokości
w zakresie 70-280 mm; wytrzymała konstrukcja przeznaczona do obciążenia
maks. do 50 kg; kółka z blokadą.
Nr katalog.

210570 a

PODSTAWA NA NOTEBOOK
OFFICE SUITES FELLOWES
Pozwala ustawić komputer typu
laptop pod kątem zapewniającym
większą wygodę pracy; regulowany kąt nachylenia dla łatwiejszego
użytku – 6 pozycji nachylenia;
stabilizująca przednia krawędź
zapobiega zsuwaniu się komputera z podstawki; antypoślizgowe,
gumowe nóżki.
Nr katalog.

210382 a

Cena netto

Cena brutto

166,93

205,32

Cena netto

Cena brutto

130,70

160,76

Ergonomicznie zaprojektowana podpórka redukuje napięcia w plecach
i ułatwia utrzymanie prawidłowej podstawy; siatkowy materiał dopasowuje
się do konturów ciała zapewniając doskonałe wsparcie; system napinający
Tri-Tensioning pozwala na przymocowanie praktycznie do każdego fotela i eliminuje potrzebę ponownej regulacji; oddychający siatkowy materiał zwiększa
komfort użytkowania; specjalne podparcie wykonane z pianki pamięciowej
wspiera odcinek lędźwiowy (podpórka profesjonalna); ułatwia dopasowanie
do potrzeb danego użytkownika.
Nr katalog.

Rodzaj

210572 a
210571 a

standard
profesjonalna

PODSTAWA POD MONITOR
LCD/TFT PLUS SMART
SUITES
Pozwala ustawić monitor na wysokości wzroku, pomaga zapobiegać bólom mięśni i karku;
przeznaczona dla monitorów LCD/
TFT do rozmiaru 21” i o maks.
wadze do 10 kg; regulacja wysokości – 3 pozycje od 100 do 125
mm; w zestawie podwieszana
półka na dokumenty oraz 2 dodatkowe kieszenie na akcesoria;
antypoślizgowe gumowe nóżki.

Nr katalog.

210567 a

76

Cena netto

Cena brutto

251,98

309,94

Cena netto

Cena brutto

247,25
267,73

304,12
329,31
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4 AKCESORIA KOMPUTEROWE
ergonomiczne produkty do biura

PODNÓŻEK ERGONOMICZNY KENSINGTON SOLESOOTHER
Podnóżek zapewnia zmniejszenie uczucia niewygody podczas siedzenia i ulgę
dla dolnej części kręgosłupa; teksturowany panel zapobiega ślizganiu się stóp;
pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę.

Pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę i możliwość
dostosowania; dwa ustawienia wysokości pozwalają dostosować podstawę
do potrzeb; panel z ramką zapobiega ślizganiu się stóp; koryguje postawę
i krążenie oraz zmniejsza nacisk na kręgosłup; zmniejszenie uczucia niewygody
podczas siedzenia i ulga dla dolnej części kręgosłupa.

Nr katalog.

Nr katalog.

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE

191009 a

PODNÓŻEK ERGONOMICZNY
KENSINGTON SOLESAVER

Cena netto

Cena brutto

216,71

266,55

190977 a

Cena netto

Cena brutto

182,12

224,01

3 opcje pochylenia zapewniają wygodne ustawienie
dla każdego; ustawienie pod kątem: 10, 15 i 20
stopni; panel z ramką zapobiega ślizganiu się
stóp; duża powierzchnia: 45 cm x 35 cm (szer. x
dł.); unieś nogi, koryguje postawę i krążenie oraz
zmniejsza nacisk na kręgosłup; zmniejszenie uczucia niewygody podczas siedzenia i ulga dla dolnej
części kręgosłupa.

PODNÓŻEK ERGONOMICZNY
KENSINGTON SOLEMASSAGE

PODNÓŻEK ERGONOMICZNY
KENSINGTON SOLEREST

Ergonomiczna podstawa pod nogi; regulacja
pochylenia do 30° - system SmartFit umożliwia
najbardziej ergonomiczne ustawienie; powierzchnia
stymulująca zakończenia nerwowe; 5 regulowanych
ustawień wysokości; antypoślizgowa podstawa;
szybki i prosty montaż.

Wiele opcji pochylenia zapewnia wygodne ustawienie dla każdego; panel z ramką zapobiega
ślizganiu się stóp; duża powierzchnia: 45 cm x 35
cm (szer. x dł.); koryguje postawę i krążenie oraz
zmniejsza nacisk na kręgosłup; proste dostosowanie
do użytkownika bez użycia narzędzi.

Nr katalog.

Nr katalog.

Nr katalog.

190479 a

Cena netto

Cena brutto

117,35

144,34

190978 a

Podnóżek chromowany zapewniający dobre samopoczucie podczas pracy;
posiada 4 antypoślizgowe stopki zapobiegające przesuwaniu; regulacja kąta
odbywa się poprzez naciśnięcie stopą; łatwa regulacja 4 różnych wysokości;
łatwy do czyszczenia i przenoszenia w inne miejsce.
030835 a
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Cena brutto

266,68

328,02

190979 a

Cena netto

Cena brutto

154,89

190,95

PODNÓŻEK OBROTOWY TWINCO TWIN TURN

PODNÓŻEK TWINCO TWIN FORM

Nr katalog.

Cena netto

Cena netto

Cena brutto

109,00

134,07

Podnóżek zapewniający dobre samopoczucie podczas pracy w dwóch ergonomicznych wersjach: z bezstopniowym i stałym poziomem nachylenia;
regulacja kąta odbywa się poprzez naciśnięcie stopą; łatwy do czyszczenia
i przenoszenia w inne miejsce.
Nr katalog.

Kolor

030836 a
030837 a

czarny
szary

Cena netto

Cena brutto

201,17
201,17

247,44
247,44

AKCESORIA KOMPUTEROWE 4
torby na laptopy

TORBA NA LAPTOP 16˝ ELBA
ORIGINAL CLAMSHELL
COMPUTER BAG
Wykonana z trwałego, wodoodpornego poliestru; elastyczny system
przegródek i kieszeni na dokumenty;
przegroda na laptopa 16˝ ; ukryta
przegródka niezastąpiona w podróży, doskonała do przechowywania
paszportu lub karty pokładowej; 5
lat gwarancji
Nr katalog.

132536 a

Cena netto

Cena brutto

428,33

526,85

TORBA NA KÓŁKACH NA
LAPTOP 17˝ PIERRE BY ELBA
ORIGINAL
Wykonana z wysokogatunkowego
nylonu; teleskopowa rączka; przegroda na komputer 17’’; frontowa
przegroda zawierająca liczne kieszonki na telefon, długopisy, itp.;
wewnątrz obszerna kieszeń na dokumenty, foldery; odpinany miękki,
regulowany pasek na ramię; dwa
kółka; 5 lat gwarancji.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

658,33

809,75

Nr katalog.

132538 a

Cena netto

Cena brutto

603,33

742,10

PLECAK NA LAPTOP
OP
16˝ PIERRE BY ELBA
BA
ORIGINAL

Wykonana z trwałego, wodoodpornego poliestru;
przegroda na laptopa 16˝; elastyczny system przegródek i kieszeni na dokumenty; kąt otwarcia umożliwia
łatwy dostęp do zawartości torby; wbudowany zestaw
suwaków umożliwia rozbudowę i stworzenie dodatkowej przestrzeni; ukryta przegródka niezastąpiona w
podróży, doskonała do przechowywania paszportu lub
karty pokładowej; 5 lat gwarancji.
Nr katalog.

Nr katalog.

TORBA NA LAPTOP 16˝ ELBA
ORIGINAL TOPLOAD COMPUTER BAG

132537 a

Cena netto

Cena brutto

428,33

526,85

TECZKA BIZNESOWA NA KOMPUTER 16˝
PIERRE
Grubość 6 cm; dwie duże przegrody w tym jedna
z zabezpieczeniem na laptopa; dwie kieszonki na
wizytówki; dwa uchwyty na długopisy; kieszonka
na telefon komórkowy/i-phone; zewnętrzna kieszeń
zamykana klapą; dwie wysuwane rączki na grzbiecie
teczki; regulowany pasek na ramię; kolor: czarny.

Wykonana z wysokogatunkowej skóry; całkowicie
otwierana frontowa kieszeń na akcesoria; wewnątrz
specjalna przegroda na komputer; z tyłu kieszeń
mocująca do walizy podróżnej; profilowane uszy
podnoszą komfort noszenia; regulowany pasek na
ramię; kolor: czarny; wymiary teczki w cm (szer. x
wys. x gł.) 43 x 32 x 10; wymiary przegrody na
komputer w cm (szer. x wys. x gł.) 40 x 28 x 5.

Nr katalog.

Nr katalog.

TORBA NA LAPTOPA LAP-10 JANPOL BIS

Cena netto Cena brutto

106,67

Wykonana z trwałego, wodoodpornego poliestru; elastyczny system przegródek i kieszeni na
dokumenty; przegroda na laptopa 18˝; ukryta
przegródka niezastąpiona w podróży, doskonała do
przechowywania paszportu lub karty pokładowej;
5 lat gwarancji.

Wykonany z wytrzy-małego, grubego i
wodoszczelnego
nylonu; trzy duże
przegrody; tylna
przegroda przystosowana do przenoszenia laptopa 16”;
obszerna przegrodaa
na segregator, notesy
lub dokumenty; dodatkowe kieszenie na akcesoria
i drobiazgi; boczne klamry zabezpieczające przed
rozsuwaniem się plecaka; spód chroniony czterema
nóżkami; wzmocnione, regulowane ramiona z
miękkim wypełnieniem; 5 lat gwarancji.

132795 a

340088 a

TORBA NA LAPTOP 18˝ ELBA ORIGINAL
RANGE CLAMSHELL COMPUTER BAG

131,20

132243 a

Cena netto

Cena brutto

775,00

953,25

132792 a

Cena netto

Cena brutto

333,33

410,00

DAMSKA TORBA NA KOMPUTER 16˝
PIERRE URBAN
Wykonana z wysokogatunkowej skóry; dwie
wewnętrzne przegrody; obszerna przegroda na
dokumenty; specjalna przegroda na komputer
16”; 2 boczne kieszenie zamykane na magnetyczne
zatrzaski; spód chroniony czterema metalowymi
nóżkami; wygodny pasek na ramię; kolor: brązowy;
5 lat gwarancji.
Nr katalog.

132617 a

Cena netto

Cena brutto

923,33

1.135,70
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torby na laptopy

Podróżowanie
Torby podróżne, zaprojektowane z
myślą o spełnieniu wysokich oczekiwań
osób często przebywających w

Kieszenie z siatką
Ściereczka do czyszczenia

delegacjach, są lekkie, smukłe
i ułatwiają zachowanie perfekcyjnego

Identyfikator

porządku. Łatwo je dopasować do
innych produktów z kolekcji i każda
z nich spełnia wymogi bagażu
podręcznego wszystkich linii lotniczych.
Klasa biznes w każdym detalu.

winner

TORBA NA LAPTOPA LEITZ COMPLETE
❚

Lekka, wytrzymała torba z poliestru do
codziennego użytku

❚

Przednia kieszeń umożliwia szybki dostęp do
smartfona, paszportu, długopisów
i wizytówek

❚

Wygodne siateczkowe kieszenie na kable
i małe akcesoria

❚

Przednia kieszeń umożliwia szybki dostęp do
tabletu mini lub czytnika e-booków

❚

Usztywniana kieszeń na tablet lub ultrabook
z podszewką z weluru chroniącą
powierzchnie
i ekrany urządzeń

❚

Uchwyt mocujący do wózków lotniskowych

❚

13 przestronnych kieszeni

Opis

Nr katalog.

do laptopa 15.6” czarna
do laptopa 13.3” czarna

264043 a
264048 a

Nowość
KOSZULKA Z SUWAKIEM NA AKCESORIA
LEITZ COMPLETE TRAVELLER
Tr a n s p a r e n t n e k o s z u l k i L e i t z Tr a v e l l e r t o
sposób na utrzymanie porządku, ładu oraz dobrej
organizacji podczas podróży - i zapakowanie bagażu
podręcznego w ciągu kilku minut!

Cena netto

Cena brutto

433,91
407,33

533,71
501,02

Opis

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Rozmiar XS, 130 x 95 mm, 2 szt.
Rozmiar S, 232 x 122 mm, 2 szt.
Rozmiar M, 220 x 175 mm
z poszerzanym do 45 mm
dnem, 2 szt.
Rozmiar L, 325 x 227 mm, 2 szt.
Mix rozmiar XS, S, M po 1 sztuce

264514 a
264515 a

27,38
30,80

33,68
37,88

264516 a

37,64

46,30

264517 a
264518 a

39,36
51,33

48,41
63,14

LEITZ COMPLETE
FOR MOBILE PROFESSIONALS
Nowość

Nowość

ETUI LEITZ COMPLETE

ORGANIZER LEITZ COMPLETE NA TABLET 10”

Smukłe i miękkie etui do ochrony Twojego ultrabooka,
zamykane na suwak.
❚
Opis

Nr katalog.

na laptopa 15.6” czarne
na laptopa 13.6” czarne
na tablet 10” czarne

264434 a
264433 a
264050 a
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Teczka konferencyjna, która zapewni ochronę Twojego
tabletu PC z ekranem 10” oraz innych urządzeń mobilnych.

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
400 x 280 x 30 mm
Cena netto

Cena brutto

139,91
127,51
95,58

172,09
156,84
117,56

❚

Z kieszeniami na notatnik A4, długopisy, wizytówki,
bilety, kable USB

❚

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 330 x 245 x 40 mm

Nr katalog.

Kolor

264435 a czarny

Cena netto

Cena brutto

228,47

281,02

AKCESORIA KOMPUTEROWE 4
torby na laptopy
TORBA LEITZ COMPLETE SMART TRAVELLER
NA TABLET 10”

Idealna do przenoszenia urządzeń mobilnych
i dokumentów A5.
❚
❚
❚

Z paskiem na ramię
Posiada 10 kieszeni, w tym przednią
umożliwiającą szybki dostęp do smartfona
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
230 x 280 x 50 mm

Nr katalog.

Kolor

264047 a

czarna

Cena netto

Cena brutto

193,04

237,44

TORBA LEITZ COMPLETE SMART TRAVELLER
NA LAPTOPA 15,6”
Idealna do przenoszenia urządzeń mobilnych
i dokumentów A4.
❚
❚
❚

Z rączką i paskiem na ramię
Uchwyt mocujący do wózków lotniskowych
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
380 x 280 x 130 mm

Nr katalog.

Kolor

264046 a

czarna

Cena netto

Cena brutto

407,33

501,02

PLECAK LEITZ COMPLETE SMART
TRAVELLER NA LAPTOPA 15,6”

Pojemny, poszerzany plecak z dużą ilością
miejsca na urządzenia mobilne, dokumenty A4
i segregatory. Z rączką, paskiem na ramię
i uchwytem mocującym do wózków lotniskowych.
❚

❚
❚

Nowość

20 kieszeni, w tym kieszeń na tablet z
podszewką z weluru chroniącą powierzchnie
i ekran urządzenia, z boczną kieszenią na
butelki lub parasol.
Odpinana kieszeń na ładowarkę i kable
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
310 x 400 x 150 mm

Nr katalog.

Kolor

264044 a

czarna

Cena netto

Cena brutto

442,76

544,59

TORBA LEITZ COMPLETE SMART TRAVELLER
NA LAPTOPA 13,3”
Idealna do przenoszenia urządzeń mobilnych
i dokumentów A4.
❚
❚
❚
❚

Usztywnione skórzane rączki oraz elegancki
pas na ramię
Uchwyt mocujący do wózków lotniskowych
Odpinana kieszeń na ładowarkę i kable
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
380 x 280 x 130 mm

Nr katalog.

Kolor

264045 a

czarna

Cena netto

Cena brutto

407,33

501,02

TORBA SMART LEITZ COMPLETE NA
KÓŁKACH

Torba na urządzenia mobilne, dokumenty A4 i
ubrania, w rozmiarach dopuszczalnych przez linie
lotnicze.

WALIZKA NA KÓŁKACH LEITZ COMPLETE

Walizka z kółkami obrotowymi 360°.
❚ Służy do przewożenia laptopa, dokumentów A4
i ubrań
❚ Z 4 cichymi, obrotowymi kółkami i stabilnym
uchwytem na dwóch prowadnicach
❚ Rączki z góry i z dołu ułatwiające przenoszenie
❚ Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 380 x 550 x 225 mm
Nr katalog.

Kolor

264432 a czarny

Cena netto

Cena brutto

925,02

1.137,77

❚
❚
❚

❚

Z systemem 2 metalowych, gładko
obracających się kółek
Stabilny uchwyt na dwóch prowadnicach oraz
eleganckie rączki
Wiele wygodnych rozwiązań, takich jak uchwyt
na klucze i przegroda utrzymującą odzież na
miejscu
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
420 x 370 x 200 mm

Nr katalog.

Kolor

264049 a

czarna

Cena netto

Cena brutto

717,27

882,24
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akcesoria do telefonów i tabletów

Nowość
A

ETUI LEITZ STYLE SLIM FOLIO
Z NAKŁADKĄ PRYWATYZUJĄCĄ
DO IPADA AIR 2
Smukłe, lekkie etui chroniące przed podglądaniem
zawartości ekranu, gdy jest ustawiony w pozycji
poziomej, przez osoby postronne. Z podpórką
z regulowanym kątem nachylenia.
❚ Wsunięcie filtra prywatyzującego powoduje
natychmiastową blokadę dostępu osobom
postronnym do treści wyświetlonych na
ekranie
❚

Inni, patrząc na ekran Twojego iPada
z dowolnej strony, zobaczą tylko
przyciemniony ekran

❚

Ekran dotykowy zachowuje pełną
funkcjonalność

❚

Etui wyposażone jest w zintegrowaną
kieszeń do przechowywania filtra
prywatyzującego, wykonaną z poliestru w
kolorze zielonym, utrzymującą nieużywany
filtr w czystości

A

❚

Bezpieczne, magnetyczne mocowanie
pozwala na elastyczny wybór kąta patrzenia
na ekran

❚

Wbudowana dodatkowa podpórka
zapewnia ergonomiczne ustawienie
podczas pisania

Nr katalog.

Kolor

264430 a

czarny

Cena netto

Cena brutto

299,44

368,31

B

Nowość

B

ETUI SZTYWNE LEITZ COMPLETE SMART
GRIP NA IPADA AIR 2
B

Gumowane etui Smart Grip z wbudowaną
podpórką.
Nr katalog.

Kolor

264431 a

czarny

Cena netto

Cena brutto

140,31

172,58

LEITZ COMPLETE
FOR MOBILE PROFESSIONALS
C
C

GŁOŚNIK MINI LEITZ COMPLETE
Z BLUETOOTH
Słuchaj ulubionej muzyki gdziekolwiek zechcesz
dzięki łączności poprzez bluetooth, standardowe
gniazdo słuchawkowe lub zintegrowany odtwarzacz mp3! Idealny także do prowadzenia telekonferencji czy prowadzenia rozmów telefonicznych,
mając wolne ręce.

82

Nr katalog.

Kolor

264055 a

czarny

Cena netto

Cena brutto

231,33

284,54

AKCESORIA KOMPUTEROWE 4
akcesoria do telefonów i tabletów
Na iPhona

F

H

D

G
E

Nowość

D

ETUI SOFT LEITZ COMPLETE
Miękkie etui, ze skóropodobym wykończeniem na
zewnątrz, chroniące Twojego iPhona przed zadrapaniami czy podczas upadku.
Opis

Nr katalog.

na iPhona 6,
264442 a
czarne
na iPhona 6 Plus,
264443 a
czarne

Cena netto

Cena brutto

66,73

82,08

66,73

82,08

Nowość

F

Nowość

E

ETUI SLIMFOLIO LEITZ COMPLETE

Odporna na uderzenia ramka zabezpiecza przed
przypadkowymi uderzeniami.

Etui zapewniające skuteczną ochronę zarówno
ekranu, jak i tylnej części iPhona, z poręczną,
ergonomiczną podpórką. Stylowe, szczotkowane
wykończenie.

Opis

Opis

ETUI BUMPER LEITZ COMPLETE

Nr katalog.

na iPhona 6,
264436 a
czarne
na iPhona 6 Plus,
264437 a
czarne

Cena netto

Cena brutto

41,76

51,36

54,76

67,35

Nowość

G

Nr katalog.

na iPhona 6,
264444 a
czarne
na iPhona 6 Plus,
264445 a
czarne

Cena netto

Cena brutto

82,13

101,02

82,13

101,02

Nowość

H

TRANSPARENTNE ETUI LEITZ COMPLETE

ETUI SMART GRIP LEITZ COMPLETE
Sposób na ochronę iPhona w antypoślizgowym,
dobrze leżącym w dłoni etui.

Sposób na ochronę iPhona w antypoślizgowym,
dobrze leżącym w dłoni etui. Prawie niewidoczna
ochrona Twojego iPhona

Opis

Opis

Nr katalog.

na iPhona 6,
264438 a
czarne
na iPhona 6 Plus,
264439 a
czarne

Cena netto

Cena brutto

54,76

67,35

66,73

82,08

Nr katalog.

na iPhona 6,
264440 a
przeźroczyste
na iPhona 6 Plus,
264441 a
przeźroczyste

Cena netto

Cena brutto

41,76

51,36

54,76

67,35
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Ładowanie i kable
Nowość
A

ŁADOWARKA UNIWERSALNA LEITZ
COMPLETE ZE ZŁĄCZEM USB,
DO GNIAZKA SIECIOWEGO

F

Inteligentny, szybki adapter o mocy 2.4 A - rozpoznaje urządzenie i dostosowuje odpowiedni dla
tego urządzenia poziom napięcia.
12-watowy, z 2 portami USB, ładuje jednocześnie
2 smartfony lub 1 tablet PC.
Nr katalog.

Kolor

Cena netto

Cena brutto

264418 a

biały

112,93

138,90

A

24-watowy, z 2 portami USB, ładuje jednocześnie
2 smartfony lub 2 tablety PC.
Nr katalog.

Kolor

Cena netto

Cena brutto

264419 a

biały

150,58

185,21

B

Nowość

B

Nowość

C

ŁADOWARKA LEITZ COMPLETE ZE
ZŁĄCZEM USB, DO GNIAZKA SIECIOWEGO

PODSTAWKA LEITZ COMPLETE
DO ŁADOWANIA TABLETU

24-watowa ładowarka podróżna o mocy 2,4 A,
z wtyczkami na Wielką Brytanię, USA i Europę.

Uniwersalna podstawka będąca jednocześnie
ładowarką, zapewnia idealny do pisania czy patrzenia kąt ustawienia ekranu w czasie ładowania
tabletu PC.

24-watowa, z 4 portami USB, ładuje jednocześnie
4 urządzenia mobilne.
Nr katalog.

Kolor

Cena netto

Cena brutto

264420 a

biały

179,67

220,99

❚

Do połączenia tabletu można wykorzystać
dołączony do zestawu kabel micro-USB lub
kabel USB dołączany standardowo do tabletów.

❚

Utrzymuje tablet w pozycji pionowej i poziomej

❚

Wewnętrzna kieszeń na monety i inne małe
przedmioty

Nr katalog.

Kolor

264413 a
264414 a

biały
czarny

Cena netto

Cena brutto

126,62
126,62

155,74
155,74

C

E

D

PODSTAWKA OBROTOWA LEITZ
COMPLETE POD IPAD/TABLET PC
Idealna do wykorzystania podczas prezentacji
w czasie spotkania z klientem. Możliwość ustawienia odpowiedniego kąta do patrzenia lub pisania.

D

Nr katalog.

PODSTAWKA LEITZ COMPLETE POD IPAD
LUB TABLET PC
Możliwość ustawienia odpowiedniego kąta do
patrzenia lub pisania.
Nr katalog.

Kolor

264346 a
264347 a

biały
czarny

84

Cena netto

Cena brutto

66,73
66,73

82,08
82,08

263674
263675
263676
263677
263678
264060
264061
263679

Kolor

a
a
a
a
a
a
a
a

biały
czarny
różowy
niebieski
pomarańczowy
turkusowy
fioletowy
zielony

Cena netto

Cena brutto

88,98
88,98
88,98
88,98
88,98
88,98
88,98
88,98

109,45
109,45
109,45
109,45
109,45
109,45
109,45
109,45

E
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Nowość
F

Nowość

UNIWERSALNA ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA
LEITZ COMPLETE ZE ZŁĄCZEM USB
Szybka ładowarka samochodowa o mocy 2,4 A,
może ładować Twojego smartfona lub tablet PC
podczas podróży.
Opis

Nr katalog.

Kolor

Pojedyncza,
264421 a czarny
12 Watt
Podwójna,
264422 a czarny
24 Watt

G

G

Cena netto

Cena brutto

78,71

96,81

100,96

124,18

PRZENOŚNA LADOWARKA LEITZ
COMPLETE 1350 W KSZTAŁCIE KARTY
KREDYTOWEJ, ZE ZŁĄCZEM LIGHTNING
Kabel ze złączem Lightning. Przenośny zasilacz
do błyskawicznego doładowania Twojego iPhona.
Posiada certyfikat Apple.
Nr katalog.

Kolor

264415 a

czarny

Cena netto

Cena brutto

227,58

279,92
H

Nowość

H

I

POWER BANK LEITZ COMPLETE ZE
ZŁĄCZEM USB
Natychmiastowe, podręczne źródło energii do
urządzeń mobilnych. Wytrzymały akumulator
litowo-jonowy ze zdolnością szybkiego ładowania.
Opis

Nr katalog.

Kolor

1 port USB,
264416 a biały
6000 mAh
2 porty USB,
264417 a biały
12000 mAh

Cena netto

Cena brutto

237,84

292,54

340,51

418,83
J

I

ŁADOWARKA LEITZ COMPLETE
MULTICHARGER XL NA 1 TABLET I 3
SMARTFONY

J

Do jednoczesnego ładowania tabletu, smartfonów
i innych urządzeń mobilnych. Z 4 portami USB,
4 kablami na szpulach i 3 kablami micro-USB.
Nr katalog.

Kolor

264056 a
264057 a

biały
czarny

Cena netto

Cena brutto

340,51
340,51

418,83
418,83

PRZENOŚNA ŁADOWARKA LEITZ
COMPLETE DO URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Natychmiastowe, podręczne źródło energii do
urządzeń mobilnych. Pojemność 5000 mAh.
Nr katalog.

Kolor

263680 a
263681 a

biały
czarny

Cena netto

Cena brutto

233,98
233,98

287,80
287,80

K

K

ŁADOWARKA LEITZ COMPLETE 3 W 1
ZE ZŁĄCZEM LIGHTNING
3 w 1: Ładowanie baterii w podróży. Stacja dokująca. Ładowarka bezprzewodowa i przez gniazdo
sieciowe. Pojemność: 2000mAh.

L

Nr katalog.

Kolor

264062 a
264063 a

biały
czarny

Nowość

KABEL SPIRALNY LEITZ COMPLETE
ZE ZŁĄCZEM LIGHTENING
Kabel do szybkiego ładowania. Zapewnia bezpośrednią łączność z samochodowym portem USB,
umożliwiając szybkie i bezpieczne ładowanie i
synchronizację Twojego urządzenia iOS podczas
podróży. Szpulowe zwijanie kabla zapobiega plątaninie i ułatwia przechowywanie.
Opis

Nr katalog.

1 m, czarny

264429 a

Cena netto

Cena brutto

92,40

113,65

Cena brutto

265,22
265,22

326,22
326,22

Nowość

Ł

L

Cena netto

KABEL LEITZ COMPLETE ZE ZŁĄCZEM
LIGHTENING

Ł

Kabel do szybkiego ładowania. Zapewnia łączność
z każdym portem USB, umożliwiając szybkie
i bezpieczne ładowanie i synchronizację Twojego
urządzenia iOS. Posiada certyfikat Apple.
Opis

Nr katalog.

30 cm, biały
30 cm, czarny
1 m, biały
1 m, czarny
2 m, biały
2 m, czarny

264423
264424
264425
264426
264427
264428

a
a
a
a
a
a

Cena netto

Cena brutto

83,84
83,84
94,11
94,11
109,51
109,51

103,12
103,12
115,76
115,76
134,70
134,70
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ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA STANGER

SPRAY DEZYNFEKUJĄCY STANGER

Dezynfekujące, wilgotne szmatki do czyszczenia,
skutecznie usuwają bakterie, wirusy, pleśń, grzyby
inne zabrudzenia z dowolnych powierzchni; opakowanie 100 szt.

Dezynfekujący spray do czyszczenia, skutecznie usuwa bakterie, wirusy, pleśń, grzyby inne zabrudzenia
z dowolnych powierzchni; pojemność 250 ml.

Nr katalog.

790239 a

790238 a

Cena netto

Cena brutto

17,45

21,46

Nr katalog.

790231 a
790232 a

Pojemność

Cena netto

Cena brutto

73,00

89,79

20,80

25,58

19,43

Nr katalog.

Ilość w opak.

Rodzaj

790233 a
790234 a
790235 a

100 szt.
100 szt.
25 szt.

pojemnik
opakowanie uzupełniające
opakowanie uzupełniające

Antystatyczna, rozpuszcza tłuszcz, do ekranów,
klawiatur i itd.; pojemność 300 ml.
790230 a

Cena netto

Cena brutto

19,08

23,47

CHUSTECZKI DO
CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ
PELIKAN
Do usuwania trwałych zabrudzeń,
kurzu i tłuszczu; właściwości antystatyczne redukują ponowne gromadzenie się kurzu; do stosowania
na plastikowej obudowie urządzeń,
meblach biurowych, powierzchniach z metalu i innych urządzeniach
biurowych.
Nr katalog.

060429 a

86

Cena netto

Cena brutto

13,70

16,85

Świetne do monitorów, w tym TFT, klawiatur, powierzchni plastikowych; bardzo
efektywne w usuwaniu tłuszczu, kurzu; antystatyczne.

PIANKA DO CZYSZCZENIA STANGER

Nr katalog.

Nr katalog.

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE STANGER

W komplecie cienka długa
ga rurka ułatwiająca wydmuchiwanie brudu z klawiatur,
wiatur, portów dyskowych
itd.; wersja niepalna nie zawiera
awiera propan-butanu.
300 ml
niepalne
400 ml

Cena brutto

15,80

Wysoce efektywny, nie rozmazuje; do monitorów,
filtrów, szklanych powierzchni projektorów, fotokopiarek itd.; pojemność 250 ml.
790229 a

SPRĘŻONE POWIETRZE
E STANGER

Nr katalog.

Cena netto

SPRAY DO CZYSZCZENIA MONITORÓW
STANGER

Cena netto

Cena brutto

19,53

24,02

Cena netto

Cena brutto

16,55
10,23
7,45

20,36
12,58
9,16
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POWIETRZE SPRĘŻONE PELIKAN
Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc; sprężony gaz daje skoncentrowany
nadmuch, doskonale usuwając nagromadzony kurz i brud; 100% przyjazny
środowisku; produkt łatwopalny; możliwość kontroli intensywności nadmuchu;
przedłużony aplikator pozwala na gruntowne czyszczenie trudno dostępnych
miejsc: elementów klawiatury, faxu, komputera; idealny do czyszczenia drobnej
elektroniki, urządzeń optycznych.
Nr katalog.

Pojemność

Cena netto

Cena brutto

060431 a
060511 a

200 ml
400 ml

33,42
47,00

41,11
57,81

CHUSTECZKI / SPRAY DO CZYSZCZENIA EKRANÓW PELIKAN
Właściwości antystatyczne, zapobiegaja gromadzeniu się kurzu przez dłuższy
czas; do stosowania na ekranach szklanych CRT, filtrach bez powłoki, lustrach,
ksero, soczewkach, folii OHP, ekranach TFT, LCD; chusteczki: 100 szt., spray:
250 ml.
Nr katalog.

Produkt

060430 a
060433 a

chusteczki
spray

Cena netto

Cena brutto

18,82
15,56

23,15
19,14

PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW YELLOW ONE
Bezpieczna, delikatna formuła płynu do ekranów TFT/LCD,
laptopów, powierzchni szklanych itp; atomizer rozpyla
delikatną mgiełkę, która równomiernie osiada na ekranie;
płyn nie zawiera alkoholu, jest przyjazny dla środowiska;
w zestawie ściereczka z mikrofibry (40 x 40 cm) GRATIS –
wysokiej jakości mikrofaza o specjalnej drobnej strukturzee
tkaniny, zapewniająca szybką i efektywną pielęgnację ekranu;
daje efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szyb-kim osiadaniem kurzu; przyjemny zapach płynu; pojemnośćć
250 ml; wyprodukowano w Niemczech.
Nr katalog.

020348 a

Cena netto

Cena bruttoo

33,09

40,70
0

SPRĘŻONE POWIETRZE YELLOW ONE
Sprężone powietrze umożliwia usunięcie kurzu
i zanieczyszczeń; służy do czyszczenia klawiatur,
drukarek, kieszeni CD/DVD, kopiarek itp.; w zestawie rurka przedłużająca; konstrukcja puszki
i poziom ciśnienia spełniają obowiązujące normy
bezpieczeństwa; pojemność 400 ml; wyprodukowano w Niemczech.
Nr katalog.

020347 a

Cena netto

Cena brutto

22,27

27,39

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE DO EKRANÓW
YELLOW ONE

ŻEL CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW
YELLOW ONE

Nasączone chusteczki do ekranów TFT/LCD, laptopów, ekranów płaskich, powierzchni szklanych
itp.; płyn jest niepalny, nie zawiera alkoholu;
miękkie w dotyku, nie pozostawiają smug; delikatne
i bezpieczne dla ekranu, nie powodują mikrozarysowań; usuwają gruntownie kurz i brud; mają efekt
antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim
osiadaniem kurzu; posiadają plombę chroniącą
przed wysychaniem, nie żółkną; wyprodukowane
na bazie papieru – nie zawierają polipropylenu;
rozmiar 16x12,9 cm, opak. 100 szt.; wyprodukowano w Niemczech.

Wyjątkowa konsystencja żelu, który jest bardziej
wydajny niż tradycyjny płyn czyszczący i nie ścieka
z czyszczonych powierzchni; przeznaczony do
ekranów TFT/LCD oraz plazmowych, laptopów,
skanerów, powierzchni szklanych itp.; nie zawiera
alkoholu, nie pozostawia smug; daje efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim
osiadaniem kurzu; pojemność 200 ml; w zestawie
ściereczka z mikrofibry (20 x 20 cm) GRATIS –
wysokiej jakości mikrofaza o specjalnej drobnej
strukturze tkaniny, zapewniająca szybką i efektywną
pielęgnację ekranu; wyprodukowano w Niemczech.

Nr katalog.

Nr katalog.

020346 a

Cena netto

Cena brutto

20,69

25,45

020349 a

Cena netto

Cena brutto

24,16

29,72
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PIANKA ANTYSTATYCZNA
DO CZYSZCZENIA OBUDÓW
FELLOWES
Nie zawiera alkoholu, przeznaczona do czyszczenia powierzchni
plastikowych i metalowych kompu te rów sta cjo nar nych i przeno śnych, urzą dzeń biu ro wych
i domowych; antystatyczna; gęsta
piana skutecznie czyści wszelkiego
ro dza ju za bru dze nia, po zo stawia przyjemny zapach; objętość:
400 ml.
Nr katalog.

210005 a

Cena netto

Cena brutto

23,60

29,03

SPRĘŻONE POWIETRZE FELLOWES
Przeznaczone do czyszczenia z kurzu miejsc trudnodostępnych w klawiaturach, komputerach, aparatach fotograficznych; wydłużona dysza umożliwia
precyzyjne skierowanie strumienia powietrza.
Odwracalne bez HFC 200 ml
Wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu; może
być używane w każdej pozycji.

ŻEL DO CZYSZCZENIA
EKRANÓW FELLOWES

Nr katalog.

210585 a

Przezroczysty żel przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD/TFT, laptopów,
tabletów; po aplikacji nie
spływa z powierzchni pionowych ułatwiając czyszczenie; antystatyczny, minimalna zawartość alkoholu
– mniej niż 1%, nie zostawia
smug; prosty w użyciu – wystarczy wstrząsnąć butelkę,
spryskać 1-2 razy ekran
i wypolerować ściereczką;
w zestawie 150 ml żelu oraz
miękka i chłonna ściereczka z mikrofibry.
Nr katalog.

210663 a

Cena netto

Cena brutto

23,60

29,03

PŁYN I ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA
EKRANU FELLOWES
Płyn czyści szyby skanerów, komputerów PDA,
ekrany monitorów CRC, TFT/LCD i laptopów; nie
pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne i jest przebadany dermatologicznie; posiada
przyjazną środowisku formułę; zawartość: 125 ml
płyn czyszczący, 20 chłonnych ściereczek; możliwość dokupienia płynu (250ml).
Nr katalog.

210579 a

Bez HFC 350 ml

Cena netto

Cena brutto

31,48

38,72

Wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu; może
być używane tylko w pozycji pionowej.
Nr katalog.

210586 a

Cena netto

Cena brutto

34,63

42,59

Cena netto

Cena brutto

31,48

38,72

PŁYN DO CZYSZCZENIA
EKRANU FELLOWES
Skutecznie czyści powierzchnie
szklane, monitory komputerowe,
ekrany komputerów przenośnych, szyby skanerów, ekrany
notesów PDA i inne szklane powierzchnie; preparat nie zawiera
alkoholu; nie pozostawia smug
i posiada właściwości antystatyczne, które zapobiegają gromadzeniu się kurzu, maksymalnie
poprawiając wyrazistość obrazu;
pojemność: 250 ml.

Ściereczki przeznaczone do czyszczenia powierzchni szklanych komputerów typu laptop, notesów
PDA, monitorów komputerowych, odbiorników
telewizyjnych; zapobiegają gromadzeniu się kurzu
i ładunków elektrostatycznych; pojemnik zawiera
100 szt. nasączonych ściereczek.

Opakowanie zawiera 100 ściereczek do czyszczenia
obudów; czyszczą plastikowe, metalowe i laminatowe powierzchnie, włączając klawiatury, drukarki
i blaty (nie nadają się do czyszczenia powierzchni
szklanych i monitorów); posiadają właściwości antystatyczne, nie zawierają alkoholu i są przebadane
dermatologicznie; posiadają przyjazną środowisku
formułę i w 100 % nadają się do ponownego
przetworzenia.

Nr katalog.

Nr katalog.

Nr katalog.

210476 a
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Cena netto

Cena brutto

20,45

25,15

ŚCIERECZKI NASĄCZONE DO OBUDÓW
FELLOWES
ŚCIERECZKI NASĄCZONE DO
CZYSZCZENIA EKRANU FELLOWES

210002 a

Cena netto

Cena brutto

20,45

25,15

210298 a

Cena netto

Cena brutto

20,45

25,15
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ŚCIERECZKI NAWILŻONE
DO PLASTIKU DURABLE
SUPERCLEAN box – nasączone chusteczki do czyszczenia
powierzchni z tworzyw sztucznych i metalu (komputery, drukarki, aparaty telefoniczne);
produkt nie zawiera alkoholu,
antystatyczny; pojemnik zawiera 100 chusteczek.
Nr katalog.

ŚCIERECZKI NAWILŻONE
DO EKRANU DURABLE

Cena netto Cena brutto

19,66

160142 a

24,18

PŁYN DO CZYSZCZENIA
PLASTIKU DURABLE
SUPERCLEAN – środek do czyszczenia powierzchni zewnętrznych np. komputer drukarka,
aparat telefoniczny; butelka
250 ml.
Nr katalog.

Cena netto Cena brutto

160168 a

23,45

28,84

PIANKA DO CZYSZCZENIA
OBUDÓW SUPERCLEAN
DURABLE

SCREENCLEAN box - nasączone
chusteczki do czyszczenia monitorów i wszystkich szklanych
powierzchni; ojemnik zawiera
100 chusteczek.

Do czyszczenia obudowy komputera, drukarki, telefonu i
innych urządzeń biurowych; nie
zawiera alkoholu; zapobiega
w gromadzeniu się ładunków
elektrostatycznych; pojemność
400 ml.

Nr katalog.

Nr katalog.

Cena netto Cena brutto

21,43

160143 a

26,36

160724 a

PŁYN DO CZYSZCZENIA
EKRANU DURABLE

Cena netto Cena brutto

40,31

49,58

SPRĘŻONE POWIETRZE
DURABLE

SCREENCLEAN – środek do
czyszczenia monitorów i wszystkich szklanych powierzchni;
butelka 250 ml.

POWERCLEAN - sprężone
powietrze do trudno dostępnych szczelin w klawiaturze
komputera lub innych urządzeniach elektronicznych;
pojemność 400 ml.

Nr katalog.

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

23,45

28,84

160169 a

160170 a

Cena netto Cena brutto

29,67

36,49

ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW SCREENCLEAN DUO
DURABLE
Ściereczki nasączone i suche do
czyszczenia monitorów; czyszczą
delikatnie i nie pozostawiają smug
na monitorach laptopów, telewizorów a także na powierzchniach
szklanych kopiarek i skanerów;
nie zawierają alkoholu; posiadają
właściwości antystatyczne; opakowanie zawiera 10 suchych i 10
nasączonych chusteczek.
Nr katalog.

160723 a

Cena netto

Cena brutto

20,87

25,67

PŁYN DO USUWANIA ETYKIET DURABLE
Do efektywnego usuwania naklejek z papieru; łatwy w użyciu, nie pozostawia
resztek; w komplecie pędzelek do aplikacji; pojemność 200 ml.
Nr katalog.

160711 a

Cena netto

Cena brutto

40,28

49,54
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