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1 URZĄDZENIA

NISZCZARKI DOKUMENTÓW - UNIKALNE FUNKCJE

kalkulatory

100% JAM PROOF JAM BLOCKER

SAFE SENSE

SAFETY LOCK

SILENT SHRED

ENERGY SAVINGS SYSTEM

Eliminuje zacięcia dokumentów,
gdy ilość kartek jest zbyt
duża stara się automatycznie
usunąć zator.

Unikalny czujnik bezpieczeństwa,
który zatrzymuje pracę noży
w momencie dotknięcia szczeliny
wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.

Blokada bezpieczeństwa
dezaktywuję urządzenie
i zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu urządzenia.

Technologia gwarantująca bardzo
cichą pracę niszczarki, co czyni ją
idealną do przestrzeni biurowych.

Wyłącza urządzenie po 2 minutach od
zakończenia niszczenia redukując zużycie
energii - ponad 70% mniejsze zużycie w
porównaniu do innych urządzeń biurowych.

Blokuje zacięcia przed ich wystąpieniem
- rozpoczyna pracę tylko przy maks.
załadunku, czujnik mierzy ilość kartek
przeznaczonych do zniszczenia.

325i/325Ci/225i/225Ci/225Mi
Profesjonalne niszczarki biurowe dla grupy powyżej 5 osób. Wygodne w użytkowaniu czytelny panel sterowania, diody informują o przepełnieniu i wyjętym koszu. Automatyczne
zatrzymanie przy pełnym koszu. Wytrzymały silnik indukcyjny przystosowany
do pracy ciągłej. Ergonomiczna konstrukcja - specjalne półki na drzwiach służą
do przechowywania oleju i worków.

Model Nr katalog.

Gwarancja
Rozmiar
Szerokość Pojemność
Ilość ciętych
Poziom
w latach na
cięcia w
szczeliny w kosza w
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
bezpieczeństwa
urządzenie /
mm
mm
litrach
noże

SERIA 325

SERIA 225

325Ci 210631 c

2224

4 x 38 P-4 / T-4 / O-1 240

83

2/20

6.561,04 8.070,08

325i 210630 c

2426

5,8 P-2 / T-2 / O-1 240

83

2/20

6.269,38 7.711,34

Jak działa system 100% Jam Proof:

225Ci 210627 c

2022

4 x 38 P-4 / T-4 / O-1 240

60

2/20

4.883,96 6.007,27

225i 210626 c

2022

5,8 P-2 / T-2 / O-1 240

60

2/20

4.592,29 5.648,52

225Mi 210656 c

14

2 x 12 P-5 / T-5 / O-1 240

60

2/7

5.248,54 6.455,70

Podczas wkładania papieru w szczelinę, system elektronicznie mierzy jego grubość,
aby zapobiec zakleszczeniu. Poziom dopuszczalnej ilości kartek pokazują diody.
Od zielonej do żółtej oznacza, że ilość dokumentów mieści się
w dostępnej pojemności.

125Ci/125i

99Ms

Niszczarki do użytku w średnim biurze przez 3-5 osób. Wygodne w użytkowaniu
- czytelny panel sterowania, diody informują o przepełnieniu i wyjętym koszu. Automatyczne
zatrzymanie przy pełnym koszu. Wąska obudowa i wyciągany kosz pozwalają ustawić je
pomiędzy szafkami lub obok biurka. Kółka z tyłu obudowy ułatwiają przesunięcie urządzenia.
Gwarancja 2 lata na urządzenie, 20 lat na noże tnące.
Model

Nr katalog.

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

125Ci 210597 c

18

125i 210625 c

18

6

Czerwona oznacza, że ilość dokumentów jest zbyt duża
- niszczarka zatrzyma pracę, wycofa dokumenty i ponownie
rozpocznie pracę aż do usunięcia zatoru.

4 x 38 P-4 / T-4 / O-3
5,8

P-2 / T-2 / O-2

Profesjonalna niszczarka osobista o podwyższonym poziomie zabezpieczenia do użytku
w średnim biurze dla 3-5 osób - cicha i bezpieczna. Z blokadą zapobiegającą zacięciom.
Funkcja Auto Reverse w momencie zacięcia niszczonych dokumentów zatrzymuje pracę
noży i automatycznie je wycofuje. Czytelny panel sterowania. Diody informują o przepełnieniu
i wyjętym koszu. Automatyczne zatrzymanie przy pełnym koszu. Gwarancja 2 lata na
urządzenie, 5 lat na noże tnące.

230

53

3.644,38 4.482,59

Model

Nr katalog.

230

53

3.498,54 4.303,20

99Ms 210699 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

12

2 x 14

P-5 / T-5

230

34

2.769,38 3.406,34

URZĄDZENIA 1
niszczarki

PS-12Cs

99Ci
Niszczarka o wąskiej obudowie do użytku w średnim biurze przez 3-5 osób. Klapa ze
szczeliną do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych - zabezpiecza przed odpryskami
w trakcie niszczenia. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące.
Model

Nr katalog.

99Ci 210596 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

18

4 x 38 P-4 / T-4 / O-3

230

34

2.229,94 2.742,83

Niewielka niszczarka osobista przeznaczona do pracy w małym biurze. Czujnik SafeSense
i blokada noży zapewniają bezpieczeństwo pracy. Wąska obudowa i wysuwany kosz
pozwalają na ustawienie jej bezpośrednio przy biurku. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat
na noże tnące.
Model

Nr katalog.

PS-12Cs 210706 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

12

4 x 50

P-3 / T-3

230

15

516,67

635,50

79Ci

73Ci

Profesjonalna niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osoby. Klapa ze szczeliną
do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych - zabezpiecza przed odpryskami w trakcie
niszczenia. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące.

Nowoczesna niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osoby. Czytelny, dotykowy
panel sterowania. Diody informują o przepełnieniu i wyjętym koszu. Gwarancja 2 lata na
urządzenie, 5 lat na noże tnące.

Model

Nr katalog.

79Ci 210595 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

16

4 x 38 P-4 / T-4 / O-3

230

23

1.836,19 2.258,51

Model

Nr katalog.

73Ci 210624 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

12

4 x 38 P-4 / T-4 / O-3

230

23

1.744,31 2.145,50

75Cs
Bezpieczna i cicha niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osoby. Miarka ilości
niszczonych kartek. Klapa ze szczeliną do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych zabezpiecza przed odpryskami w trakcie niszczenia. Intuicyjny system obsługi. Diody
informujące o zacięciu dokumentu, wyjętym koszu i zabezpieczeniu termicznym. Półka do
przechowywania dokumentów. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące.
Model

Nr katalog.

75Cs 210594 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

12

4 x 38 P-4 / T-4 / O-3

230

27

1.508,06 1.854,91

63Cb
Niszczarka osobista do użytku w małym biurze. Nowoczesna, bezpieczna i bezzacięciowa.
Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące.
Model

Nr katalog.

63Cb 210634 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

10

4 x 50

P-3 / T-3

230

19

1.219,31 1.499,75

7

1 URZĄDZENIA
niszczarki

60Cs

62MC
Niszczarka o podwyższonym stopniu zabezpieczenia niszczonych dokumentów P4 do użytku
przez 1 osobę w małym biurze. Wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych dokumentów niszczy kartkę A4 na ponad 2000 ścinków - idealna do dokumentów, zawierających poufne
dane. Gwarancja 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.
Model

Nr katalog.

62MC 210700 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

10

3 x 10

P-4/ T-3

223

19

1.114,31 1.370,60

Do użytku przez 1 osobę w małym biurze. Intuicyjny system obsługi. Diody informujące
o wyjętym koszu i zadziałaniu zabezpieczenia termicznego. Cięcie na ścinki zapewnia
zwiększony poziom bezpieczeństwa. Zdejmowana głowica z uchwytami ułatwiającymi
podnoszenie. Duże okienko pokazujące zapełnienie kosza. Gwarancja 2 lata na urządzenie,
5 lat na noże tnące.
Model

Nr katalog.

60Cs 210687 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

10

4 x 50

P-3/ T-3

230

22

654,94

805,58

DS-1200Cs

P-48C

Niszczarka o wąskiej obudowie do użytku w małym biurze. Cięcie na ścinki zapewnia
zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapełnienie kosza.
Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia
dokumentów. Łatwe opróżnianie kosza dzięki możliwości jego pełnego wyjęcia. Gwarancja 2
lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące.

Prosta w obsłudze i bezpieczna niszczarka do użytku w małym biurze. Bezpieczna. Prosta
w obsłudze. Funkcja automatycznego start-stopu i cofania. Cięcie na ścinki zapewnia
zwiększony poziom bezpieczeństwa. Miarka ilości niszczonych kartek pomaga zapobiegać
zacięciom dokumentów. Łatwe zdejmowanie głowicy i opróżnianie kosza dzięki specjalnej
rączce. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 3 lata na noże tnące.

Model

Nr katalog.

DS-1200Cs 210600 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

12

4 x 50

P-3 / T-3

225

15

851,81 1.047,73

Model

Nr katalog.

P-48C 210481 c

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

8

4 x 50

P-3/ T-3

225

18

484,31

595,70

M-7C

M-7C/M-6C

M-8C
Niszczarka osobista do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu lub małym
biurze. Prosta w obsłudze. Funkcja automatycznego start-stopu i cofania. Cięcie na ścinki
zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz zmniejsza zapełnienie kosza. Łatwe
opróżnianie kosza - uchwyty do podnoszenia głowicy. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 3
lata na noże tnące.
Model

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Nr katalog.
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

M-8C 210694 c

8

8

4 x 50

P-3 / T-3

230

15

563,06

692,56

M-6C

Niszczarki osobiste przeznaczone do pracy o niskim natężeniu. Idealne do użytku w domu
lub małym biurze. Proste w obsłudze. Posiadają funkcję automatycznego start-stopu i funkcję
cofania. Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie
zmniejsza zapełnienie kosza. Łatwe opróżnianie kosza - uchwyty do podnoszenia głowicy.
Gwarancja 1 rok na urządzenie, 3 lata na noże tnące.
Model

Nr katalog.

Ilość ciętych Rozmiar cięcia
Poziom
Szerokość
Pojemność
Cena netto Cena brutto
kartek (70g)
w mm
bezpieczeństwa szczeliny w mm kosza w litrach

M-7C 210693 c

7

4 x 46

P-3/ T-3

230

14

458,06

563,41

M-6C 210692 c

6

4 x 46

P-3/ T-3

230

13

431,81

531,13

Fellowes AutoMax™
Innowacyjne Rozwiązania
Unikalne Technologie

NOWOŚĆ 2015

500C

300C

NOWOŚĆ 2015

200C

130C

DOŚWIADCZ PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNEGO NISZCZENIA. BEZ WYSIŁKU, BEZ FRUSTRACJI.
Fellowes, producent NAJMOCNIEJSZYCH NISZCZAREK ŚWIATA z dumą przedstawia nowe niszczarki AutoMax™ 500C, 300C, 200C
oraz 130C, pierwsze w 100% automatyczne urządzenia. Gdy używasz niszczarki AutoMax™ nie musisz marnować czasu na sortowanie, prostowanie
pogniecionych kartek czy usuwanie poczty reklamowej. Po prostu włóż dokumenty do szuﬂady, naciśnij przycisk i odejdź. To takie proste!

1

2

3

Załaduj

Włącz

Odejdź

AUTOMAX 500C/AUTOMAX 300C

AUTOMAX 200C/AUTOMAX 130C

Wysokowydajne niszczarki biurowe. Niszczą dokumenty ze zszywkami i spinaczami, nawet te
pogięte i niestarannie złożone, podarte czy na papierze błyszczącym, dokumenty wielokrotnie
złożone, karty kredytowe, płyty CD/DVD, pocztę reklamową. Bardzo duża wydajność - pojemna
szuﬂada mieści od 300 (300C) do 500 kartek (500C). Ciche, dzięki zastosowaniu technologii
SilentShred™. Brak uciążliwych zacięć dzięki systemowi JamGuard™ i technologii SureFeed™.
Energooszczędne - dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy
nie jest używane. Bezpieczne - funkcja Smart Lock™ zapobiega otwarciu szuﬂady podczas
niszczenia dokumentów. Możliwość opóźnienia startu niszczenia o 30, 60 lub 90 minut i cykl
pracy ciągłej (tylko 500C). Gwarancja 2 lata na urządzenie, 20 lat na noże tnące.

Niszczarki osobiste z systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność
do użytku w średnim biurze dla 1-3 osób - ciche, energooszczędne i bezzacięciowe. System
AccuFeed™ zapewnia bezproblemowe niszczenie nawet pogniecionych dokumentów czy
na błyszczącym papierze. Szczelina umożliwiająca niszczenie pojedynczych dokumentów
do 8 (130C) / 10 (200C) kartek jednorazowo. Z blokadą zapobiegającą zacięciom - funkcja
Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje dokumenty przy zacięciu. Technologia SilentShred™
zapewnia cichą pracę. Energooszczędna - system Sleep Mode wyłącza urządzenie
po 2 minutach braku aktywności. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat (130C) / 7 lat (200C)
na noże tnące.

Model

Nr
katalog.

Ilość
ciętych
kartek
(70g)

Rozmiar
Poziom
cięcia w
bezpieczeństwa
mm

Szerokość Pojemność
szczeliny w kosza w
mm
litrach

Niszczy

Cena netto

Cena
brutto

Model

Nr
katalog.

Ilość
ciętych
kartek
(70g)

Rozmiar
Szerokość Pojemność
Poziom
cięcia w
szczeliny kosza w
bezpieczeństwa
mm
w mm
litrach

Niszczy

Cena netto Cena brutto

500C 210654 c 500

4 x 38 P-4/ T-4/O-3 szuflada A4+

75

6.706,88 8.249,46

200C 210701 c 200 / 10 4 x 38 P-4 / T-4 / O-3

230

32

2.404,79 2.957,89

300C 210655 c 300

4 x 38 P-4/ T-4/O-3 szuflada A4+

60

5.831,88 7.173,21

130C 210702 c 130 / 8 4 x 51

230

32

2.142,29 2.635,02

P-3 / T-3

Dowiedz się więcej na: www.fellowes.pl/automax
WORK BETTER

1 URZĄDZENIA
niszczarki

NISZCZARKA WALLNER FXC80B
Niszczy: karty plastikowe, zszywki; wymiary: 434 x 175 x 365 mm; automatyczny start /stop i funkcja
cofania; ręczna kompresja ścinek; okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

081059 c

220

4x33

8

18,5 l

P-4/T-4/E-3

Cena netto

Cena brutto

359,91

442,69

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

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080858 c

225

4x44

18

28 l

Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

080857 c

225

3x9

10

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

Cena netto

Cena brutto

1.131,48

1.391,72

FX310G
Pojemność kosza

P-5/O-4/T-5/ E-4/ F-2 28 l

Cena netto

Cena brutto

1.312,04

1.613,81

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; wymiary 555x265x365 mm.
Numer
katalogowy

Szerokość
wejścia (mm)

081093 c 230

Rozmiar ścinka
Ilość kartek
(mm)

Stopień tajności Pojemność
(DIN 32757) kosza

Stopień tajności (DIN
66399)

Cena netto

Cena brutto

4x50

3

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

1.071,30

1.317,70

15

21l

NISZCZARKA WALLNER FX510CD
Niszczy: karty plastikowe, płyty CD; wymiary 320x185x370 mm; automatyczny start/stop; funkcja cofania;
osobna szczelina do niszczenia płyt CD.
Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080850 c

225

8x38

10

16 l

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

Cena netto

Cena brutto

444,17

546,33

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; dotykowy panel
bezpieczeństwa wstrzymujący prace urządzenia; wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki;
osobna szczelina do niszczenia płyt CD; wyjmowany pojemnik na ścinki; obudowa na kółkach; wymiary:
390x305x645 mm.
JP 830C
Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080675 c

230

1,9x10

17

35 l

Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080676 c

230

3,9

25

35 l

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

Cena netto

Cena brutto

1.612,96

1.983,94

JP 820S

10

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

Cena netto

Cena brutto

1.492,59

1.835,89

URZĄDZENIA 1
niszczarki

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.
Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080703 c

230

3,8x40

18

35 l

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

Cena netto

Cena brutto

1.492,59

1.835,89

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; wygodna rączka do przenoszenia urządzenia; okno
w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
C860
Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080757 c

230

3x9

6

25 l

Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080758 c

230

4x50

10

25 l

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

Cena netto

Cena brutto

721,02

886,85

Cena netto

Cena brutto

721,02

886,85

Cena netto

Cena brutto

263,61

324,24

C8A0

P-3/T-2/E-2

NISZCZARKA WALLNER S580
Wymiary: 320x185x393 mm; automatyczny start/stop; funkcja cofania.
Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080680 c

220

6

8

15 l

P-2

NISZCZARKA WALLNER FXD85B
Niszczy: karty plastikowe, płyty CD; wymiary 340x170x390 mm; automatyczny start/stop; funkcja cofania;
osobna szczelina do niszczenia płyt CD.
Nr katalog.

Szerokość
wejścia

Rozmiar ścinka
(mm)

Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
kartek

Pojemność kosza

080849 c

220

4x33

8

15 l

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

Cena netto

Cena brutto

335,83

413,07

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

Cena netto

Cena brutto

23,61

29,04
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1 URZĄDZENIA
niszczarki
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.
Numer
katalogowy

Szerokość
Szerokość
wejścia (mm) ścinków (mm)

Ilość kartek

Stopień tajności Stopień tajności (DIN
(DIN 32757)
66399)

240
240
240
240

1,9
3,8
5,8
1,9x15

15
26
31
12

3
2
2
4

081122 c

240.1 C4 ES 240

3,5x30

17

3

081123 c

240.1 HS ES 240

0,8x9,5

8

5

081118
081119
081120
081121

Model

c
c
c
c

240.1
240.1
240.1
240.1

S2 ES
S4 ES
S5 ES
C2 ES

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

Cena netto

Cena brutto

3.310,19
3.358,33
3.358,33
4.080,56

4.071,53
4.130,75
4.130,75
5.019,09

4.080,56

5.019,09

5.284,26

6.499,64

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.

080520
080521
080522
080561

c
c
c
c

Model

Rozmiar ścinków (mm)

Ilość kartek

Stopień tajności

+1
+1
+1
+1

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

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

P-2/
P-1/
P-4/
P-2/

SS4 ES
SS7 ES
CC4 ES
SS6 ES

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

Cena netto

Cena brutto

1.432,41
1.432,41
1.552,78
1.432,41

1.761,86
1.761,86
1.909,92
1.761,86

NISZCZARKA KOBRA C1
Niszczy: karty plastikowe, zszywki i spinacze; automatyczny start /stop; zerowy pobór mocy w funkcji
stand-by (czuwania); zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; silnik przystosowany do pracy ciągłej
przez 24 godz. na dobę; automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia
pojemnika na ścinki; przezroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza;
pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków.
Nr katalog.

Szerokość wejścia

Rozmiar ścinka Ilość niszczonych
Poziom bezpieczeństwa
(mm)
kartek

Pojemność kosza

081063 c

230

3,5x40

18l

9

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

Cena netto

Cena brutto

1.143,52

1.406,53

NISZCZARKA KOBRA +3 CC4 ES / +2 CC2 ES
Niszczarka przeznaczona do średniej wielkości biur i urzędów; specjalna pokrywa, daje gwarancję bezpiecznego użytkowania; System Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy
w funkcji stand-by; System Throw and Shred – możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru (+3
CC4); dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych; trwałe
noże odporne na zszywki i spinacze; automatyczny start/stop; sensory automatycznie wstrzymujące
prace urządzenia, gdy pokrywa niszczarki zostanie podniesiona; dioda informująca o wyjętym koszu;
optyczny wskaźnik napełnienia kosza; przezroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu
napełnienia kosza; oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek; wyjmowany,
łatwy do oczyszczenia, zintegrowany pojemnik na ścinki; osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyt
CD i kart plastikowych.
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Numer katalog.

Model

Szerokość
wejścia (mm)

Rozmiar ścinków
Ilość kartek Stopień poufności
(mm)

080514 c

+3 CC4 ES

230

3,5x40

14

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

2.636,11

3.242,42

080760 c

+2 CC2 ES

230

1,9x13

8

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

2.395,37

2.946,31

Cena netto.

Cena brutto.

URZĄDZENIA 1
niszczarki
NISZCZARKA HSM SHREDSTAR S10 / X5

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X8

Niszczarka przeznaczona do ochrony danych w domu
lub małym biurze; oddzielny mechanizm tnący
płyty CD/DVD a także karty plastikowe; zniszczony materiały optyczny jest sortowany do
oddzielnego pojemnika zapewniając łatwą
segregację odpadów; wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie oraz
wyłącza je po zakończeniu podawania papieru;
stan operacji: gotowa do pracy, przeciążenie,
przegrzanie sygnalizowane przez diody LED;
poziom napełnienia można sprawdzić poprzez
otwór inspekcyjny co pozwala na opróżnienie
pojemnika we właściwym czasie; wymiary: 225
x 335 x 405 mm; gwarancja: 2 lata.

Niszczarka przeznaczona jest do ochrony danych
w domu lub małym biurze; oddzielny mechanizm
tnący płyty CD/DVD a także karty plastikowe;
zniszczony materiały 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
i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny; poziom napełnienia można sprawdzić
poprzez otwór inspekcyjny co pozwala na
opróżnienie pojemnika we właściwym czasie;
wymiary: 225 x 335 x 405 mm; gwarancja: 2 lata.

Opis produktu
Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg
DIN 66399
Stopień bezpieczeństwa wg
DIN 32757-1
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Wydajność cięcia (70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Pobór energii
Waga
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

SHREDSTAR S10

SHREDSTAR X5

Papier, spinacze, zszywki, karty Papier, spinacze, zszywki, karty
plastikowe, płyty CD/DVD
plastikowe, płyty CD/DVD
P-2/O-1/T-1/E-2

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

2

3

6 mm
10 arkuszy
12 arkuszy
220 mm
18 l
150 W
4,5 kg
630001 c
373,15
458,97

4 x 35mm
5 arkuszy
6 arkuszy
220 mm
18 l
150 W
4,5 kg
630002 c
373,15
458,97

Opis produktu

SHREDSTAR X8

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1 3
Rozmiar ścinka
4 x 35mm
Wydajność cięcia (80g/m²)
8 arkuszy
Wydajność cięcia (70g/m²)
9-10 arkuszy
Szerokość cięcia
220 mm
Pojemność pojemnika
18 l
Pobór energii
165 W
Waga
4,5 kg
Nr katalog.
630003 c
Cena netto
529,63
Cena brutto
651,44
Niszczone materiały

Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X10 / X6 PRO

NISZCZARKA HSM SECURIO C14

Wszechstronna niszczarka o niewielkich rozmiarach; 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 materiały
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 i zapewnia
bezproblemowe działanie maszyny; 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: 235 x 366 x 445 mm; gwarancja: 2 lata.

Osobista niszczarka do zastosowania w małym biurze; 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; 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.

Opis produktu
Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg
DIN 66399
Stopień bezpieczeństwa wg
DIN 32757-1
Typ niszczenia
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Wydajność cięcia (70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Pobór energii
Waga
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

SHREDSTAR X10

SHREDSTAR X6PRO

Papier, spinacze, zszywki, karty Papier, spinacze, zszywki, karty
plastikowe, płyty CD/DVD
plastikowe, płyty CD/DVD
P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

3

4

ścinki
4 x 35 mm
10 arkuszy
12 arkuszy
225 mm
21 l
200 W
6 kg
630004 c
686,11
843,92

ścinki
2 x 15 mm
6 arkuszy
7-8 arkuszy
225 mm
21 l
200 W
6 kg
630005 c
740,28
910,54

Opis produktu
Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN
66399
Stopień bezpieczeństwa wg DIN
32757-1
Typ niszczenia
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Pobór energii
Waga
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

C14 3,9

C14 4x25

Papier, spinacze, zszywki,
karty plastikowe

Papier, spinacze, zszywki,
karty plastikowe

P-2/T-2/E-2

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

2

3

paski
3,9 mm
10 - 12 arkuszy
225 mm
20 l
300 W
4 kg
630016 c
782,41
962,36

ścinki
4 x 25 mm
5 - 6 arkuszy
225 mm
20 l
300 W
4,5 kg
630017 c
914,81
1.125,22
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1 URZĄDZENIA
niszczarki
NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X15

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X13

Opis produktu

SHREDSTAR X13

Niszczarka na kółkach przeznaczona do ochrony danych
w biurze; 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 i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny; 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: 320 x
380 x 580 mm; gwarancja: 2 lata.
Opis produktu
SHREDSTAR X15

Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Wydajność cięcia (70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Pobór energii
Waga
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
P-4/O-3/T-4/E-2/F-1
3
4 x 37mm
13 arkuszy
15 arkuszy
220 mm
23 l
230 W
10 kg
630006 c
1.185,65
1.458,35

Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Wydajność cięcia (70g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Pobór energii
Waga
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

Niszczarka przeznaczona jest do ochrony danych
w małym biurze; 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 i zapewnia bezproblemowe działanie
maszyny; 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: 285 x 360 x 545 mm;
gwarancja: 2 lata.

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
3
4 x 35mm
15 arkuszy
18 arkuszy
225 mm
27 l
300 W
12,8 kg
630007 c
1.534,72
1.887,71

NISZCZARKA HSM SECURIO C16
Nowoczesna niszczarka serii SECURIO do zastosowania w małym biurze; 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; 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.
Opis produktu

C16 5,8

Niszczone materiały
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1
Typ niszczenia
Rozmiar ścinka
Wydajność cięcia (80g/m²)
Szerokość cięcia
Pojemność pojemnika
Pobór energii
Waga
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe
P-2/T-2/E-2
P-2/T-2/E-2
P-2/T-4/E-3/F-1
2
2
3
paski
paski
ścinki
5,8 mm
3,9 mm
4 x 25mm
15 - 17 arkuszy
12 - 14 arkuszy
5 -6 arkuszy
225 mm
225 mm
225 mm
25 l
25 l
25 l
300 W
300 W
300 W
4 kg
4 kg
4,5 kg
630008 c
630009 c
630010 c
890,74
890,74
1.107,41
1.095,61
1.095,61
1,362,11

C16 3,9

C16 4x25

NISZCZARKA HSM SECURIO C18
Niezwykle nowoczesna niszczarka dla małych biur; wyposażona w najtrwalsze z możliwych, jednoelementowe, stalowe, hartowane wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe; szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku (urządzenie zatrzymuje się przy nacisku na element); system zarządzania energią EcoSmart; automatyczny włącznik start/stop uruchamiany
fotokomórką, automatyczny reverse w przypadku zacięcia papieru, automatyczny stop w momencie wyjęcia lub przepełnienia pojemnika na ścinki; mocny i energooszczędny silnik z
zabezpieczeniem przeciążeniowym (360 W); bardzo cicha praca; wymiary urządzenia: 365 x 280 x 542 mm; gwarancja: 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące; produkt niemiecki.
Opis produktu

C18 5,8

Papier, spinacze, zszywki,
Niszczone materiały
karty plastikowe, płyty
CD/DVD
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399
P-2/O-2/T-2/E-2
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1 2
Typ niszczenia
paski
Rozmiar ścinka
5,8 mm
Wydajność cięcia (80g/m²)
17 - 19 arkuszy
Szerokość cięcia
230 mm
Pojemność pojemnika
25 l
Pobór energii
360 W
Waga
9,8 kg
Nr katalog.
630011 c
Cena netto
1.444,44
Cena brutto
1.776,66
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C18 3,9

C18 3,9x30

C18 1,9x15

Papier, spinacze,
zszywki, karty
plastikowe
P-2/T-2/E-2
2
paski
3,9 mm
13 - 15 arkuszy
230 mm
25 l
360 W
9,8 kg
630012 c
1.444,44
1.776,66

Papier, spinacze,
zszywki, karty
plastikowe
P-4/T-4/E-3/F-1
3
ścinki
3,9 x 30 mm
8 - 9 arkuszy
230 mm
25 l
360 W
11 kg
630013 c
1.649,07
2.028,36

Papier, spinacze,
zszywki, karty
plastikowe
P-5/T-5/E-4/F-2
4
ścinki
1,9 x 15 mm
6 - 7 arkuszy
230 mm
25 l
360 W
11 kg
630014 c
1.745,37
2.146,81

URZĄDZENIA 1
niszczarki

NISZCZARKA REXEL AUTO+60X
Niszczarka z automatycznym podajnikiem; tnie na
ścinki; funkcja ręcznego cofania papieru; bardzo
ciche działanie < 60 dBA; gwarancja 2 lata, 5 lat
na noże.

NISZCZARKA REXEL AUTO+80X

NISZCZARKA REXEL AUTO+100X

NISZCZARKA REXEL AUTO+200X

Niszczarka z automatycznym podajnikiem; tnie na
ścinki; wskaźniki sygnalizujące otwarcie drzwiczek/
wypełnienie kosza oraz chłodzenie urządzenia;
funkcje automatycznego i ręcznego cofania papieru; bardzo ciche działanie < 60 dBA; gwarancja 2
lata, 7 lat na noże.

Niszczarka z automatycznym podajnikiem; tnie na
ścinki; kompleksowe bezpieczeństwo użytkownika
(FingerSafe); auto start–stop; cofanie papieru; zabezpieczenie przed przegrzaniem; wysuwany kosz
i automatyczne wyłączenie przy wyjętym koszu;
gwarancja 2 lata, 10 lat na noże.

Niszczarka z automatycznym podajnikiem; tnie na
ścinki; ochrona przed przegrzaniem i wskaźnik chłodzenia; wskaźnik otwarcia drzwiczek i zapełnienia
pojemnika; automatyczny tryb uśpienia i czuwania;
automatyczne i ręczne cofanie papieru w przypadku
zacięcia; gwarancja 2 lata, 10 lat na noże.

NISZCZARKA REXEL AUTO+300X
Niszczarka z automatycznym podajnikiem; tnie na
ścinki; technologia Mercury zapobiega zacięciom
papieru podczas podawania ręcznego; wskaźnik
ostrzegający o otwartych drzwiczkach, pełnym
pojemniku i nadmiarze papieru; niszczy karty
płatnicze i płyty CD; ochrona przed przegrzaniem;
kontrolka informująca o potrzebie schłodzenia silnika; 4-cyfrowy kod blokujący zapewnia bezpieczne
niszczenie bez potrzeby nadzoru; energooszczędna
dzięki funkcji automatycznego wyłączania zasilania;
gwarancja 2 lata, 20 lat na noże.
Nr katalog.

190858
190859
190820
190873
190860
190992
190993

Model:

c
c
c
c
c
c
c

AUTO+
AUTO+
AUTO+
AUTO+
AUTO+
AUTO+
AUTO+

Rodzaj cięcia

60X
80X
100X
200X
300X
100M
300M

jeszcze nigdy nie było tak proste

Wystarczy załadować kartki, zamknąć pokrywę, a niszczarka sama
zacznie niszczyć dokumenty umożliwiając ci powrót do swoich zajęć.

Nowoczesna niszczarka osobista z automatycznym
podajnikiem zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, tnąc poufne dokumenty na mikro
ścinki; wskaźniki sygnalizujące otwarcie drzwiczek/
wypełnienie kosza oraz chłodzenie urządzenia;
bardzo ciche działanie < 60 dBA.

Poziom bez- Rozmiar
pieczeństwa ścinek (mm)

ścinki
P-3
ścinki
P-3
ścinki
P-3
ścinki
P-4
ścinki
P-4
mikro ścinki P-5
mikro ścinki P-5

niszczenie dokumentów

NISZCZARKA REXEL AUTO+100M

4x45
4x45
4x50
4x40
4x40
2x15
2x15

Ilość kartek
w podajniku
(80gsm)

Ilość kartek
ręcznie
(80 gsm)

Pojemność kosza
(l/ilość kartek)

60
80
100
200
300
100
300

5
6
6
7
8
6
8

15l/100
20l/150
26l/250
32l/360
40l/450
26l/300
40l/500

NISZCZARKA REXEL AUTO+300M
Nowoczesna niszczarka dla małych biur umożliwia
cięcie poufnych dokumentów na ścinki mikro;
wskaźniki sygnalizujące otwarcie drzwiczek/ wypełnienie kosza oraz chłodzenie urządzenia; bardzo
ciche działanie < 60 dBA.

Zszywki

Spinacze

Karty
kredytowe

























Szczelina
Płyty CD/
wejsciowa
DVD
(mm)





220
220
225
230
230
225
230

Cena netto Cena brutto

845,88
1.092,94
1.351,76
2.810,61
3.094,74
2.284,41
4.694,12

1.040,43
1.344,32
1.662,66
3.457,05
3.806,53
2.809,82
5.773,77

ZAMKNIJ

WŁÓŻ

pokrywę

kartki

GOTOWE

automatyczne
niszczenie

TRACISZ CZAS
niszcząc
dokumenty?

WŁÓŻ KARTKI
i gotowe!
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1 URZĄDZENIA
niszczarki

NISZCZARKA REXELL
0
MERCURY RDS2270
Niszczarka przeznaczona do dzielonej przestrzeni
biurowej; technologia Mercury zapobiega zacięciom papieru; 2 stopniowy system zabezpieczający
zacięciom (1.Mercury; 2. Wycofanie); bardzo cicha,
tylko 60db; kompleksowe bezpieczeństwo użytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezpieczenia);
auto start–stop; cofanie papieru; zabezpieczenie
przed przegrzaniem; gwarancja 2 lata, 20 lat
na noże.

NISZCZARKA REXEL MERCURY RES1523

NISZCZARKA REXEL MERCURY REX1323

Nowoczesna niszczarka osobista zapewnia bezpieczeństwo niszczonych codziennie dokumentów,
tnąc je na paski; technologia MERCURY zapobiega
zacięciom papieru; automatyczne wyłączenie przy
otwarciu pojemnika; gwarancja 2 lata, 7 lat na
noże.

Nowoczesna niszczarka osobista zapewnia wysokie
bezpieczeństwo poufnych dokumentów, tnąc je
krzyżowo na drobne ścinki; technologia MERCURY
zapobiega zacięciom papieru; cofanie papieru;
automatyczne wyłączenie przy otwarciu pojemnika;
gwarancja 2 lata, 7 lat na noże.

NISZCZARKA REXEL MERCURY RDS2250

NISZCZARKA REXEL MERCURY RDX1850

Nowoczesna niszczarka przeznaczona do dzielonej
przestrzeni biurowej zapewnia bezpieczeństwo niszczonych codziennie dokumentów, tnąc je na paski;
technologia MERCURY; bardzo cicha, tylko 60db;
kompleksowe bezpieczeństwo użytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezpieczenia); auto start–stop;
cofanie papieru; automatyczne czyszczenie głowicy
z pozostałości ciętych dokumentów; zabezpieczenie
przed przegrzaniem; wysuwany kosz; automatyczne
wyłączenie przy wyjętym koszu; energooszczędność,
auto-wył. po 2 min.; gwarancja 2 lata, 20 lat na noże.

Nowoczesna niszczarka przeznaczona do dzielonej
przestrzeni biurowej zapewnia bezpieczeństwo niszczonych codziennie dokumentów, tnąc je na ścinki;
technologia MERCURY; bardzo cicha, tylko 60db;
kompleksowe bezpieczeństwo użytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezpieczenia); auto start–stop;
cofanie papieru; automatyczne czyszczenie głowicy
z pozostałości ciętych dokumentów; zabezpieczenie
przed przegrzaniem; wysuwany kosz; automatyczne
wyłączenie przy wyjętym koszu; energooszczędność,
auto-wył. po 2 min.; gwarancja 2 lata, 20 lat na noże.

NISZCZARKA REXEL MERCURY RSS2434
NISZCZARKA REXEL MERCURY RSX1834
Nowoczesna niszczarka dla małych biur do 10
pracowników zapewnia wysokie bezpieczeństwo
tnąc poufne dokumenty na drobne ścinki; czujnik
zapobiegania zacięciom; auto start–stop; cofanie
papieru; gwarancja 2 lata, 10 lat na noże.
Nr katalog.

190706
190997
190998
190735
190736
190999
191000
191001

c
c
c
c
c
c
c
c

Nowoczesna niszczarka idealna dla małych biur
do 10 pracowników zapewnia bezpieczeństwo
codziennie niszczonych dokumentów tnąc je na
paski; urządzenie wyposażone jest w technologię
zapobiegania zacięciom papieru, stale kontrolującą
ryzyko ich powstania; cofanie papieru; auto start–
stop; gwarancja 2 lata, 10 lat na noże.

Model:

Rodzaj cięcia

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

RDS2270
RES1523
REX1323
RDS2250
RDX1850
RSX1834
RSS2434
REM820

paski
paski
ścinki
paski
ścinki
ścinki
paski
mikro ścinki

P-2
P-2
P-4
P-2
P-3
P-4
P-2
P-5

5,8
5,8
4x40
5,8
4x45
4x40
6
2x15

22
15
13
22
18
18
24
8

70L
23L
23L
50L
50L
34L
34L
21L

TECHNOLOGIA BEZZACIĘCIOWA MERCURY
Podświetlana szczelina wejściowa ostrzega, gdy spróbujemy podać
niszczarce zbyt dużo kartek za jednym razem.
Czerwone światło oznacza STOP – za dużo papieru, należy odjąć
kilka arkuszy.
Gdy szczelina podświetli się na zielono – NAPRZÓD – można kontynuować niszczenie bez ryzyka zacięcia się papieru
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(600
(190
(220
(400
(450
(310
(265
(220

kartek)
kartek)
kartek)
kartek)
kartek)
kartek)
kartek)
kartek)

NISZCZARKA REXEL REM820
Osobista niszczarka biurowa; tnie na mikro ścinki;
model umożliwiający zaoszczędzenie miejsca pod
biurkiem; technologia MERCURY; auto start–stop;
cofanie papieru; gwarancja 2 lata, 7 lat na noże.

Zszywki

Spinacze

Karty kredytowe

CD





































Szczelina
wejściowa

250

250
250
227
225
225

Cena netto Cena brutto

3.834,22
1.418,84
1.882,35
3.536,02
4.053,25
2.364,75
1.891,80
1.384,02

4.716,09
1.745,17
2.315,29
4.349,30
4.985,50
2.908,64
2.326,91
1.702,34

URZĄDZENIA 1
niszczarki

NISZCZARKA REXEL V30WS

NISZCZARKA REXEL V35WS

Niszczarka zaprojektowana w taki sposób, żeby zapewnić o 50% cichszą
pracę niż inne niszczarki; doskonale nadaje się do użytku osobistego w domu
lub biurze i zapewnia bezpieczeństwo, tnąc dokumenty na paski; auto start/
stop; zabezpieczenie przed przegrzaniem; funkcja cofania papieru; 2 lata
gwarancji, 3 lata na noże.

Niszczarka zaprojektowana w taki sposób, żeby zapewnić o 50% cichszą pracę
niż inne niszczarki; doskonale nadaje się do użytku osobistego w domu lub
biurze i zapewnia bezpieczeństwo poufnych dokumentów, tnąc je na ścinki
konfetti; auto start/stop; zabezpieczenie przed przegrzaniem; funkcja cofania
papieru; 2 lata gwarancji, 3 lata na noże.

NISZCZARKA REXEL ALPHA PASKI
KI

NISZCZARKA REXEL ALPHA KONFETTI
FETTI

Została zaprojektowana dla potrzeb codziennego użytkowania, głównie z nastawieniem na niszczenie osobistych informacji; tnie na paski; auto start – stop;
cofanie papieru; automatyczne wyłączenie przy zdjętym koszu; zabezpieczenie
przed przegrzaniem; gwarancja 2 lata, 3 lata na noże.

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; zabezpieczenie
przed przegrzaniem; gwarancja 2 lata, 3 lata na noże.

NISZCZARKA REXEL PROSTYLE+5
Funkcjonalna niszczarka dla domu i biura została
zaprojektowana tak, by była elegancka i zarazem
wygodna ; nowoczesny wygląd (najbardziej elegancka niszczarka); proste opróżnianie pojemnika;
ergonomiczne uchwyty do przenoszenia; tnie na
ścinki typu konfetti; gwarancja 2 lata,3 lata na noże.

NISZCZARKA REXEL PROSTYLE+7

NISZCZARKA REXEL DUO
Przybiurkowa niszczarka do użytku domowego
lub osobistego w biurze; tnie na ścinki; auto start
– stop; cofanie papieru; automatyczne wyłączenie
przy zdjętym koszu; zabezpieczenie przed przegrzaniem; gwarancja 2 lata,3 lata na noże.

Nr katalog.

190571
190572
190726
190725
190816
190995
190996

c
c
c
c
c
c
c

Funkcjonalna niszczarka dla domu i biura została
zaprojektowana tak, by była elegancka i zarazem
wygodna ; nowoczesny wygląd (najbardziej elegancka niszczarka); proste opróżnianie pojemnika;
ergonomiczne uchwyty do przenoszenia; tnie na
ścinki typu konfetti; gwarancja 2 lata,3 lata na noże.

Model:

Rodzaj cięcia

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

V30WS
V35WS
Alpha Konfetti
Alpha Paski
Duo
ProStyle+ 5
ProStyle+ 7

paski
ścinki
ścinki
paski
ścinki
ścinki
ścinki

P-2
P-3
P-4
P-1
P-3
P-4
P-4

5,8
4x45
4x36
7,2
4x45
4x40
4x25

7
5
5
5
10
5
7

18L (80 kartek)
18L (100 kartek)
14L (60 kartek)
10L (30 kartek)
17L (100 kartek)
7,5L (50 kartek)
12L (80 kartek)

Zszywki

Spinacze

Karty kredytowe

CD

Szczelina
wejściowa




















-

220
220
224
222
220
230
230

Cena netto Cena brutto

335,53
446,47
247,08
169,45
447,80
434,35
543,02

412,70
549,16
303,91
208,42
550,79
534,25
667,91
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1 URZĄDZENIA
niszczarki

NISZCZARKA REXEL PROSTYLE+SC

NISZCZARKA REXEL PROSTYLE+12

Elegancka niszczarka do osobistego użytku w domowym biurze lub w pracy;
przeznaczona do niszczenia dokumentów niezawierających informacji poufnych; gwarancja 2 lata, 3 lata na noże.

Elegancka niszczarka przeznaczona do osobistego użytku w domowym biurze
lub w pracy; osobne wejście do niszczenia płyt CD; gwarancja 2 lata, 7 lat
na noże.

NISZCZARKA REXEL V60WS

NISZCZARKA REXEL V65WS

Elegancka i cicha niszczarka do użytku osobistego w domu lub w biurze zapewnia bezpieczeństwo, tnąc poufne dokumenty na drobne ścinki konfetti;
auto start–stop; gwarancja 2 lata, 7 lat na noże.

Elegancka i cicha niszczarka do użytku osobistego w domu lub w biurze zapewnia bezpieczeństwo, tnąc poufne dokumenty na drobne ścinki konfetti;
auto start–stop; gwarancja 2 lata, 7 lat na noże.

Nr katalog.

191002
190817
191003
191004

c
c
c
c

Model:

Rodzaj cięcia

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

ProStyle+ SC
ProStyle+ 12
V60WS
V65WS

paski
ścinki
paski
ścinki

P-1
P-4
P-2
P-4

6,5
4x35
5,8
4x34

7
12
7
5

7.5L (50 kartek)
20L (200 kartek)
23L (200 kartek)
23L (220 kartek)

Zszywki

Spinacze

Karty kredytowe

CD

Szczelina
wejściowa

















-

230
230
220
220

Cena netto Cena brutto

316,14
770,61
533,20
621,53

388,85
947,85
655,84
764,48

ARKUSZE SMARUJĄCE DO NISZCZAREK REXEL
Najprostszy sposob oliwienia niszczarki zapewniający dłuższą żywotność maszyny – wystarczy zniszczyć
arkusz, tak jak niszczy się papier; do użycia z niszczarkami Auto+ (do modelu Auto+300X) oraz innymi
niszczarkami – od osobistych po modele departamentalne (bez funkcji autooliwienia); opakowanie 12 sztuk.
Nr katalog.

190884 c

Cena netto

Cena brutto

106,45

130,93

WORKI DO NISZCZAREK REXEL
Worki plastikowe – opakowanie 100 szt.
Nr katalog.

Opis

190881 c
190882 c

115l
40l

Cena netto

Cena brutto

235,20
380,88

289,30
468,48

Worki papierowe – prosty i ekologiczny sposob na
usuwanie ścinkow; worek ze ścinkami można w całości
przeznaczyć do recyklingu bez konieczności wyjmowania
zawartości.
Nr katalog.

190874
190875
190864
190876
190877
190878
190879
190880
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c
c
c
c
c
c
c
c

Pojemność

Ilość w opak.

23l
26l
30l
32l
40l
50l
70l
80l

20
20
20
20
20
50
50
50

Cena netto

Cena brutto

156,84
159,75
128,86
396,18
243,45
713,25
748,18
752,00

192,91
196,49
158,50
487,30
299,44
877,30
920,26
924,76

OLEJ DO NISZCZAREK
REXEL
Butelka oleju o pojemności 473
ml; zaleca się do użytku w niszczarkach Rexel dedykowanych do
działów i dużych biur z systemem
autosmarowania, aby zapewnić
efektywne działanie urządzenia.
Nr katalog.

190883 c

Cena netto

Cena brutto

108,35

133,27

URZĄDZENIA 1
niszczarki / gilotyny

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22022
Niszczarka przeznaczona do użytku w małym biurze i domu; posiada funkcję automatycznego start/
stop, reverse, niszczy spinacze, zszywki, płyty CD/DVD i karty kredytowe; odcięcie zasilania następuje po
zdjęciu głowicy tnącej z kosza na ścinki; nie pobiera prądu podczas „czuwania”; wykonana z odpornego
na złamania plastiku; rodzaj cięcia: ścinki; kosz o pojemności 14l; głośność 59 dB.
Nr katalog.

Szerokość wejścia (mm) Rozmiar ścinków (mm)

Ilość niszczonych kartek
Poziom bezpieczeństwa
70g/80g

031146 c
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8/7

4 x 30

3/P-4|T-4|E-3

Cena netto

Cena brutto

416,53

512,33

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; kosz
o pojemności 25l; głośność 68 dB.
Nr katalog.

Szerokość wejścia (mm) Rozmiar ścinków (mm)

Ilość niszczonych kartek
Poziom bezpieczeństwa
70g/80g

031147 c

226

8/7

4 x 45

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

GILOTYNA DAHLE 533 / 534
Gilotyna ze stabilną, metalową podstawą; wymienny nóż górny z płaskim
szlifem i szlifowany nóż dolny ze stali Made in 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

527,78
776,67

649,17
955,30

Cena netto

Cena brutto

555,42

683,17

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.

031141 c

Cena netto

Cena brutto

224,44

276,06
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1 URZĄDZENIA
gilotyny

GILOTYNA PLASMA FELLOWES
Gilotyna przeznaczona do intensywnego użytku w biurze; ostrze ze stali
nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie; możliwość cięcia kartonu, plastikowych okładek i cienkich płyt piankowych; tnie jednorazowo do 40 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;
automatyczny docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas
cięcia; miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod
kątem; blokada rozmiaru cięcia dla dokumentów powtarzalnych; przyjazna
dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja; specjalne wgłębienia w podstawie
ułatwiające przenoszenie; certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS.
Nr katalog.

Model

210456 c
210457 c

PLASMA A4
PLASMA A3

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Model

1.666,39
1.791,96

210458 c
210459 c

FUSION A4
FUSION A3

Gilotyna do intensywnego użytku w średnim biurze; ostrze ze stali nierdzewnej
zapewnia jednolite cięcie; możliwość cięcia kartonu i plastikowych okładek;
tnie jednorazowo do 20 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; automatyczny docisk papieru zapobiega przesuwaniu
się dokumentu podczas cięcia; miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem; blokada rozmiaru cięcia dla dokumentów
powtarzalnych; przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja; specjalne
wgłębienia w podstawie ułatwiające przenoszenie; certyfikat bezpieczeństwa
TUV & GS; 2 lata gwarancji.
Model

210563 c
210564 c

A4
A3

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.
Nr katalog.

Model

081082 c
081083 c

GA 310
GA 448
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Cena netto

Cena brutto

323,80
432,13

398,27
531,52

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.

1.354,79
1.456,88

GILOTYNA
A STELLAR FELLOWES

Nr katalog.

GILOTYNA FUSION FELLOWES

Cena netto

Cena brutto

873,54
1.019,38

1.074,45
1.253,84

Cena netto

Cena brutto

304,79
377,71

374,89
464,58

GILOTYNA REXEL CL100 / CL120
Tnie jednorazowo do 10 kartek (80 g/m²); blat wykonany z tworzywa ABS;
akrylowa osłona noża; samoostrzące ostrze dające się zablokować podczas
przenoszenia; 2 lata gwarancji.
CL100
Długość cięcia 305 mm; format A4; waga 1,3 kg
Nr katalog.

190853 c

Cena netto

Cena brutto

183,80

226,07

Cena netto

Cena brutto

378,08

465,04

CL120
Długość cięcia 460 mm; format A3; waga 2,7 kg
Nr katalog.

190854 c

URZĄDZENIA 1
gilotyny

GILOTYNA Z TRYMEREM WALLNER GT 320

GILOTYNA RC 363

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 80g; długość cięcia: 320 mm; trymer:
format A4; listwa dociskowa; 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80g), falista
i perforowana (do 3 kartek 80g).

Gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru; osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy ; ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
zapewniający komfort pracy; na blatach roboczych standardowe szablony
formatów; precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia; tnie do 30
kartek 70g jednorazowo; długość cięcia 360 mm; wymiary blatu 440x300 mm.

Nr katalog

081092 c

Cena netto

Cena brutto

227,50

279,83

Nr katalog

080381 c

Cena netto

Cena brutto

906,67

1.115,20

GILOTYNA RC 321 N

GILOTYNA RC 331

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.

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.

Nr katalog

081081 c

Cena netto

Cena brutto

333,33

410,00

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.

Opis

080501 c

RC 361

Cena netto

Cena brutto

733,33

902,00

081106 c

Cena netto

Cena brutto

560,00

688,80

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

Opis

080828 c

A4 – długość cięcia: 310 mm;
A3 – długość cięcia: 420 mm; wymiary
blatu: 460x380 mm

080829 c

Cena netto

Cena brutto

215,46

265,02

287,69

353,86
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trymery

TRYMER ELECTRON FELLOWES

TRYMER TA46 / TA33
Precyzyjny trymer biurowy; ogranicznik papieru do regulowania wymiarów;
listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego ciecia; na blacie roboczym
standardowe formaty.
TA 46
Długość cięcia 320 mm; ilość ciętych kartek: 8.
Nr katalog.

080765 c

Cena netto

Cena brutto

117,96

145,09

Cena netto

Cena brutto

155,28

190,99

TA 33
Długość cięcia 460 mm; ilość ciętych kartek: 8.
Nr katalog.

080766 c

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

TRYMER PROTON FELLOWES
Trymer przeznaczony do okazyjnego użytku w małym biurze do cięcia dokumentów
o rozmiarze do A4/A3; zawiera bezpieczną w użyciu unikalną kasetę Fellowes SafeCut™ z ostrzem ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety, jest
wysuwane tylko w momencie cięcia; w zestawie kaseta z ostrzem do cięcia prostego,
możliwość dokupienia dodatkowych ostrzy do cięcia falowanego, perforacji oraz zaginania; zintegrowany system przechowywania kaset SafeCut™ gwarantuje, że ostrza
zawsze będą pod ręką; tnie jednorazowo do 10 arkuszy papieru (80g); metalowa baza
zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami; docisk papieru z możliwością ustawienia
pozycji zapobiega przesuwaniu dokumentu podczas cięcia; miarki cięcia dla różnych
rozmiarów dokumentów, zdjęć i do 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

210464 c
210465 c

PROTON A4
PROTON A3

Cena netto

Cena brutto

217,29
231,88

267,27
285,21

TRYMER GAMMA FELLOWES
Trymer przeznaczony do częstego użytku w biurze; utwardzone ostrze SafeCut™ ze stali nierdzewnej zintegrowane w karetce umożliwia bezpieczne
przecinanie jednorazowo dużej ilości dokumentów; możliwość cięcia plastikowych okładek i cienkich płyt piankowych; tnie jednorazowo do 20 arkuszy
(80g); wzmocniona metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami; docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia;
miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem;
blokada rozmiaru cięcia dla dokumentów powtarzalnych; bezpieczna pozycja
karetki w czasie spoczynku ułatwia przenoszenie; przyjazna dla użytkownika
ergonomiczna konstrukcja; specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiające
przenoszenie; certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS; 2 lata gwarancji.
Nr katalog.

Model

210565 c
210566 c

GAMMA A4
GAMMA A3
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Cena netto

Cena brutto

552,71
669,38

679,83
823,34

Cena netto

Cena brutto

261,04
304,79

321,08
374,89

URZĄDZENIA 1
trymery

TRYMER DAHLE 507 / 508

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.

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.

Nr katalog.

Model

Długość cięcia (mm)

Nr katalog.

Model

Długość cięcia (mm)

031142 c
031143 c

550 – A4/B4
552 – A3/B3

360
510

031144 c
031145 c

507 – A4
508 – A3

320
460

TRYMER DAHLE 550 / 552

Cena netto

Cena brutto

654,44
754,44

804,96
927,96

Cena netto

Cena brutto

202,22
261,11

248,73
321,17

TRYMER REXEL SMARTCUT A100
Długość cięcia 300mm; format A4; tnie do 5 kartek (80 gm²); tnie folie o
grubości do 250 mic; szerokość robocza blatu 125 mm; przezroczysta linijka;
w zestawie dodatkowy nóż; waga 0,2 kg; 2 lata gwarancji.
Nr katalog.

190855 c

Cena netto

Cena brutto

56,27

69,21

TRYMER REXEL SMARTCUT A445 PRO 4W1

TRYMER REXEL SMARTCUT A425 PRO 4W1

Długość cięcia 457 mm; format A3; tnie do 10 kartek (80 gm²); tnie folie o
grubości do 250 mic; wytrzymały, metalowy blat o szerokości roboczej 260
mm; nóż rotacyjny pozwala na cięcie proste, faliste, perforację lub składanie
kartki - zmiana stylu cięcia za pomocą krótkiej i bezpiecznej regulacji; przezroczysta linijka pomaga utrzymać papier podczas cięcia; blat roboczy z liniami
prowadzącymi do rozmiarów A4, A5 i A6; waga 1,9 kg, 2 lata gwarancji.

Długość cięcia 320 mm; format A4; tnie do 10 kartek (80 gm²); tnie folie o
grubości do 250 mic; wytrzymały, metalowy blat o szerokości roboczej 260
mm; nóż rotacyjny pozwala na cięcie proste, faliste, perforację lub składanie
kartki - zmiana stylu cięcia za pomocą krótkiej i bezpiecznej regulacji; przezroczysta linijka pomaga utrzymać papier podczas cięcia; blat roboczy z liniami
prowadzącymi do rozmiarów A4, A5, A6 i A7; waga 1,4 kg, 2 lata gwarancji.

Nr katalog.

Nr katalog.

190720 c

Cena netto

Cena brutto

329,98

405,88

190719 c

Cena netto

Cena brutto

265,71

326,82
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1 URZĄDZENIA
drukarki etykiet

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

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

854,13
436,00

1.050,58
536,28

Zestaw nie zawiera smartfona

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.

ETYKIETY Z UNIWERSALNĄ,
PAPIEROWĄ TAŚMĄ LEITZ ICON
Do drukowania etykiet adresowych lub transportowych, a nawet długich banerów.
Nr katalog.

263972
263973
263974
263975
263976
263977
263978

Szerokość

a
a
a
a
a
a
a

88
61
50
39
25
19
12

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Cena netto

Cena brutto

114,64
94,11
88,98
83,84
80,42
77,00
74,44

141,01
115,76
109,45
103,12
98,92
94,71
91,56

ETYKIETY KARTONOWE LEITZ ICON

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
263980
263981
263982
263983
263984

Cena netto Cena brutto

a
a
a
a
a
a

83,84
83,84
83,84
133,47
133,47
133,47

Do drukowania identyfikatorów, etykiet do
segregatorów, wizytówek i wiele innych. Grubość
157 gsm.
Nr katalog.

Szerokość

Cena netto

Cena brutto

263989 a
263990 a
263991 a

91 mm
57 mm
32 mm

114,64
88,98
83,84

141,01
109,45
103,12
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Zestaw nie zawiera identyﬁkatora

103,12
103,12
103,12
164,17
164,17
164,17

ETYKIETY PAPIEROWE
LEITZ ICON - GOTOWE FORMATY
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

100,96

124,18

263987 a

100,96

124,18

263986 a

100,96

124,18

263988 a

100,96

124,18

Jakiej drukarki potrzebujesz?

Przenośna
drukarki etykiet
akumulatorowa
drukarka etykiet
z interfejsem PC

1 - Do czego mają służyć twoje etykiety?
Archiwizacja

Skorzoszyty,
segregatory,
szafki

,GHQW\ğNDFMD

Magazyny,
regały,
oznaczenia

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja,
środki trwałe,
próbki

:\V\îND
NRUHVSRQGHQFML

Koperty,
paczki

2 - Jakich specjalnych funkcji potrzebujesz?
PC

Akumulatorki

8GRVWÙSQLHQLH

Zeskanuj smartfonem, aby
obejrzeć film dotyczący
LabelManager 280!

DYMO® LabelManager™ 280
Drukuj szybko, korzystając
z błyskawicznych funkcji
• Dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i dowolnymi obrazami za
pomocą komputera PC
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY
• Dzięki akumulatorom unikniesz kosztów zakupu baterii i ich utylizacji
• Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom szybkiego formatowania
Archiwizacja

Edycja czcionek, grafiki i
obrazów na etykietach

Brak kosztów zakupu
baterii i ich utylizacji

Udostępnianie drukarki
wszystkim w biurze poprzez
sieć WiFi

,GHQW\ğNDFMD

Akumulatorki

PC

2+1

Drukuje na taśmach o szerokości

gwarancja

DYMO® LabelManager™ 280

6

530922 c

9

328,14 zł

12 mm

403,61 zł

Drukarka do etykiet typu
Plug and Play dla PC ®

DYMO® LabelManager™ PnP
Podłącz, wpisz i wydrukuj – i gotowe!
• Nie trzeba instalować oprogramowania – wbudowany program wyświetla się na twoim ekranie i
od razu można z nim pracować.
• Akumulator ładowany przez USB – nie wymaga zasilacza ani baterii AA
• Kompaktowa rozmiary to oszczędność miejsca
• Więcej funkcji zapewnia oprogramowanie DYMO Label v.8* do pobrania za darmo – drukowanie
logo i etykiet seryjnych z plików baz danych, i wiele więcej
Archiwizacja

Zeskanuj smartfonem, aby
obejrzeć film dotyczący
LabelManager PnP!

,GHQW\ğNDFMD

PC

Akumulatorki

2+1

Drukuje na taśmach o szerokości

gwarancja

®

™

DYMO LabelManager PnP

530684 c

287,10 zł

353,13 zł

6

9

12 mm

*Kompatybilne z Windows Vista®,
Windows® 7, Windows® XP,
(tylko dla procesorów Intel)

DYMO® LabelManager™ 420P
Twój zespół pracuje efektywniej i szybciej.
Wybierz drukarkę etykiet, która spełni
oczekiwania twojego zespołu.
• Dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i
obrazami za pomocą komputera PC
• Odczytasz łatwiej etykietę na 4-wierszowym wyświetlaczu
• Dzięki akumulatorom unikniesz zakupu baterii i ich utylizacji
• Drukuje kody kreskowe: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8,
UPC-A

DYMO® LabelManager™ 360D
Akumulatorowa biurkowa
drukarka etykiet
• Tworzenie etykiet z wyborem 7 rozmiarów, 3 krojów
czcionek, 7 krojów pisma i 8 krojów ramek z podkreśleniem
• Dzięki akumulatorom unikniesz kosztów zakupu baterii i ich utylizacji
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY.
Archiwizacja

,GHQW\ğNDFMD

Drukuje na taśmach o szerokości

Akumulatorki

2+1

gwarancja

6

DYMO® LabelManager™ 360D

530760 c

9

12

545,61 zł

Archiwizacja

,GHQW\ğNDFMD

PC

Akumulatorki

Inwentaryzacja

Drukuje na taśmach o szerokości

2+1

gwarancja

19 mm

671,10 zł

DYMO® LabelManager™ 420P

6

530685 c

9

12

626,10 zł

19 mm

770,10 zł

DYMO® LabelManager™ 210D
DYMO® LabelManager™ 160

Podstawowe funkcje wydruku
etykiet i duży ekran ułatwiają i przyspieszają tworzenie etykiet w biurze

Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom
szybkiego formatowania

• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury
QWERTY
• Szybkie drukowanie etykiet seryjnych - do 10 kopii tej
samej etykiety
• Zasilacz AC (jako wyposażenie dodatkowe)

Archiwizacja

Archiwizacja

Drukuje na taśmach o szerokości

2+1

gwarancja

®

• Łatwa edycja tekstu dzięi klawiszom szybkiego formatowania - druk
pogrubiony, kursywa, pionowy, podkreślony, w ramkach
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomoca klawiatury QWERTY
• Tworzenie etykiet z wyborem 6 rozmiarów czcionek, 8 krojów pisma,
4 ramek z podkreśleniem oraz 228 symboli i obrazów clip-art
• Zasilacz AC (jako wyposażenie dodatkowe)

6

™

DYMO LabelManager 210D

9

530521 c

12 mm

229,73 zł

Drukuje na taśmach o szerokości

2+1

gwarancja

282,57 zł

®

6

™

DYMO LabelManager 160

Kolor druku/tła

9

12 mm

530758 c

164,02 zł

201,74 zł

6mm

9mm

12mm

19mm

24mm
530754 a

Taśmy DYMO D1

Czarny/Biały

530755 a

530418 a

530425 a

530433 a

• Specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
• Przyklejają sie się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni takich jak plastik, papier,
metal i szkło.
• Pakowane w poręczne kasety
• Technologia druku termosublimacyjnego - nie jest wymagany tusz ani toner
• Łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
• Wodoodporne
• Odporne na promieniowanie UV
• Wytrzymują w temperaturach od -18° do 90° C

Biały/Przeźroczysty

-

-

530904 a

530905 a

-

Czarny/Czerwony

-

530421 a

530428 a

530436 a

530907 a

Czarny/Żółty

530898 a

530422 a

530429 a

530437 a

530908 a

Czarny/Przeźroczysty

530899 a

530417 a

530424 a

530432 a

530909 a

Czarny/Niebieski

-

530420 a

530427 a

530435 a

530910 a

Czarny/Zielony

-

530423 a

530430 a

530438 a

530911 a

Czerwony/Biały

-

530419 a

530426 a

530434 a

-

Czerwony/Przeźroczysty

-

-

530902 a

-

-

Niebieski/Biały

-

-

530903 a

530804 a

530819 a

Niebieski/Przeźroczysty

-

-

530901 a

-

-

Biały/Czarny

-

-

530431 a

530439 a

530913 a

Cena netto zł

87,98

93,75

101,41

128,66

148,86

Cena brutto zł

108,22

115,31

124,73

158,25

183,10

7 metrowe taśmy w błyszczącym wykończeniu dla DYMO® Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LM
100, LM 100+, LM 150, LM160, LM210D, LM220P LM120P, LM260P, LM 360D, LM 300, LM 350, LM 400,
LM420P, LM 450, LM PnP, LM WiFiPnP, LM500TS, LP 100, LP 150, LP 200, LP 250, LM280, LP 300, LP 350.

Zeskanuj smartfonem, aby
obejrzeć film dotyczący
LabelWriter 450!

Odkryj wszystkie
możliwości
związane z drukowaniem etykiet…

DYMO®
LabelWriter™ 450 Turbo

®

DYMO
LabelWriter™ 450

Najszybszy druk
- do 71 etykiet na minutę

Drukuje do 51 etykiet na minutę
• Drukarka etykiet, która idealnie pasuje na twoje biurko
• Druk termiczny – nie trzeba już korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Wysoka jakość wydruku (600x3000 dpi)
• Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania DYMO Label™ v.8
• Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
:\V\îND
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51

2V]F]ÙGQRĂÉ
HQHUJL
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2+1

gwarancja

etykiet na min

na koperty

• Drukarka etykiet, która idealnie pasuje na twoje biurko
• Druk termiczny – nie trzeba już korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Wysoka jakość wydruku (600x3000 dpi)
• Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowaniaDYMO Label™ v.8
• Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

71

2V]F]ÙGQRĂÉ
HQHUJL

DYMO® LabelWriter™ 450

530659 c

620,34 zł

2+1

gwarancja

etykiet na min

DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

763,02 zł

530924 c

798,34 zł 981,96 zł

na paczki

DYMO®
LabelWriter™ 4XL

na przesyłki

Możliwość drukowania etykiet o maksymalnej
szerokości 10 cm, w tym etykiet wysyłkowych, kodów
kreskowych oraz etykiet identyfikacyjnych

DYMO®
LabelWriter™ 450 Duo
na akta

Oprogramowanie DYMO
Label™ v.8

Podwójna drukarka etykiet
• Drukuje zarówno na wycinanych etykietach LW na koperty i opakowania, jak i na
trwałej, ciągłej taśmie z tworzywa sztucznego D1
• Góra: Wszystkie wspaniałe zalety i szybkość drukarki LW450 Turbo
• Dół: Możliwość drukowania na plastikowych taśmach D1 o szerokościach
6, 9, 12, 19 i 24 mm
• Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania DYMO Label™ v.8
• Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
:\V\îND
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71
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etykiet na min

• Kompaktowe rozmiary – urządzenie nie zajmuje wiele miejsca w obszarze roboczym
lub na biurku
• Możliwość drukowania maksymalnie 53 etykiet na minutę
• Druk termiczny – eliminuje problem kosztownych kartridży atramentowych
• Możliwość drukowania tekstu, grafiki i kodów kreskowych w rozdzielczości 300 dpi
• Dołączone oprogramowanie DYMO Label™ v.8 umożliwia tworzenie i drukowanie
etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, a także kodów kreskowych oraz
identyfikatorów imiennych – bezpośrednio z komputera PC
:\V\îND
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2+1
530658 c

1.054,47 zł 1.297,00 zł

L
2
Kliknij ikonę drukowania
LabelWriter™

3
Etykieta jest gotowa!

DYMO®
Etykiety LabelWriter™
• Wykorzystują proces drukowania termicznego - nie trzeba więc
korzystać z brudzącego kosztownego tuszu ani kaset z tonerem
• Etykiety pakowane są w rolki, można więc w prosty sposób
wydrukować jedną lub setki
• Żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów
z projektowaniem, żadnych strat materiału
• Zastosowanie drukarki LabelWritter™ Seria 300, 400, 450, 4XL

2+1

gwarancja

DYMO® LabelWriter™ 4XL

Rodzaj etykiety
Wybierz nazwisko (nazwę)
i adres

2V]F]ÙGQRĂÉ
HQHUJL

etykiet na min

gwarancja

DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

53

530925 c

Rolki/ Etykiety/ Rozmiar
Materiał Kolor
pudełko rolka (mm)

1.602,16 zł

Klej

Kod

1.970,66 zł

Cena Cena
netto brutto

Standardowa adresowa

2

130

89 x 28

Papier

Białe

Trwałe

530446 a

Duża adresowa

2

260

89 x 36

Papier

Białe

Trwałe

530447 a

140,77 173,15

70,41

86,60

159,66 196,38

Duża adresowa

1

260

89 x 36 Tworzywo Przezrocz

Trwałe

530914 a

Na adres zwrotny

1

500

54 x 25

Papier

Biale

Trwałe

530461 a

Wysyłkowa/identyfikatory imienne

1

220

101 x 54 Papier

Biale

Trwałe

530757 a

120,00 147,60

Na segregatory małe

1

110

190 x 38 Papier

Biale

Trwałe

530916 a

133,86 164,65

Na segregatory duże

1

110

190 x 59 Papier

Biale

Trwałe

530756 a

167,45 205,96

Na teczki podwieszane

1

220

50 x 12

Papier

Biale

Trwałe

530917 a

Duża, do wielu zastosowań

1

320

70 x 54

Papier

Biale

530915 a

Do wielu zastosowań

1

1000

25 x 13

Papier

Biale

Do wielu zastosowań

1

1000

57 x 32

Papier

Biale

Do wielu zastosowań

1

500

51 x 19

Papier

Biale

Kwadratowa uniwersalna

1

750

25 x 25

Papier

Biale

Małe wysyłkowe

1

300

89 x 41

Papier

Biale

Identyfikatory imienne

1

300

89 x 51

Papier

Biale

Trwałe
z możliwością
usunięcia
z możliwością
usunięcia
z możliwością
usunięcia
z możliwością
usunięcia
z możliwością
usunięcia
Bez kleju

Karty dla odwiedzających

1

250

106 x 62

Papier

Biale

B. duże etykiety wysyłkowe

1

220 104 x 159 Papier

Megarolki z etykietami adres.

2

1050

89 x 28

Megarolki z etykietami wysyłk.

2

575

102 x59

530462 a
530463 a

64,05

72,70

78,78

89,42

136,45 167,83
55,98

68,86

148,30 182,41

530464 a

68,52

530688 a

89,86 110,53

84,28

530918 a

111,93 137,67

530687 a

102,55 126,14

Bez kleju

530686 a

108,61 133,59

Biale

Trwałe

530919 a

159,39 196,05

Papier

Białe

Trwałe

530920 a

310,84 382,33

Papier

Białe

Trwałe

530921 a

310,84 382,33

1 URZĄDZENIA
drukarki etykiet
TELEFON PANASONIC KX-TG2511
Obejmuje 1 słuchawkę oraz 1 bazę ze zintegrowaną ładowarką; nowo
opracowany system korekcji błędów oferuje 80 razy wyższą dokładność niż
obecnie stosowane systemy, zapewniając rozmowy bez zakłóceń, trzasków i
przerw; bezprzewodowa słuchawka jest wyposażona w 1,4-calowy, czytelny
wyświetlacz LCD (matrycowy, 16 znaków x3 linie) z podświetleniem, zapewniający łatwą obsługę; system głośno mówiący, w wbudowanej pamięci można
zapisać do 50 numerów oraz nazw; funkcja identyfikacji numeru abonenta
wywołującego, kompatybilność z GAP, powtarzanie 10 ostatnio wybieranych
numerów, 5 polifonicznych melodii dzwonka, odbieranie dowolnym przyciskiem; zegar, alarm, funkcja poszukiwania słuchawki; dostępny w kolorach:
metaliczny szary, tytanowy, beżowy i biały.
Nr katalog.

500094
500993
500994
509910

Kolor

x
x
x
x

metaliczny szary
biały
tytanowy
beżowy

Cena netto

Cena brutto

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

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

DRUKARKA ETYKIET CASIO KL-HD1
2-liniowy wyświetlacz 12 znaków; ABCD – klawiatura; szerokości tasiemek:
6 / 9 / 12 / 18 mm; prędkość druku: 10 mm/sec.; rozdzielczość: 200 dpi;
funkcje: 8 czcionek; 667 znaków; 181 specjalnych znaków/symboli; 245
rysunków; efekty: cień , podkreślenie , ramka; style drukowania: normalny,
kontur, pogrubiony; formaty drukowania: poziomy, pionowy, odbicie lustrzane;
wydruk maks. ilość linii: 3; maks. ilość wprowadzania znaków: 80; 60 logo
w pamięci; znaki dla 31 języków; znaki szczególne krajów: 179; wymiary (H x
W x L): 20,2 x 10,1 x 5,6 cm; waga: 430 g; bateria: 6 x AA (nie są dołączone);
przybliżona żywotność baterii: 4 taśmy.
Nr katalog.

720282 c

Cena netto

Cena brutto

304,35

374,35

TELEFON GIGASET A120
Wyposażony jest w monochromatyczny wyświetlacz, książkę telefoniczną
na 50 rekordów i identyfikację rozmówcy; urządzenie posiada możliwość
zapamiętania 25 nieodebranych i odebranych połączeń oraz powtarzanie
10 ostatnich numerów; akumulator pozwala na prowadzenie rozmów przez
18 godzin; czas pracy w trybie czuwania wynosi 200 godzin; podświetlany
wyświetlacz 1.4”; możliwość zalogowania 4 słuchawek.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

***

***

500735 x

TAŚMY DO DRUKAREK ETYKIET CASIO
Kolor: czcionka/tło

czarna/białe
czarna/zielone
czarna/żółte
czarna/czerwone
czarna/przezroczyste
czarna/niebieskie
czarna/srebrne
czarna/złote
czerwona/białe
niebieska/białe
Cena netto zł
Cena brutto zł

28

XR6

XR9

XR12

XR18

XR24

720032 a
720219 a
720220 a
720221 a
720222 a
----------89,74
110,38

720037 a
720042 a
720225 a
720039 a
720038 a
720228 a
720229 a
720230 a
720231 a
720232 a
97,27
119,64

720047 a
720133 a
720234 a
720135 a
720235 a
720132 a
720236 a
720237 a
720238 a
720239 a
113,79
139,96

720049 a
720198 a
720241 a
720138 a
720242 a
720136 a
720243 a
720244 a
720245 a
720246 a
132,14
162,53

720247 a
720201 a
720249 a
720250 a
720251 a
720252 a
--------148,66
182,85

URZĄDZENIA 1
urządzenia wielofunkcyjne
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE CANON I-SENSYS MF628CW
Kompletne rozwiązanie dla małych firm i domowych biur; to kompaktowe
wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe A4 z łącznością Wi-Fi umożliwia bezproblemowe tworzenie drukowanych, skanowanych i faksowanych
dokumentów, które można używać na komputerze, smartfonie lub tablecie;
drukarka i-SENSYS gwarantuje efektywne drukowanie w pełnym kolorze
z szybkością 14 str./min, niskie zużycie energii, wygodę łączności i pracy dzięki
Sieci Ethernet i Wi-Fi oraz zgodność z usługami Apple® AirPrint™, Mopria
i Google Cloud Print.
Nr katalog.
951001 c

Cena netto

Cena brutto

***

***

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE CANON I-SENSYS MF728CDW
To wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe A4 oferuje funkcje przeważnie
spotykane w o wiele większych urządzeniach, ale ma niezwykle małe wymiary;
umożliwia małym firmom bezproblemowe drukowanie, skanowanie i udostępnianie dokumentów dzięki łączności z Wi-Fi i faksem; dwustronne drukowanie
i kopiowanie z szybkością 20 str./min przyspiesza pracę, a kompleksowa obsługa
usług w chmurze i urządzeń mobilnych ułatwia pracę w podróży; kod PIN
funkcji bezpiecznego drukowania chroni poufne dokumenty; zgodność z siecią
obejmuje obsługę języków PCL5c/6 i Adobe® PostScript®.
Nr katalog.
951002 c

Cena netto

Cena brutto

***

***

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE CANON PIXMA MG3650
Korzystając z tego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego Wi-Fi, można
łączyć się bez problemu z urządzeniami inteligentnymi; możliwość korzystania
z szybkiego drukowania, kopiowania i skanowania w wysokiej jakości dzięki
funkcji drukowania dwustronnego i opcjonalnym kasetom z atramentem XL;
drukarka PIXMA umożliwia drukowanie z i skanowanie do smartfona lub
tabletu oraz łatwe łączenie się z pamięcią masową w chmurze dzięki usłudze
PIXMA Cloud Link.
Nr katalog.
951003 c

Cena netto

Cena brutto

***

***

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE CANON MAXIFY MB5350
Wydajne urządzenie wielofunkcyjne dla najbardziej wymagających małych biur;
zapewnia szybkie dwustronne drukowanie oraz skanowanie, pojemność 500
arkuszy, kontrolę użytkowania, a także łączność ze smartfonami i chmurą;
druk bez oczekiwania na dokumenty — szybki wydruk pierwszej strony oraz
15 stron/min (kolor) i 23 stron/min (cz.-b.) oraz drukowanie z i skanowanie
do komputerów, tabletów czy usług w chmurze przez Wi-Fi i Ethernet.
Nr katalog.
951004 c

Cena netto

Cena brutto

***

***

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE CANON IMAGERUNNER C1225IF
Bogate w funkcje, wielofunkcyjne urządzenie kolorowe obsługujące format
A4; umożliwia szybkie i efektywne przetwarzanie dokumentów; automatyczne dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze, wysyłanie
i funkcja faksu oraz druk kolorowy i czarno-biały z szybkością 25 str./min oraz
obsługa drukowania i skanowania mobilnego spełni wymagania każdego biura;
możliwość pracy w sieci dzięki obsłudze standardów PCL i Genuine Adobe PS;
gotowość do natychmiastowego użycia, łatwość instalacji, prosta wymiana
materiałów eksploatacyjnych.
Nr katalog.
951005 c

Cena netto

Cena brutto

***

***
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1 URZĄDZENIA
wagi / testery banknotów
CYFROWA WAGA DO LISTÓW I PRZESYŁEK

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

50 kg 100 kg
180 kg

Wszystkie oferowane przez nas wagi pocztowe są wyposażone w następujące funkcje:
• Funkcja „Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 8 sekund po zdjęciu przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty
podczas ważenia
• Funkcja Tara – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
• Funkcja automatycznego wyłączania po okresie bezczynności pozwala oszczędzić zużycie baterii (3 baterie AAA, dostępne osobno)

WAGA POCZTOWA z interfejsem USB
Nasza najbardziej zaawansowana
waga potrafi ważyć listy i przesyłki
o maksymalnym ciężarze 10 kg
• Dokładna, kompaktowych rozmiarów waga
do ważenia listów i przesyłek
Funkcje wagi

A. Cyfrowa waga
pocztowa M5 z
interfejsem USB

B. Cyfrowa waga
pocztowa M10 z
interfejsem USB

C. Cyfrowa, przenośna
waga do przesyłek S50
z interfejsem USB

Kod produktu

S0929000

S0929010

S0929020

Maksymalny obsługiwany ciężar

5 kg (11 lb)

10 kg (22 lb)

50 kg (110 lb)

Wyświetlacz z informacją o ciężarze
(możliwość zmiany jednostki z kg na funty)

0 kg 000 g
0 lb 00.0 oz

0 kg 000 g
0 lb 00.0 oz

0.0 kg
0.0 lb

Działka odczytowa

2 g ( 0.1 oz)

2 g ( 0.1 oz)

100 g (0.2 lb)

TAK

TAK

TAK

TAK (+dioda LED)

TAK (+dioda LED)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Automatyczne wyłączanie
Przycisk funkcji „Hold” (blokowanie
wyświetlacza)
Przycisk Tara (do ważenia zawartości
pojemnika)
Złącze USB

B. Waga pocztowa M10

WAGA DO PRZESYŁEK
z interfejsem USB
Przenośna waga przemysłowa do obsługi
przesyłek o maksymalnym ciężarze 180 kg

TAK

TAK

Odłączany wyświetlacz LCD (do obsługi
ręcznej lub montażu na ścianie)
Źródło zasilania
(baterie niedołączone)

—

—

TAK

Kabel USB lub 3
baterie AAA

Kabel USB lub 3
baterie AAA

Kabel USB, zasilacz prądu
zmiennego lub 3 baterie AAA

Wymiary platformy ważącej

20 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

30 cm x 30 cm

530691 c

530692 c

530693 c

Cena netto zł

300,83

382,90

820,42

Cena brutto zł

370,02

470,97

1.009,12

Numer katalogowy

A. Waga pocztowa M5

• Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie i
umożliwia transport wagi w pobliże
przesyłki, a nie odwrotnie
• Odłączany wyświetlacz LCD pozwala
w wygodny sposób odczytywać wyniki lub
może zostać zamontowany na ścianie

C. Waga do przesyłek
S50

TESTER BANKNOTÓW WALLNER DL-102

TESTER BANKNOTÓW WALLNER DL-109

Tester do sprawdzania autentyczności banknotów; świetlówka UV (6W) do
sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie; osłona zabezpieczająca;
wymiary 240 x 125 x 70 mm.

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.

Nr katalog.

080698 c

Cena netto

Cena brutto

94,44

116,16

Nr katalog.

080697 c
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Cena netto

Cena brutto

170,83

210,12

URZĄDZENIA 1
testery banknotów / baterie

TESTER BANKNOTÓW SAFESCAN 40H
TESTER BANKNOTÓW SAFESCAN 155I
100% wynik testu; wykrywanie fałszerstw na 6 sposobów: podczerwień, atrament magnetyczny i metalowe zabezpieczenia, znak wodny, rozmiar i grubość;
alarm po wykryciu „fałszywego banknotu”; nadaje się do wykrywania pierwszej
serii banknotów euro, jak i nowych banknotów Europa serii; pokazuje ilość i
wartość całkowitą; sprawdza waluty: PLN, EUR, GBP; wprowadzanie banknotów PLN, EUR i GBP w dowolnym kierunku; duży i wyraźny wyświetlacz LCD.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

610,24

750,60

191006 c

Lampa UV o mocy 4W do sprawdzania właściwości UV banknotów; wbudowane białe światło LED o dużej mocy do sprawdzania znaku wodnego i nitki
zabezpieczającej; sprawdzanie kart kredytowych, paszportów i innych dokumentów; sprawdzanie wszystkich walut; pasek na rękę i poręczny składany
stojak do użytkowania na biurku; zasilanie na 4 baterie AA 1,5 V (niedołączone).
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

82,73

101,76

191005 c

TESTER I LICZARKA BANKNOTÓW SAFESCAN 2660

Testowanie UV; liczy 1000 banknotów na minutę; szybka i łatwa w użyciu;
do wszystkich walut; funkcje auto startu i auto stopu; funkcje sumowania i
odliczania wybranych kwot; alarm przy wykryciu podejrzanego lub różniącego
się wymiarami banknotu; duży i wyraźny wyświetlacz LCD.

Liczenie i testowanie posortowanych banknotów; wykrywanie fałszerstw euro
na 6 sposobów: UV, atrament magnetyczny, nić metalowa, podczerwień,
kontrola grubości i rozmiaru; sprawdzanie i liczenie 6 walut domyślnych:
euro, funty brytyjskie, dolary amerykańskie, polskie złote, korony szwedzkie i
korony norweskie; nadaje się do wykrywania pierwszej serii banknotów euro,
jak i nowych banknotów Europa serii; 100% wynik testów; duża pojemność
podajnika na 300 egzemplarzy zapewnia doskonałą wydajność liczenia ;
pojemność układarki 220 banknotów; łatwy w obsłudze panel z klawiaturą
numeryczną i przyciskami funkcyjnymi.

Nr katalog.

TESTER I LICZARKA BANKNOTÓW SAFESCAN 2210

191007 c

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

1.658,82

2.040,35

191008 c

Baterie jednorazowego użytku, bez możliwości ponownego ładowania; rodzaj: litowe; rozmiar: „pastylka”; napięcie: 3,0 V; opakowanie: blister 1 szt.;
zastosowanie: do kalkulatorów, systemów zdalnego sterowania, cyfrowych
termometrów, ciśnieniomierzy, małych gier etc.

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

910018 a
910019 a

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

Cena brutto

4.601,79

BATERIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA KODAK

BATERIE KODAK ULTRA

Nr katalog.

Cena netto

3.741,29

Cena netto

Cena brutto

7,32
6,80

9,00
8,36

Nr katalog.

Opis

910013 a
910014 a
910015 a

2016
2025
2032

Cena netto

Cena brutto

2,95
2,92
3,08

3,63
3,59
3,79
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1 URZĄDZENIA
baterie

BATERIE KODAK MAX
Baterie jednorazowego użytku, bez
możliwości ponownego ładowania; rodzaj: alkaliczne; dedykowane
do urządzeń wymagających stabilnego zasilania o dużym poborze
prądu; baterie o wydłużonym
azasie działania; rodzaj opakowania: blister.
Nr katalog.

910010
910011
910028
910027
910029

a
a
a
a
a

Rozmiar

Napięcie

Ilość w opak.

AA
AAA
LR14
LR20
LR61

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

4
4
2
2
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena netto

Cena brutto

6,46
6,15
12,49
16,09
10,15

7,95
7,56
15,36
19,79
12,48

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

910083
910084
910085
910086

a
a
a
a

Rozmiar

Ilość w opak.

AA
AAA
LR20
LR14

4
4
2
2

szt.
szt.
szt.
szt.

Cena netto

Cena brutto

6,52
6,15
14,77
11,14

8,02
7,56
18,17
13,70

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

910016
910017
910057
910050
910037
910087

a
a
a
a
a
a

Rozmiar

Napięcie

Ilość w opak.

AA
AAA
R20
R14
K9V
K9V

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

4
4
2
2
1
2

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Cena netto

Cena brutto

3,08
2,55
6,77
4,80
3,42
6,06

3,79
3,14
8,33
5,90
4,21
7,45

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

910039
910042
910078
910079
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a
a
a
a

Rozmiar

Ilość w opak.

AA
AAA
R14
R20

4
4
2
2

szt.
szt.
szt.
szt.

AKUMULATORY KODAK
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.
Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

2,37
2,25
3,48
5,51

2,92
2,77
4,28
6,78

910080
910088
910041
910043

a
a
a
a

Rozmiar

Pojemność

Ilość w opak.

AA
AA
AA
AAA

1700mAh
2100mAh
2600mAh
850mAh

4
4
4
2

szt.
szt.
szt.
szt.

Cena netto

Cena brutto

45,23
58,09
74,43
23,48

55,63
71,45
91,55
28,88

URZĄDZENIA 1
kalkulatory
KALKULATOR CITIZEN
SDC-554S

KALKULATOR CITIZEN
CT-600J

14-pozycyjny wyświetlacz; obliczanie podatku TAX; obliczanie marży
MU; podwójne zasilanie; wymiary
153 x 199 x 30 mm; waga 209 g.

12-pozycyjny wyświetlacz; podwójne zasilanie; funkcja check & correct;
podwójna pamięć; wymiary 144,5 x
188 x 34 mm; waga 209 g.

Nr katalog.

Nr katalog.

510599 a

Cena netto

Cena brutto

52,16

64,16

KALKULATOR CITIZEN
SDC-368
12-pozycyjny wyświetlacz; klawiszz
zmiany znaku; określanie miejsc
po przecinku; zaokrąglanie wyników; klawisz cofania; podwójna
pamięć; obliczanie marży MU; obliczenia z wykorzystaniem pamięci
M+/M-; podwójne zasilanie;
wymiary: 152 x 152 x 27 mm;
waga 164 g.
Nr katalog.

510607 a

Cena netto

Cena brutto

81,76

100,56

510602 a

Cena netto

Cena brutto

79,62

97,93

KALKULATOR CITIZEN
SDC-868L
12-pozycyjny wyświetlacz; klaawisz cofania; określanie miejsc po
przecinku; zaokrąglanie wyników;
w;
podwójna pamięć MII; obliczanie
ie
marży MU; podwójne zasilanie;
e;
wymiary: 152 x 154 x 28 mm;
m;
waga 172g.
Nr katalog.

510612 a

Cena netto

Cena bruttoo

56,85

69,93
3

KALKULATOR CITIZEN SDC444S

KALKULATOR CITIZEN SDC-888X

12-pozycyjny wyświetlacz; klawisz zmiany znaku; określanie miejsc po przecinku; zaokrąglanie wyników; klawisz cofania; podwójna pamięć MII; obliczanie
marży MU; obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-; podwójne zasilanie;
wymiary: 153 x 199 x 30 mm; wagaa 209g.

12-pozycyjny wyświetlacz; klawisz cofania; określanie miejsc po przecinku;
zaokrąglanie wyników; podwójna pamięć MII; obliczanie marży MU; podwójne
zasilanie; wymiary: 158 x 203 x 31 mm; waga 228g.

Nr katalog.

510616 a

510666 a

Cena netto

Cena brutto

44,94

55,28

KALKULATOR CITIZEN LC-310N
Kalkulator kieszonkowy; 8-pozycyjny
yjny
wyświetlacz; plastikowe etui; zasilanie
nie
bateryjne; operacje z wykorzystaniem
em
pamięci M+/M-; wymiary: 69 x 114
4x
18 mm; waga 63 g.
Nr katalog.

510613 a

Cena netto

Cena bruttoo

12,56

15,45

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

73,13

89,95

KALKULATOR CITIZEN
SLD-200N
Kalkulator kieszonkowy; 8-pozycyjny
yjny
wyświetlacz; podwójne zasilanie; dziaziałania z wykorzystaniem pamięci; wymiary: 60 x 97,5 x 10 mm; waga 34g.
4g.
Nr katalog.

510620 a

Cena netto

Cena brutto
tto

13,36

16,43
3
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1 URZĄDZENIA
kalkulatory
KALKULATOR CITIZEN SDC-812BN

KALKULATOR CITIZEN SDC-810BN

12-pozycyjny wyświetlacz; klawisz zmiany znaku; klawisz cofania; obliczenia
z wykorzystaniem pamięci M+/M-; podwójne zasilanie; wymiary: 102 x 124
x 25 mm; waga 94g.

10-pozycyjny wyświetlacz; klawisz zmiany znaku; klawisz cofania; obliczenia
z wykorzystaniem pamięci M+/M-; podwójne zasilanie; wymiary: 102 x 124
x 25 mm; waga 94g.

Nr katalog.

Nr katalog.

510615 a

Cena netto

Cena brutto

33,34

41,01

510614 a

Cena netto
tto

Cena brutto

30,16
16

37,10

KALKULATOR CITIZEN CT-500V II

KALKULATOR CITIZEN SDC-8001N

10-pozycyjny wyświetlacz; podwójne zasilanie; funkcja check & correct; obliczanie podatku TAX; obliczanie marży; rozmiar: 134 x 135 x 27 mm; waga 140 g.

8-pozycyjny wyświetlacz; obliczanie marży MU; podwójne zasilanie; wymiary
107 x 127,7 x 32,7mm; waga 87g.

Nr katalog.

Nr katalog.

510577 a

Cena netto

Cena brutto

64,80

79,70

510470 a

Cena netto

Cena brutto

39,93

49,11

KALKULATOR CITIZEN SDC805BN

KALKULATOR CITIZEN LC110N

8-pozycyjny wyświetlacz; obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-; podwójne zasilanie; wymiary 102 x 124 x 25 mm; waga 82g.

8-pozycyjny wyświetlacz; plastikowe etui; zasilanie bateryjne; operacje z wykorzystaniem pamięci M+/M; wymiary 58 x 87 x 12 mm; waga 31g.

Nr katalog.

Nr katalog.

510187 a

34

Cena netto

Cena brutto

23,81

29,29

510455 a

Cena netto

Cena brutto

12,31

15,14

URZĄDZENIA 1
kalkulatory
KALKULATOR CITIZEN LC210N

KALKULATOR CASIO MH-12

KALKULATOR CASIO MJ-120D PLUS

8-pozycyjny wyświetlacz; plastikowe etui; zasilanie
bateryjne; operacje z wyk. pamięci M+/M; wymiary:
62 x 98 x 10,8 mm; waga 34g.

12-pozycyjny duży wyświetlacz; podwójne zasilanie;
obliczanie marży MU; suma końcowa GT; procenty
(KLP); zmiana znaku +/-; korekta ostatniej cyfry;
znacznik części tysięcznej; Key-rollover; klawisz cofania; wskaźnik wykonywanego działania; wymiary:
27,6 x 127 x 136.5 mm; gumowe stopki – zabezpieczające przed przesuwaniem sięę kalkulato
kalkulatora.

12-pozycyjny wyświetlacz; podwójne zasilanie;
plastikowe klawisze; Key Rollover; 300 kroków
korekty; dźwięk alarmu , gdy przy sprawdzaniu obliczeń , wciśniemy nieprawidłowy klawisz; przegląd
obliczeń ( również automatyczny); klawisz korekty;
obliczenia podatkowe TAX; niezależna pamięć;
zmiana znaku +/-; znacznik części tysięcznej;
podwójne zero; obliczenia procentowe (system
klasyczny); obliczenia marżowe; korekta ostatniej
cyfry; wskaźnik wykonywanego działania; pierwiastek kwadratowy; wymiary: 28,6 x 126,5 x 148.

Nr katalog.

510672 a

Cena netto

Cena brutto

12,56

15,45

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

65,15

80
80,13

720280 a

Nr katalog.

720283 a

12-pozycyjny wyświetlacz; podwójdwójne zasilanie (bateria słoneczna
czna +
LR44); duży wyświetlacz; dodatkowa
tkowa
podpórka pod kalkulatorem; pierwiastek kwadratowy; procenty (KLP);
KLP);
podwójna pamięć; klawisz cofania;
nia;
znak +/-; licznik pozycji; obliczenia
nia
marżowe; zaokrąglanie w górę i w dół;
ół;
przybliżenia do: 4, 2, 1, 0 miejsc po
o
przecinku; zapis walutowy; znacznik
części tysięcznej.
720271 a

Cena netto

Cena brutto

82,59

101,59

Cena br
brutto

95,44

117,
117,39

KALKULATOR VECTOR
CD-2460

KALKULATOR CASIO GR-12

Nr katalog.

Cena netto

12-pozycyjny wyświetlacz; podwójne
zasilanie; funkcja check&correct do
120 kroków; obliczanie marży; zaokrąglanie wyników; klawisz cofania;
wymiary: 150 x 138 x 35 mm; 6 lat
gwarancji.
Nr katalog.

720196 a

Cena netto

Cena brutto

50,47

62,08

KALKULATOR VECTOR CD-2455

KALKULATOR VECTOR DK-222

KALKULATOR VECTOR DK-206

12-pozycyjny wyświetlacz; podwójne zasilanie;
klawisz sumy całkowitej GT; obliczanie marży
MU; klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/-;
zaokrąglanie wyników, znacznik części tysięcznej;
6 lat gwarancji

12-pozycyjny wyświetlacz; podwójne zasilanie;
zaokrąglanie wyników; klawisz cofania; obliczanie
marży; klawisz zmiany znaku +/-; podwójne zero;
plastikowa obudowa; wymiary 137x103x32 mm;
6 lat gwarancji.

Nr katalog.

Nr katalog.

12-pozycyjny duży wyświetlacz o regulowanym
kącie nachylenia; podwójne zasilanie; zaokrąglanie
wyników; obliczanie sumy końcowej (GT); klawisz
cofania; klawisz zmiany znaku +/-; klawisz podwójnego zera; wymiary 200x150x27 mm; 6 lat
gwarancji.

720101 a

Cena netto

Cena brutto

38,35

47,17

720084 a

Cena netto

Cena brutto

32,12

39,51

Nr katalog.

720086 a

Cena netto

Cena brutto

51,18

62,95
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1 URZĄDZENIA
kalkulatory
KALKULATOR TOOR ELECTRONIC TR-2245

KALKULATOR TOOR ELECTRONIC TR-2296

12-pozycyjny; 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne; funkcje: pamięć, pierwiastkowanie, obliczanie procentu liczby, marża/obniżka, zmiana znaku, suma
ogólna, klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji; wymiary:
142x105x23 mm; 5 lat gwarancji.

12-pozycyjny; 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne; funkcje: pamięć, pierwiastkowanie, obliczanie podatku, zmiana znaku, obliczanie procentu liczby,
klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji, suma ogólna;
wodoodporna obudowa; wymiary: 158x106x35 mm; 5 lat gwarancji.

Nr katalog.

Nr katalog.

020528 a

Cena netto

Cena brutto

34,89

42,91

020529 a

Cena netto

Cena brutto

41,89

51,52

KALKULATOR TOOR TR-2242

KALKULATOR TOOR TR-2235A-W

12-pozycyjny; posiada 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne; funkcje: dwie
niezależne pamięci, obliczanie procentu liczby, zmiana znaku, marża/obniżka,
klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji, całkowite kasowanie rejestrów i pamięci, wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku;
wymiary: 145x137x33 mm; 5 lat gwarancji.

Wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku; klawisz cofania ostatniej
cyfry; kasowanie ostatniej pozycji; całkowite kasowanie rejestrów i pamięci;
rozmiar: 208x146x39 mm; obliczanie procentu; obliczanie pierwiastka; pamięć;
klawisz zmiany znaku; klawisz podwójnego zera; suma ogólna; wyświetlacz
12-pozycyjny; zasilanie bateryjne i słoneczne; zgodny z wymaganiami UE; 5
lat gwarancji.

Nr katalog.

020674 a

Cena netto

Cena brutto

38,20

46,99

Nr katalog.

020707 a

Cena netto

Cena brutto

55,47

68,23

KALKULATOR TOOR ELECTRONIC TR-2239

KALKULATOR TOOR TR-2464

16-pozycyjny; 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne; funkcje: pamięć,
pierwiastkowanie, obliczanie procentu liczby, zmiana znaku, suma ogólna,
marża/obniżka, wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku, obliczanie
podatku, klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji, całkowite
kasowanie rejestrów i pamięci; wymiary: 204x154x35 mm; 5 lat gwarancji.

12-pozycyjny; posiada 2 typy zasilania – bateryjne i sieciowe; duży wyświetlacz
LCD; funkcje: check&correct – sprawdzanie i poprawianie obliczeń do 120
kroków, pamięć, pierwiastkowanie, obliczanie procentu liczby, zmiana znaku,
klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji, całkowite kasowanie
rejestrów i pamięci; wymiary: 148x96x34 mm; 5 lat gwarancji.

Nr katalog.

Nr katalog.

020533 a
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Cena netto

Cena brutto

56,18

69,10

020675 a

Cena netto

Cena brutto

35,09

43,16

URZĄDZENIA 1
kalkulatory
KALKULATOR CITIZEN CX32N
12-pozycyjny wyświetlacz; obliczanie podatku TAX;
przeliczanie walut; COST-SELL-MARGIN; klawisz
zmiany znaku; określanie miejsc po przecinku;
zaokrąglanie wyników; 58 mm rolka papieru;
prędkość druku 1,9 linii/sek.; metalowy uchwyt
papieru; zasilacz AC; wymiary: 147 x 226 x 68
mm; waga 410g.
Nr katalog.

510647 a

Cena netto

Cena brutto

211,93

260,67

KALKULATOR C
CITIZEN CX123N
12-pozycyjny wyświetlacz; obliczanie podatku
TAX; obliczanie marży MU; suma całkowita GT;
podwójna pamięć; 2-kolorowa drukarka; prędkość
druku 2,4 linii/sek.; wymiary 266 x 202 x 77 mm;
waga 739 g.
Nr katalog.

510665 a

Cena netto

Cena brutto

260,80

320,78

KALKULATOR NAUKOWY TOOR TR-511
Kalkulator naukowy, 12-pozycyjny z dwuliniowym wyświetlaczem;
posiada funkcje: pierwiastkowania, pamięci, całkowitego kasowania rejestrów i pamięci, cofania ostatniej cyfry, wybór ilości miejsc
po przecinku, wyświetlania liczb w postaci półlogarytmicznej;
umożliwia przeprowadzanie 240 operacji matematycznych; 2 typy
zasilania: bateria zegarkowa i słoneczna; rozmiar: 162x84x18 mm;
5 lat gwarancji.
Nr katalog.

020527 a

Cena netto

Cena brutto

42,67

52,48

KALKULATOR CASIO FX-82EX CLASSWIZ
274 funkcji; ułamki zwykłe; wynik z pierwiastkiem; pierwiastek kwadratowy, sześcienny oraz dowolnego stopnia; kwadrat liczby, sześcian i potęga o dowolnym wykładniku; liczba odwrotna; logarytm
dziesiętny i naturalny; funkcje trygonometryczne i cyklometryczne;
wartość bezwzględna; konwersja jednostek kąta: DEG, RAD, GRA;
zamiana współrzędnych prostokątnych na biegunowe i odwrotnie;
konwersja między systemem dziesiętnym a sześćdziesiętnym; notacja
inżynierska i wykładnicza; silnia; kombinacje i wariacje; statystyka;
regresja; losowanie liczby; obliczenia procentowe; 7 komórek pamięcią; regulacja kontrastu wyświetlacza; zasilanie: 1 bateria AAA R03
– czas działania kalkulatora bez konieczności wymiany baterii ok. 2
lata (1 godzina obliczeń dziennie); wymiary: 77 x 165,5 x 13,8 mm.
Nr katalog.

720281 a

Cena netto

Cena brutto

189,04

232,52

KALKULATOR CITIZEN SR-260N
12-pozycyjny wyświetlacz; przeliczanie walut na
EURO; funkcja obliczania podatku (TAX); funkcja
obliczeń marży MU; funkcja sumy końcowej GT;
obliczenia procentowe; dwukolorowy wydruk;
niezależna pamięć; plastikowe klawisze; klawisz
podwójnego zera; zaokrąglenie w górę i w dół;
przełącznik liczby miejsc dziesiętnych; prędkość
wydruku 2,0 linii/sek.; wymiary 207x160x48,5 mm;
gwarancja 24 miesiące.

165 funkcji; zasilanie bateryjne; 10-pozycyjny wyświetlacz + 2 cyfry
wykładnika; plastikowe etui; obliczenia z wykorzystaniem pamięci;
obliczenia arytmetyczne; logarytmy i antylogarytmy; działania na
ułamkach; konwersja jednostek miar kątów; konwersja zapisu sześćdziesiętnego do dziesiętnego; funkcje trygonometryczne i odwrotne
funkcje trygonometryczne; funkcje hiperboliczne i odwrotne funkcje
hiperboliczne; współrzędne prostokątne i polarne; permutacje i
kombinacje; obliczenia w trybie Base-n; liczby zespolone; liczby
przypadkowe i klawisz wymiany; konwersja jednostek; obliczenia
statystyczne; wymiary: 84 (szer.) x 154 (wys.) x 19 (grub.) mm;
waga: 92 g.

Nr katalog.

Nr katalog.

KALKULATOR CASIO HR-150TEC

720154 a

Cena netto

Cena brutto

284,47

349,90

510624 a

Cena netto

Cena brutto

59,67

73,39
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LAMINATOR iLAM
SAM LAMINUJE! WYSTARCZY GO WŁĄCZYĆ!

Automatyczne –
nie trzeba ustawiać
parametrów

Składane klapki
– idealnie płaska
laminacja

Technologia czujnikowa –
dopasowuje ustawienia
do grubości materiału

Czy rozpoczynając laminowanie dokumentów tracisz czas na dobór właściwych ustawień lub wykonywanie
testowej laminacji? Czy zdarza Ci się źle zalaminować dokument? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi
„tak”, to rozwiązaniem tych problemów są nowe laminatory Leitz iLAM! Same dostosowują parametry
laminowania do grubości dokumentu, gwarantując zawsze idealną laminacje. Od teraz wszystko, co trzeba
wiedzieć o laminowaniu, to tylko jak włączyć laminator iLAM!

www.leitz.com/lamination

