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papier fotogra  czny | papier do ploterów | ta my do metkownic

PAPIER FOTOGRAFICZNY KODAK
Papier do drukarek atramentowych, b yszcz cy; znakomity papier do druko-
wania albumów i zdj ; b yskawiczne wysychanie; do kolorowych odbitek o 
wysokiej jako ci.

Gramatura: 180g/m². Idealny do codziennego drukowania. 
Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

910021 a format 4R (102 x 152 mm), 50 arkuszy 12,60 15,50
910026 a format A4, 20 arkuszy 21,32 26,22
910020 a format A4, 50 arkuszy 44,56 54,81

Gramatura: 230g/m². Idealny do codziennego drukowania jak i zastosowa  
pó profesjonalnych. 
Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

910023 a format 4R (102 x 152 mm), 50 arkuszy 13,20 16,24
910022 a format A4, 20 arkuszy 23,24 28,59

Gramatura: 270g/m². Idealny do zastosowa  profesjonalnych. 
Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

910025 a format 4R (102 x 152 mm), 20 arkuszy 12,00 14,76
910024 a format A4, 20 arkuszy 51,32 63,12

TA MA DO METKOWNIC
Opakowanie 5 szt.

 Nr katalog. Rodzaj Wzór Cena netto Cena brutto

010092 a METO – bia a 5,65 6,95

010093 a METO – bia a dwurz dowa 7,53 9,26

010094 a METO – fluor 7,76 9,54

010095 a METO – fluor dwurz dowa 9,88 12,15

010096 a MHK – bia a 5,65 6,95

010097 a MHK – bia a dwurz dowa 7,53 9,26

010098 a MHK – fluor 8,02 9,86

010099 a MHK – fluor dwurz dowa 10,35 12,73

010100 a TOVEL – bia a dwurz dowa 7,53 9,26

010101 a TOVEL – fluor dwurz dowa 9,88 12,15

010102 a HALLO – bia a dwurz dowa 7,53 9,26

PAPIER DO PLOTERÓW STAR OFFICE
Uniwersalny, niepowlekany papier produkowany w technologii ECF,PEFC; bia-
o  167; role papieru pakowane w karton; materia  nadaje si  do recyclingu.

Nr katalog. Rozmiar (mm x m) Ilo  rolek w 
opakowaniu Gramatura g/m² Cena netto Cena brutto

970167 a 297 x 50 2 80 34,80 42,80
970173 a 297 x 50 2 90 38,17 46,95
970160 a 297 x 175 2 80 121,77 149,78
970168 a 420 x 50 2 80 49,20 60,52
970174 a 420 x 50 2 90 54,00 66,42
970161 a 420 x 175 2 80 172,23 211,84
970169 a 594 x 50 1 80 34,80 42,80
970162 a 594 x 175 1 80 121,77 149,78
970170 a 610 x 50 1 80 35,74 43,96
970175 a 610 x 50 1 90 38,20 46,99
970163 a 620 x 175 1 80 127,11 156,35
970171 a 841 x 50 1 80 49,26 60,59
970164 a 841 x 175 1 80 172,40 212,05
970172 a 914 x 50 1 80 53,54 65,85
970176 a 914 x 50 1 90 58,77 72,29
970165 a 914 x 175 1 80 187,37 230,47
970177 a 1067 x 50 1 90 68,60 84,38
970166 a 1067 x 175 1 80 218,74 269,05

Nazwa podgrupy

Numer kategorii produktów

Kolor – inny dla każdej kategorii

Nazwa kategorii produktów

W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 14 kategoriach. W obrębie każdej kategorii 
występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach.
Każda z kategorii posiada elementy wyróżniające:

Nazwa produktu

Opis produktu

Cena netto i brutto

*** – taki opis oznacza produkt 
charakteryzujący się niestabilnością ceny. 
Prosimy o kontakt telefoniczny celem 
ustalenia aktualnej ceny.

Numer katalogowy

Kod jest unikalny dla każdego produktu. 
Jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji 
produktu.
Prosimy o podawanie kodu produktu 
w zamówieniu. Ułatwi nam to szybką 
i prawidłową realizację.

Kod zawiera również informację 
o dostępności produktu:

Numer czerwony – produkt dostępny 
w ciągłej sprzedaży.

Numer niebieski – produkt dostępny 
w ciągłej sprzedaży, ale mogą nastąpić 
opóźnienia w jego dostawie do 7 dni.

Numer czarny – produkt sprowadzany pod 
zamówienie klienta, nie podlega zwrotowi, 
czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

Informacja o każdym produkcie 
w katalogu posiada elementy:

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

Wszelkie prawa autorskie niniejszego katalogu są zastrzeżone.

Jak korzystać z katalogu?

KOLOROWANIE...
to świetny sposób na odstresowanie. W pracy czy na urlopie baw się kolorem i bądź kreatorem. 
Każda przekładka obrazek kryje, zostań artystą, niech Twe dzieło ożyje!

i



SPIS TREŚCI

2

1. URZĄDZENIA 5

NISZCZARKI 6-16

ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK 10

OLEJ DO NISZCZAREK 10

GILOTYNY 17-19 

TRYMERY 19-20

DRUKARKI ETYKIET 21-25

TELEFONY 25

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 26

WAGI 27

TESTERY BANKNOTÓW 27

METKOWNICE 28

BATERIE 28-29

KALKULATORY 33-37

2. OPRAWA DOKUMENTÓW 35

BINDOWNICE 36, 38

GRZBIETY DO BINDOWANIA 38

OKŁADKI DO BINDOWANIA 38-40

GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 39

LAMINATORY 41-43

FOLIE LAMINACYJNE 44

3. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 47

TUSZE ORYGINALNE 48-50

TONERY ORYGINALNE 51-51

TONERY KOMPATYBILNE 55, 59

TUSZE KOMPATYBILNE 56, 58

BĘBNY KOMPATYBILNE 59

4. AKCESORIA KOMPUTEROWE 63

NOŚNIKI DANYCH 64

KLAWIATURY 65

MYSZY 65

LISTWY ZASILAJĄCE 66

PODKŁADKI POD MYSZ 66

ERGONOMICZNE PRODUKTY DO BIURA 67-68, 70-73

TORBY NA LAPTOPY 71-72, 74-75, 79

AKCESORIA DO TELEFONÓW I TABLETÓW 76-78

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO KOMPUTERÓW 80-83

ZABEZPIECZENIA DO LAPTOPÓW 72

ADAPTERY 73

STACJE DOKUJĄCE 73

KONCENTRATORY 73

5. PREZENTACJA I KONFERENCJA 85

TABLICE KORKOWE 86

TABLICE SUCHOŚCIERALNE 87-90, 95

FLIPCHARTY 91-95

BLOKI DO FLIPCHARTÓW 95-96

TABLICE SZKLANE 88, 97

AKCESORIA DO TABLIC 93,95-99

EKRANY 100-101

TABLICE INTERAKTYWNE 102-103

PROJEKTORY 103

UCHWYTY DO PROJEKTORÓW 104

STOLIKI DO PROJEKTORÓW 104

WSKAŹNIKI 104-105

FOLIE DO RZUTNIKÓW 105

GABLOTY 106-107

TABLICE MODERACYJNE 106

AKCESORIA DO PREZENTACJI 107-115

6. PAPIERY, ETYKIETY 117

PAPIERY BIUROWE BIAŁE 118-122, 124-125

PAPIERY BIUROWE KOLOROWE 121, 123, 126-127

KARTON OZDOBNY 128, 130

DYPLOMY, OKŁADKI NA DYPLOM 130

TABLICE DO BIGOWANIA 130

PAPIERY FOTOGRAFICZNE 131

PAPIER DO PLOTERÓW 131

TAŚMY DO METKOWNIC 131

PAPIER KOMPUTEROWY 132

ROLKI 132-133

ETYKIETY 134-144

DRUKI 145

7. KOPERTY I AKCESORIA DO WYSYŁEK 147

KOPERTY 148-155

PAPIER PAKOWY 150

TOREBKI STRUNOWE 151

FOLIA BĄBELKOWA 151

TORBY PAPIEROWE 151

FOLIA STRETCH 151, 154

TUBY KARTONOWE 154

SZNUREK 157

8. ARTYKUŁY DO PISANIA I KORYGOWANIA 157

ARTYKUŁY PIŚMIENNE EKSKLUZYWNE 158-164

WKŁADY 160

ATRAMENT 160, 179

NABOJE ATRAMENTOWE 160, 179

DŁUGOPISY ZWYKŁE 164-179, 232

DŁUGOPISY ŻELOWE 180-184

CIENKOPISY 184-188

PIÓRA KULKOWE 188-192, 232

PIÓRA WIECZNE 193

MARKERY PERMANENTNE 194-199, 232

MARKERY DO FLIPCHARTÓW 200

MARKERY DO TABLIC 200-203, 233



SPIS TREŚCI

3

FLAMASTRY 203

MARKERY DO FOLII I PŁYT 204-206, 233

MARKERY LAKIEROWE I OLEJOWE 206-209

MARKERY KREDOWE 209-210

MARKERY SPECJALISTYCZNE 210, 212

OŁÓWKI AUTOMATYCZNE 212-214

GRAFITY DO OŁÓWKÓW 214

OŁÓWKI 214-216, 233

PASTELE 217

ARTYKUŁY SZKOLNE 218

GUMKI DO MAZANIA 219

TEMPERÓWKI 220

ZAKREŚLACZE 221-224

KOREKTORY W PIÓRZE 225-226

KOREKTORY W PŁYNIE 226-227, 233

KOREKTORY W TAŚMIE 227-230, 233

ARTYKUŁY KREŚLARSKIE 231

9. AKCESORIA BIUROWE 235

DZIURKACZE 236-244

ZSZYWACZE 245-263

ZSZYWKI 262-265

ROZSZYWACZE 263

PODKŁADY NA BIURKO 266-268

WIZYTOWNIKI 269-270

SKOROWIDZE 271

AKCESORIA NA BIURKO 272-276

SPINACZE 278

KLIPY DO BANKNOTÓW 278

NAWILŻACZE 279

KLEJE 279-282

MASA MOCUJĄCA 283

PŁATKI SAMOPRZYLEPNE / HACZYKI 283-284

TAŚMY KLEJĄCE 285-289

GUMKI RECEPTURKI 290

NOŻE 290

NOŻYCZKI 290-293

IDENTYFIKATORY 294-298

NOTESY 299-300, 302-308

ZAKŁADKI 301, 303, 305-308

ZESZYTY, KOŁONOTATNIKI 309-322

BLOKI 316, 320, 322

10. ARCHIWIZACJA I ORGANIZACJA BIURA 325

KOLEKCJE 329-339

SEGREGATORY 340-351

PRZEKŁADKI 352-356

SKOROSZYTY 356-361

PASKI SKOROSZYTOWE 360

KOSZULKI 362-368

KIESZENIE SAMOPRZYLEPNE 368-369

OFERTÓWKI 369-370

FOLDERY 372

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE 373-382

FASTYKUŁY 379

SPINACZE ARCHIWIZACYJNE 380-381

SKOROSZYTY I TECZKI ARCHIWIZACYJNE 383-385

KARTOTEKI, POJEMNIKI NA TECZKI 385

POJEMNIKI NA DOKUMENTY 386-388

SZUFLADY 388-392

POJEMNIKI Z SZUFLADAMI 393-394

PODKŁADKI DO PISANIA 394-395

TECZKI 396-413

11. ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI 415

DATOWNIKI 416, 419

NUMERATORY 416, 419

PIECZĄTKI 418

WKŁADKI WYMIENNE DO AUTOMATÓW 418

PODUSZKI DO STEMPLI 418

TUSZE DO STEMPLI 418-419

12. MEBLE I WYPOSAŻENIE 421

MEBLE METALOWE 422-427

FOTELE 428

KRZESŁA 429-432

WIESZAKI 432

KOSZE 432

MATY POD KRZESŁA 433

ZNAKI MAGAZYNOWE IDENTYFIKACYJNE 433-434

APTECZKI  BEZ WYPOSAŻENIA 435

SZAFKI NA KLUCZE 435

ZAWIESZKI DO KLUCZY 435

KASETKI NA PIENIĄDZE 435

ZEGARY 436

LAMPY 437-439

13. ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI 441

DOZOWNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 442-446

RĘCZNIKI PAPIEROWE 442-446

DOZOWNIKI DO PAPIERU TOALETOWEGO 442-443

MYDŁA W PŁYNIE 442-443

DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 442,445

PAPIER TOALETOWY 442-446

CHEMIA GOSPODARCZA 444,448-450

14. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 451

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 452-453





URZĄDZENIA

NISZCZARKI  6-16
ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK 10
OLEJ DO NISZCZAREK 10
GILOTYNY 17-19 
TRYMERY 19-20
DRUKARKI ETYKIET  21-25
TELEFONY 25

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 26
WAGI 27
TESTERY BANKNOTÓW 27
METKOWNICE 28
BATERIE 28-29
KALKULATORY  33-37



URZĄDZENIA1

6

niszczarki

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

P48C 210481 c 8 4 x 50 P-3 / T-3 225 18 458,93 564,48

P-48C
Prosta w obsłudze i bezpieczna niszczarka do użytku w małym biurze. Bezpieczna - blokada
Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci
lub zwierzęta. 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, 5 lat na noże tnące. 

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

60Cs 210687 c 10 4 x 50 P-3 / T-3 230 22 600,51 738,63

60Cs
Do użytku przez 1 osobę w małym biurze. Bezpieczna - czujnik SafeSense zatrzymuje pracę 
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. 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.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

62MC 210700 c 10 3 x 10 P-4 / T-3 223 19 978,03 1.202,98

62MC
Niszczarka osobista o podwyższonym stopniu zabezpieczenia niszczonych dokumentów P-4 
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. Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu 
uruchomieniu urządzenia. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące. 

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

PS12Cs 210706 c 12 4 x 50 P-3 / T-3 230 15 516,67 635,50

PS-12Cs
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.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

63Cb 210634 c 10 4 x 50 P-3/ T-3 230 19 1.001,63 1.232,00

63Cb
Niszczarka osobista do użytku w małym biurze. Nowoczesna, bezpieczna i bezzacięciowa. 
Funkcja Jam Blocker zatrzymuje zacięcia papieru przed ich wystąpieniem, niszczarka 
rozpocznie niszczenie tylko przy dopuszczalnej ilości kartek. Bezpieczna - czujnik SafeSense 
zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędna - pobiera 
aż do 70% mniej energii podczas pracy i uśpienia, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy 
Savings System. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące. 

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

75Cs 210594 c 12 4 x 38 P-4/ T-4 / 0-3 230 27 1.390,96 1.710,88

75Cs
Bezpieczna niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osoby. Bezpieczna - czujnik 
SafeSense zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. 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. 



URZĄDZENIA 1

7

niszczarki

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

125Ci 210597 c 20 4 x 38 P-4/ T-3 / 0-3 230 53 3.275,84 4.029,28

125i 210625 c 18 5,8 P-2 / T-2 / 0-2 230 53 3.013,67 3.706,81

125i / 125Ci
Niszczarki profesjonalne do użytku w średnim biurze przez 3-5 osób. Wolne od zacięć, dzięki 
inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof. Bezpieczne - czujnik SafeSense zatrzymuje pracę 
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędne - pobierają aż do 70% 
mniej energii podczas pracy i uśpienia, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings 
System. Technologia SilentShred zapewnia cichą pracę. 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

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

73Ci 210624 c 12 4 x 38 P-4/ T-4 / 0-3 230 23 1.414,55 1.739,90

73Ci
Nowoczesna niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osoby. Wolna od zacięć, dzięki 
inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof. Bezpieczna - czujnik SafeSense zatrzymuje pracę 
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędna - pobiera aż do 70% mniej 
energii podczas pracy i uśpienia, dzięki zastosowaniu rewolucyjnego Energy Savings System. 
Czytelny, dotykowy panel sterowania. Diody informują o przepełnieniu i wyjętym koszu. 
Gwarancja 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące. 

79Ci
Profesjonalna niszczarka do użytku w małym biurze przez 1-3 osoby. Wolna od zacięć, dzięki 
inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof. Bezpieczna - czujnik SafeSense zatrzymuje 
pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędna - pobiera aż do 70% 
mniej energii podczas pracy i uśpienia, dzięki zastosowaniu Energy Savings System. Cicha, 
dzięki zastosowaniu technologii SilentShred. Intuicyjny system obsługi. Gwarancja 2 lata
na urządzenie, 5 lat na noże tnące. 

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

79Ci 210595 c 16 4 x 38 P-4 / T-4 / 0-3 230 23 1.709,49 2.102,67

99Ci
Niszczarka o wąskiej obudowie do użytku w średnim biurze przez 3-5 osób. Wolna 
od zacięć, dzięki inteligentnemu systemowi 100% Jam Proof. Bezpieczna - czujnik SafeSense 
zatrzymuje pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędna - pobiera 
aż do 70% mniej energii podczas pracy i uśpienia, dzięki zastosowaniu Energy Savings 
System. Cicha, dzięki zastosowaniu technologii SilentShred. Intuicyjny system obsługi. 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.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

99Ci 210596 c 18 4 x 38 P-4 / T-4 / 0-3 230 34 2.346,57 2.886,28

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

99Ms 210699 c 12 2 x 14 P-5 / T-5 230 34 2.685,96 3.303,73

99Ms
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. Bezpieczna - czujnik SafeSense zatrzymuje pracę 
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej. Energooszczędna - funkcja Sleep Mode wyłącza 
urządzenie po 2 minutach braku aktywności. Technologia SilentShred zapewnia cichą pracę. 
Czytelny panel sterowania. Automatyczne zatrzymanie przy pełnym koszu. Gwarancja 2 lata 
na urządzenie, 5 lat na noże tnące. 



URZĄDZENIA1

8

niszczarki

Niszczarki automatyczne 
Fellowes AutoMax™

Innowacyjne Rozwiązania

Unikalne Technologie

DOŚWIADCZ PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNEGO NISZCZENIA. BEZ WYSIŁKU, BEZ FRUSTRACJI.
Fellowes, producent NAJMOCNIEJSZYCH NISZCZAREK ŚWIATA z dumą przedstawia 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 podajnika, naciśnij przycisk i odejdź. To takie proste! 

500C 300C 200C 130C

Załaduj Włącz Odejdź

1 2 3

AUTOMAX 300C/AUTOMAX 500C
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 
szufl ada 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 szufl ady podczas 
niszczenia dokumentów. Możliwość opóźnienia startu niszczenia o 30, 60 lub 90 minut
oraz cykl pracy ciągłej (tylko 500C). Gwarancja 2 lata na urządzenie, 20 lat na noże tnące.

AUTOMAX 200C/AUTOMAX 130C
Niszczarki osobiste z systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność 
do użytku w średnim biurze dla 1-3 osób - ciche, energooszczędne i bezzacięciowe. System 
AccuFeed™ 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 cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

200C 210701 C 200 / 10 4 x 38 P-4 / T-4 / 0-3 220 32 2.659,74 3.271,48

130C 210702 C 130 / 8 4 x 50 P-3 / T-3 220 32 2.148,50 2.642,66

Model Nr katalog.
Ilość ciętych

kartek (70g)

Rozmiar cięcia

w mm

Poziom

bezpieczeństwa

Szerokość

szczeliny w mm

Pojemność

kosza w litrach
Cena netto Cena brutto

500C 210654 c 500 4 x 38 P-4 / T-4 / 0-3 szuflada A4+ 75 6.946,25 8.543,89

300C 210655 c 300 4 x 38 P-4 / T-4 / 0-3 szuflada A4+ 60 5.111,05 6.286,59

tylko 500C : 130C :200C :
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NISZCZARKA WALLNER JP 830C/JP 820S
Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD; automatyczny Start/Stop; funkcja cofania; zabezpie-
czenie przed przegrzaniem; optyczny wskaźnik napełnienia/wyjętego kosza; wyświetlacz LCD – wskazuje 
włączoną funkcję niszczarki; osobna szczelina do niszczenia płyt CD; wyjmowany pojemnik na ścinki; 
obudowa na kółkach; wymiary: 390x305x645 mm.

JP 830C

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080675 c 230 1,9x10 17 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 35 l 1.691,95 2.081,10

JP 820S

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080676 c 230 3,9 25 P-2/O-2/T-3/E-2 35 l 1.570,22 1.931,37

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

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080850 c 225 5x38 10 P-3/T-2/E-2/F-1 16 l 468,63 576,41

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

FX418D

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080858 c 225 4x44 18 P-3/O-2/T-3/E-2 28 l 1.192,88 1.467,24

FX310G

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080857 c 225 3x9 10 P-5/O-4/T-5/ E-4/ F-2 28 l 1.399,81 1.721,77

NISZCZARKA  WALLNER JP 6215CD
Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD; pojemność kosza 21 l; automatyczny start/stop; 
funkcja cofania; osobna szczelina do niszczenia płyt CD; obudowa na kółkach; autoreverse przy włożeniu 
zbyt dużej ilości kartek do zniszczenia; cichy silnik; okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia 
kosza; wymiary 555x265x365 mm.

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

081093 c 230 4x50 15 P-3/O-2/T-3/ E-2 21 l 1.144,19 1.407,35

NISZCZARKA WALLNER HC1601
Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD; pokrywa zabezpieczająca szczelinę tnącą; auto-
matyczne uruchamianie niszczarki po rozsunięciu pokrywy; automatyczny start/stop i funkcja cofania; 
zerowy pobór prądu przy zamkniętej pokrywie; cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 minut; 
zabezpieczenie przed przegrzaniem; optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza; osobna 
szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych; wyjmowany pojemnik na ścinki; okno w obudowie 
umożliwiające kontrolę napełnienia kosza; obudowa na kółkach.

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

081169 c 220 4x39 16 P-4/ O-3/ T-4 29 l 1.509,36 1.856,51
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NISZCZARKA WALLNER JP 826C
Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki; wymiary: 390x305x645 mm; automatyczny 
Start/Stop; funkcja cofania; zabezpieczenie przed przegrzaniem; optyczny wskaźnik napełnienia/wyjętego 
kosza; dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia; wyświetlacz LCD – wskazuje 
włączoną funkcję niszczarki; osobna szczelina do niszczenia płyt CD; osobna szczelina do niszczenia kart 
plastikowych; wyjmowany pojemnik na ścinki; obudowa na kółkach.

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080703 c 240 3,8x40 18 P-4/O-1/T-2/E-2/F-1 35 l 1.570,22 1.931,37

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

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080680 c 220 6 8 P-2 15 l 273,88 336,87

NISZCZARKA WALLNER C860 / C8A0
Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD; automatyczny start/stop; funkcja cofania; osobna 
szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych; okno w obudowie umożliwiające kontrolę napeł-
nienia kosza.

C860

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080757 c 230 3x9 6 P-5/T-2/E-2/F-2 25 l 766,85 943,23

C8A0

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080758 c 230 4x50 10 P-3/T-2/E-2 25 l 766,85 943,23

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

Nr katalog. Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

080849 c 220 4x33 8 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 15 l 346,91 426,70

ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK
Wystarczy włożyć arkusz do oliwienia do niszczarki 
zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, znisz-
czyć 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 Cena netto Cena brutto

080946 c 26,69 32,83

OLEJ DO NISZCZAREK 
Specjalna formuła oleju 
przystosowana do sma-
rowania noży tnących; 
pojemność 350 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081103 c 40,73 50,10
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NISZCZARKA KOBRA AF.1
Szufl ada - podajnik na 300 kartek A4 (80g) lub 350 A4 (70g) do automatycznego niszczenia papieru 
(opcjonalnie zabezpieczenie cyfrową blokadą na kod PIN); niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe; 
automatyczne niszczenie papieru z prędkością 37 kartek na minutę; systemy: Energy Smart, SPPS; silnik 
przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę; zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; 
Oil-Free System - trwałe, nie wymagające oliwienia noże tnące odporne na zszywki i spinacze; automa-
tyczny start/stop z autoreversem; automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru 
lub wyjęcia pojemnika na ścinki; obudowa szafkowa na kółkach.

Nr katalog. Szerokość 
wejścia

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Pojemność kosza Cena netto Cena brutto

081170 c 260 3,9x40
25 
podajnik/12 
szczelina

P-4/ T-4/ E-3/ F-1 135l 7.471,91 9.190,45

NISZCZARKA KOBRA +1
Pełna automatyzacja obsługi; automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę; zabezpie-
czenie przed przegrzaniem; możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania; trwałe 
noże odporne na zszywki i spinacze; niszczenie płyt CD (+1 SS4, +1 SS7, +1SS6); System Energy Smart 
- zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by; wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki; okno w 
obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza; pojemność kosza 38,5l; szerokość wejścia 230 mm.

Nr katalog. Model Rozmiar ścinka (mm) Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Cena netto Cena brutto

080520 c +1 SS4 ES 3,8 17/19 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 1.521,54 1.871,49
080521 c +1 SS7 ES 7,5 25/27 P-1/ O-1/ T-2/ E-2 1.521,54 1.871,49
080522 c +1 CC4 ES 3,5x40 12/14 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 1.643,26 2.021,21
080561 c +1 SS6 ES 5,8 23/25 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 1.521,54 1.871,49

NISZCZARKA KOBRA 240.1
System Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by; system 
SPPS - wzmocniony, cichy system napędu; silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę; 
trwałe noże odporne na zszywki i spinacze; dioda informująca o otwartych drzwiczkach; automatyczny 
start/stop i funkcja cofania; obudowa na kółkach; pojemność kosza 40 l; model 240.1 HS  przeznaczony 
do niszczenia poufnych dokumentów.

Nr katalog. Model Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość niszczonych 
kartek Poziom bezpieczeństwa Cena netto Cena brutto

081118 c 240.1 S2 ES 240 1,9 15 P-3/ T-3/ E-2 3.469,10 4.266,99
081119 c 240.1 S4 ES 240 3,8 26 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 3.505,62 4.311,91
081120 c 240.1 S5 ES 240 5,8 31 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 3.505,62 4.311,91
081121 c 240.1 C2 ES 240 1,9x15 12 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 4.248,13 5.225,20

081122 c 240.1 C4 ES 240 3,5x30 17 P-4/ O-3/ T-4/ 
E-3/ F-1 4.248,13 5.225,20

081123 c 240.1 HS ES 240 0,8x9,5 8 P-6/ F-3 5.416,67 6.662,50

NISZCZARKA KOBRA 300.1 / 300.2
System Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by; system 
SPPS - wzmocniony, cichy system napędu; konstrukcyjne materiały kompozytowe; łańcuch objęty dożywot-
nią gwarancją; przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej automatyczny start/stop; 
zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem; silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę; 
automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek; dioda informująca 
o otwartych drzwiczkach; obudowa szafkowa na kółkach; optyczny wskaźnik napełnienia kosza; modele HS 
przeznaczone do niszczenia poufnych i ściśle tajnych dokumentów.

Nr katalog. Model Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar ścinka 
(mm)

Ilość 
niszczonych 
kartek

Poziom bezpieczeństwa Pojemność 
kosza Cena netto Cena brutto

081171 c 300.1 S4 ES 310 3,8 29 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 110l 5.177,90 6.368,82
081172 c 300.1 S5 ES 310 5,8 32 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 110l 5.177,90 6.368,82
081173 c 300.1 C2 ES 310 1,9x15 14 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 110l 5.833,33 7.175,00

081174 c 300.1 C4 ES 310 3,9x40 22 P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ 
F-1 110l 5.833,33 7.175,00

081175 c 300.1 HS ES 310 0,8x9,5 10 P-6/ F-3 110l 7.799,63 9.593,54
081177 c 300.2 S4 ES 310 3,8 32 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 135l 6.410,11 7.884,44
081178 c 300.2 S5 ES 310 5,8 38 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 135l 6.410,11 7.884,44
081179 c 300.2 C2 ES 310 1,9x15 18 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 135l 6.803,37 8.368,15

081180 c 300.2 C4 ES 310 3,9x40 25 P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ 
F-1 135l 6.803,37 8.368,15

081181 c 300.2 HS ES 310 0,8x9,5 11 P-6/ F-3 135l 8.900,75 10.947,92
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Opis produktu SHREDSTAR S10 SHREDSTAR X5 

Niszczone materiały Papier, spinacze, zszywki, karty 
plastikowe, płyty CD/DVD

Papier, spinacze, zszywki, karty 
plastikowe, płyty CD/DVD

Stopień bezpieczeństwa wg 
DIN 66399 P-2/O-1/T-1/E-2 P-4/O-1/T-2/E-2/F-1

Stopień bezpieczeństwa wg 
DIN 32757-1 2 3

Rozmiar ścinka 6 mm 4,5 x 30 mm
Wydajność cięcia (80g/m²) 10 arkuszy 5 arkuszy
Wydajność cięcia (70g/m²) 12 arkuszy 6 arkuszy
Szerokość cięcia 220 mm 220 mm
Pojemność pojemnika 18 l 18 l
Pobór energii 125 W 125 W
Waga 4,2 kg 4,5 kg
Nr katalog. 630018 c 630019 c
Cena netto 286,40 336,21
Cena brutto 352,27 413,54

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR S10 / X5
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 pojem-
nika zapewniając łatwą segregację 
odpadów; wbudowana fotokomórka 
automatycznie uruchamia urządzenie 
oraz wyłącza je po zakończeniu po-
dawania papieru; stan operacji syg-
nalizowany przez diody LED; poziom 
napełnienia można sprawdzić poprzez 
otwór inspekcyjny; autorewers; cicha 
praca; wymiary: 245 x 335 x 405 mm; 
gwarancja: 2 lata.

Opis produktu SHREDSTAR X8
Niszczone materiały Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1 3
Rozmiar ścinka 4,5 x 30 mm
Wydajność cięcia (80g/m²) 8 arkuszy
Wydajność cięcia (70g/m²) 9-10 arkuszy
Szerokość cięcia 220 mm
Pojemność pojemnika 18 l
Pobór energii 250 W
Waga 4,8 kg
Nr katalog. 630020 c
Cena netto 460,73
Cena brutto 566,70

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X8
Niszczarka przeznaczona jest do ochrony danych 
w domu lub małym biurze; oddzielny me-
chanizm tnący płyty CD/DVD a także 
karty plastikowe; zniszczony ma-
teriały optyczny  jest sortowany 
do oddzielnego pojemnika 
zapewniając łatwą segregację 
odpadów; diody LED wskazują 
stan pracy urządzenia (gotowa 
do pracy, przegrzanie, przecią-
żenie); wbudowana fotokomór-
ka automatycznie uruchamia 
urządzenie oraz wyłącza je po 
zakończeniu podawania pa-
pieru; 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;  
cicha praca; wymiary: 245 x 345 x 385 mm; gwarancja: 2 lata.

Opis produktu SHREDSTAR X10 SHREDSTAR X6PRO 

Niszczone materiały Papier, spinacze, zszywki, karty 
plastikowe, płyty CD/DVD

Papier, spinacze, zszywki, karty 
plastikowe, płyty CD/DVD

Stopień bezpieczeństwa wg 
DIN 66399 P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1 P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

Stopień bezpieczeństwa wg 
DIN 32757-1 3 4

Typ niszczenia ścinki ścinki
Rozmiar ścinka 4,5 x 30 mm 2 x 15 mm
Wydajność cięcia (80g/m²) 10 arkuszy 6 arkuszy
Wydajność cięcia (70g/m²) 12 arkuszy 7-8 arkuszy
Szerokość cięcia 220 mm 220 mm
Pojemność pojemnika 20 l 20 l
Pobór energii 160 W 160 W
Waga 6 kg 6 kg
Nr katalog. 630021 c 630022 c
Cena netto 572,80 765,80
Cena brutto 704,54 941,93

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X10 / X6PRO
Wszechstronna niszczarka o niewielkich rozmiarach; noże tnące są odporne 
na zszywki i spinacze, co eliminuje konieczność usuwa-
nia 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 pa-
pieru; funkcja automatycznego wycofania 
papieru zapobiega jego zacięciu i zapew-
nia 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: 245 x 345 x 
445 mm; gwarancja: 2 lata.

NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X13
Niszczarka przeznaczona jest do ochrony danych w małym biurze; diody LED wska-
zują stan pracy urządzenia (gotowa do pracy, przegrzanie, przeciążenie, pełny kosz); 
wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia urządzenie oraz wyłącza je po 
zakończeniu podawania papieru; funkcja automatycz-
nego 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: 300 x 390 
x 595 mm; gwarancja: 2 lata.

Opis produktu SHREDSTAR X13
Niszczone materiały Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1 3
Rozmiar ścinka 4 x 37mm
Wydajność cięcia (80g/m²) 13 arkuszy
Wydajność cięcia (70g/m²) 15 arkuszy
Szerokość cięcia 230 mm
Pojemność pojemnika 23 l
Pobór energii 300 W
Waga 12,5 kg
Nr katalog. 630023 c
Cena netto 1.033,52
Cena brutto 1.271,23
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NISZCZARKA HSM SHREDSTAR X15
Niszczarka na kółkach przeznaczona do ochrony danych w biurze; oddzielny mechanizm tnący płyty CD/DVD z łatwoś-
cią 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: 300 x 390 x 595 mm; gwarancja: 2 lata.

Opis produktu SHREDSTAR X15
Niszczone materiały Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1 3
Rozmiar ścinka 4 x 37 mm
Wydajność cięcia (80g/m²) 15 arkuszy
Wydajność cięcia (70g/m²) 18 arkuszy
Szerokość cięcia 230 mm
Pojemność pojemnika 26 l
Pobór energii 320 W
Waga 13 kg
Nr katalog. 630024 c
Cena netto 1.481,80
Cena brutto 1.822,61

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 C16 3,9 C16 4x25
Niszczone materiały Papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2 P-4/T-4/E-3/F-1
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1 2 2 3
Typ niszczenia paski paski ścinki
Rozmiar ścinka 5,8 mm 3,9 mm 4 x 25mm
Wydajność cięcia (80g/m²) 15 - 17 arkuszy 12 - 14 arkuszy 6 - 7 arkuszy
Szerokość cięcia 225 mm 225 mm 225 mm
Pojemność pojemnika 25 l 25 l 25 l
Pobór energii 300 W 300 W 300 W
Waga 4 kg 4 kg 4,5 kg
Nr katalog. 630008 c 630009 c 630010 c
Cena netto 921,46 921,46 1.145,59
Cena brutto 1.133,40 1.133,40 1.409,08

Opis produktu C14 3,9 C14 4x25

Niszczone materiały Papier, spinacze, zszywki, karty 
plastikowe

Papier, spinacze, zszywki, karty 
plastikowe

Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-2/T-2/E-2 P-4/T-4/E-3/F-1
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1 2 3
Typ niszczenia paski ścinki
Rozmiar ścinka 3,9 mm 4 x 25 mm
Wydajność cięcia (80g/m²) 10 - 12 arkuszy 5 - 6 arkuszy
Szerokość cięcia 225 mm 225 mm
Pojemność pojemnika 20 l 20 l
Pobór energii 300 W 300 W
Waga 4 kg 4,5 kg
Nr katalog. 630016 c 630017 c
Cena netto 809,39 946,36
Cena brutto 995,55 1.164,02

NISZCZARKA HSM SECURIO C14
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.
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Working for you

Produkt 600X 300M 300X 200X 130M 130X 90X 60X

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-5 P-4 P-4 P-5 P-4 P-3 P-3
Ilość niszczonych kartek (80 g/m²) 600 300 300 200 130 130 90 60
Ilość niszczonych kartek (70 g/m²) 650 350 350 250 140 140 100 65
Wymiar ścinków (mm) 4x40 2x15 4x40 4x40 2x15 4x40 4x45 4x45
Pojemność kosza (litry) 80 40 40 32 26 26 20 15
Zszywki/spinacze/karty kredytowe        
CD     - - - -
Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące) 2/20 2/20 2/20 2/10 2/10 2/10 2/7 2/5
Nr katalog. 191034 c 190993 c 190860 c 190873 c 191037 c 191035 c 191036 c 190858 c
Cena netto 7.432,40 5.132,21 3.829,21 3.363,86 2.911,80 1.967,79 1.422,66 957,30
Cena brutto 9.141,85 6.312,62 4.709,93 4.137,55 3.581,51 2.420,38 1.749,87 1.177,48

Niszczarki automatyczne Auto Feed
98% mniej czasu przy niszczeniu dokumentów 
Przepustowość ulepszona nawet o 30%*

Niszczarka Auto+ 200X
Niszczy do 200 kartek (80 g/m²) automatycznie - 
idealna do małych biur (do 10 osób)

• Cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)

• Łatwy w opróżnianiu 32 l pojemnik na ścinki 
mieści 360 zniszczonych kartek

• Ręczne niszczenie do 7 kartek

Niszczarka Auto+ 600X
Niszczy do 600 kartek (80 g/m²) automatycznie - 
idealna do użytku działowego (10-20 osób)

• Cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4) 

• Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo 
niszczenia bez konieczności nadzoru

• Wysuwana rama na worki na ścinki - maks. 
pojemność 80 l, mieści do 850 
zniszczonych kartek

• Tryb pracy ciągłej

• Automatyczne oliwienie

• Ręczne niszczenie do 10 kartek

Niszczarka Auto+ 130M i 130X
Niszczy do 130 kartek (80 g/m²) automatycznie - 
idealna do użytku osobistego (1-2 osoby)

• 130M - cięcie na mikro ścinki 2x15 mm 
(P-5); 130X - cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4) 

• Łatwy w opróżnianiu 26 l pojemnik na ścinki 
mieści do 300 (130M) lub 250 (130X) 
zniszczonych kartek

• Ręczne niszczenie do 6 kartek

Niszczarka Auto+ 300M i 300X
Niszczy do 300 kartek (80 g/m²) automatycznie - 
idealna do małych 
biur (do 10 osób)

• 300M - cięcie na mikro ścinki 2x15 mm 
(P-5); 300X - cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)

• Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo 
niszczenia bez 
konieczności nadzoru

• Łatwy w opróżnianiu 40 l pojemnik 
na ścinki mieści do 500 (300M) / 450 (300X) 
zniszczonych kartek

• Ręczne niszczenie do 8 kartek

Niszczarka Auto+ 90X i 60X
90X niszczy do 90 kartek (80 g/m²)automatycznie, 
a 60X do 60 kartek (80 g/m²) - idealne do użytku 
osobistego

• Cięcie na ścinki 4x45 mm (P-3)

• Łatwy w opróżnianiu 20 l pojemnik na ścinki 
(90X) mieści do 150 zniszczonych kartek, 
a 15 l pojemnik (60X) do 100 kartek 

• Ręczne niszczenie do 6 kartek (90X) 
lub 5 kartek (60X)

WIĘKSZA  
PRZEPUSTOWOŚĆ

WIĘKSZA  
PRZEPUSTOWOŚĆ

WIĘKSZA  
PRZEPUSTOWOŚĆ

* Porównanie niszczarek Auto+ 130X/130M z modelami Auto+ 100X/100M
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Working for you

Produkt RDX2070 RDX1850 RDS2270 RDS2250 RSX1834 RSS2434

Poziom bezpieczeństwa P-3 P-3 P-2 P-2 P-4 P-2
Ilość niszczonych kartek (80 g/m²) 20 18 22 22 18 24
Wymiar ścinków (mm) 4x45 4x45 5,8 5,8 4x40 5,8 
Pojemność kosza (litry) 70 50 70 50 34 34
Zszywki/spinacze biurowe/karty kredytowe/CD      
Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące) 2/20 2/20 2/20 2/20 2/10 2/10
Nr katalog. 191118 c 190736 c 190706 c 190735 c 190999 c 191000 c
Cena netto 5.185,39 4.746,63 4.201,50 3.975,47 2.605,99 2.247,00
Cena brutto 6.378,03 5.838,35 5.167,85 4.889,83 3.205,37 2.763,81

Niszczarki z technologią Mercury
Bez zacięć. Bez problemów. Bez bałaganu 
Czerwona lampka oznacza zbyt dużą ilość kartek, zielona lampka wskazuje, że nie ma ryzyka zacięcia.

Trzy razy dłuższe niszczenie*
Nowa seria Promax: wydajniejsze i jeszcze dłuższe niszczenie

Niszczarka Mercury RDX2070, 
RDX1850, RDS2270 i RDS2250

Wysoko-wydajne niszczarki działowe (10-20 osób)

• RDX2070 i RDX1850 tną 20 lub 18 kartek 
jednorazowo na ścinki 4x45 mm (P-3); RDS2270 
i RDS2250 tną 22 kartek jednorazowo na paski 
5,8 mm (P-2)

• Wysuwana rama na worki na ścinki - maks. 
pojemność 70 lub 50 litrów

• Tryb pracy ciągłej

• System automatycznego oliwienia (RDX2070 i 
RDX1850)

Niszczarka RSX1834 i RSS2434

Niszczarki dla kadry kierowniczej/do małych biur 
(do 10 osób) 

• RSX1834 tnie do 18 kartek 
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4); RSS2434 
tnie do 24 kartek jednorazowo na paski 5,8 mm 
(P-2)

• Wysuwany kosz na ścinki o pojemności 34 litrów

Produkt RSX1538 RSS1838 RSX1035 RSS1535 REX823 RES1123 RPX612 RPS812

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-2 P-4 P-2 P-4 P-2 P-4 P-2
Ilość niszczonych kartek (80 g/m²) 15 18 10 15 8 12 6 8
Wymiar ścinków (mm) 4x40 6 4x40 6 4x40 6 4x40 6
Pojemność kosza (litry) 38 38 35 35 23 23 12 12
Zszywki/spinacze biurowe/karty kredytowe        
CD  
Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące) 2/10 2/10 2/10 2/10 2/7 2/7 2/3 2/3
Nr katalog. 191110 c 191111 c 191112 c 191113 c 191114 c 191115 c 191116 c 191117 c
Cena netto 2.247,00 2.114,04 990,54 917,42 704,68 651,50 478,65 438,76
Cena brutto 2.763,81 2.600,27 1.218,36 1.128,43 866,76 801,35 588,74 539,67

Niszczarka Promax RSX1538 
i RSS1838 
Niszczarki do małych biur, idealne dla 5-10 osób

• Czas pracy 30 min od włączenia maszyny  

• Wysuwany 38 litrowy pojemnik na ścinki

• RSX1538 tnie do 15 kartek jednorazowo na 
ścinki 4x40 mm (P-4); RSS1838 tnie  do 18 
kartek jednorazowo na paski 6 mm (P-2)

Niszczarka Promax RSX1035, 
RSS1535, RES1123 i REX823
Niszczarki do małych biur, idealne dla maks. 10 osób

• Czas pracy 15 min od włączenia maszyny   

• 35 lub 23 l pojemnik na ścinki (zdejmowana pokrywa) 

• RSX1035/REX823 tnie do 10/8 kartek 
jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4); 
RSS1535/RES1123 tnie do 15/12 kartek 
jednorazowo na paski 6 mm (P-2)

Niszczarka Promax RPX612 
i RPS812
Niszczarki dla kadry kierowniczej, idealne dla 1-2 osób

• Czas pracy do 10 min od włączenia maszyny 

• 12 litrowy pojemnik na ścinki (zdejmowana 
pokrywa)

• RPX612 tnie do 6 kartek jednorazowo na 
ścinki 4x40 mm (P-4); RPS812 tnie do 8 kartek 
jednorazowo na paski 6 mm (P-2)

AUTOMATYCZNE 
COFANIE

* Porównanie cyklu pracy niszczarki RPX612 z wycofanym modelem V35WS (do momentu chłodzenia)
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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 
70g/80g Poziom bezpieczeństwa Cena netto Cena brutto

031147 c 226 4 x 45 8/7 3/P-3,T-3,E-2 612,43 753,29

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22312
Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń; posiada funkcję automatycznego start/stop oraz 
rewers; automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki; elektroniczny wskaźnik 
zapełnienia; nie pobiera prądu podczas „czuwania“; osobne noże i pojemniki na pocięte płyty CD/DVD 
i karty plastikowe; niszczenie płyt CD/DVD: 3 paski po 4 cm szerokości każdy; wygodne kółka obroto-
we; wyjmowany kosz na odpadki; wyposażona w okienko umożliwiające kontrolę napełnienia kosza; 
wykonana z odpornego na złamania plastiku; rodzaj cięcia: ścinki; niszczy spinacze i zszywki; głośność 
53 dB; kosz o pojemności 26l.

Nr katalog. Szerokość wejścia (mm) Rozmiar ścinków (mm) Ilość niszczonych kartek 
70g/80g Poziom bezpieczeństwa Cena netto Cena brutto

031184 c 220 4,3 x 37 16/14 3/P-4, F-1, T-4, E-3 1.711,85 2.105,58

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22017
Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze i w domu; posiada funkcję automatycznego start/stop 
oraz rewers; automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki; praktyczny wskaźnik 
zapełnienia kosza przez okienko podglądu; górna część demontowalna; rodzaj cięcia: ścinki; niszczy 
spinacze i zszywki; głośność 61 dB; kosz o pojemności 12l.

Nr katalog. Szerokość wejścia (mm) Rozmiar ścinków (mm) Ilość niszczonych kartek 
70g/80g Poziom bezpieczeństwa Cena netto Cena brutto

031183 c 220 4 x 40 6/5 3/P-4 371,40 456,82

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

Nr katalog. Model: Rodzaj cięcia Poziom bez-
pieczeństwa

Rozmiar 
ścinek (mm)

Ilość kartek 
(80gsm) Pojemność kosza Szczelina 

wejściowa Cena netto Cena brutto

190726 c Alpha Konfetti ścinki P-4 4x36 5 14L (60 kartek) 224 325,75 400,67
190725 c Alpha Paski paski P-1 7,2 5 10L (30 kartek) 222 219,38 269,84

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

Nr katalog. Rodzaj cięcia Poziom bezpieczeństwa Rozmiar 
ścinek (mm)

Ilość kartek 
(80gsm) Pojemność kosza Szczelina 

wejściowa Cena netto Cena brutto

190817 c ścinki P-4 4x35 12 20L (200 kartek) 230 877,53 1.079,36
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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; mak-
symalna wysokość ciętego pliku: 1,5 mm; docisk ciętego 
materiału: ręczny; jednorazowo tnie 15 kartek.

Nr katalog. Model Długość cięcia (mm) Cena netto Cena brutto

031139 c 533 – A4 340 520,39 640,08
031140 c 534 – A3 460 765,81 941,95

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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

031141 c 221,31 272,21

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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

031181 c 1.430,28 1.759,24

GILOTYNA FUSION FELLOWES
Gilotyna przeznaczona do użytku w małym biurze; ostrze ze stali nierdzewnej 
zapewnia jednolite cięcie; tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g); specjalna 
osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy; osłona SafeCut™ w czasie 
transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie; 
metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami; docisk papieru 
zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia; miarki cięcia dla 
różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem; przyjazna dla 
użytkownika ergonomiczna konstrukcja; specjalne wgłębienia w podstawie 
ułatwiające przenoszenie; certyfi kat bezpieczeństwa TUV & GS.

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

210458 c FUSION A4 287,08 353,11
210459 c FUSION A3 365,73 449,85

GILOTYNA REXEL CL100 / CL120
Gilotyna Rexel ClassicCut posiada podstawę z liniami siatki i prowadnice pa-
pieru dla zapewnienia precyzyjnego cięcia; obydwa modele tną do 10 kartek 
jednorazowo, mają samoostrzące się ostrza ze stali nierdzewnej; dodatkowe 
bezpieczeństwo zapewnione jest przez funkcję BlockLock, gdy gilotyna nie 
jest używana oraz przez nóżki antypoślizgowe gwarantujące stabilność 
podczas cięcia.

CL100

Długość cięcia 305 mm; format A4; waga 1,3 kg

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

190853 c 226,52 278,62

CL120

Długość cięcia 460 mm; format A3; waga 2,7 kg

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

190854 c 484,76 596,25
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GILOTYNA Z TRYMEREM WALLNER GT 320
Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu; możliwość łączenia i rozłączania 
urządzeń; prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy 
przechowywaniu urządzenia; na blatach roboczych standardowe szablony 
formatów; gilotyna: automatycznym docisk papieru; osłona zabezpieczająca; 
jednorazowe cięcie do 10 kartek 80 g; długość cięcia: 320 mm; trymer: for-
mat A4; listwa dociskowa; 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80 g), falista 
i perforowana (do 3 kartek 80g).

Nr katalog Cena netto Cena brutto

081092 c 237,36 291,95

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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081081 c 337,08 414,61

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

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

081082 c GA 310 353,00 434,19
081083 c GA 448 474,92 583,91

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

Nr katalog. Model Długość cięcia Wymiar blatu Cena netto Cena brutto

081183 c GB 320 320 mm 320x250 mm 152,15 187,14
081184 c GB 460 460 mm 460x380 mm 225,19 276,98
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GILOTYNA RC 331 N
Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru; przezroczysta osłona 
zapewniająca bezpieczeństwo pracy; ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy 
zapewniający komfort pracy; na blatach roboczych standardowe szablony 
formatów; tnie do 24 kartek 70g jednorazowo; długość cięcia 330 mm; 
wymiary blatu 330x245 mm.

Nr katalog Cena netto Cena brutto

081106 c 593,26 729,71

GI LO TY NA RC 361
Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru; system docisku urucha-
miany wraz z ruchem ostrza; przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeń-
stwo pracy ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy; na blatach roboczych 
standardowe szablony formatów; precyzyjny ogranicznik do regulowania 
wymiarów cięcia; jednorazowe cięcie do 30 kartek 70 g; długość cięcia: 360 
mm; wymiary blatu: 440x300 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080501 c 782,02 961,88

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 Cena netto Cena brutto

080828 c A4 – długość cięcia: 310 mm; 217,88 267,99

080829 c A3 – długość cięcia: 420 mm; wymiary 
blatu: 460x380 mm 290,92 357,83

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. Cena netto Cena brutto

080765 c 119,29 146,73

TA 33

Długość cięcia 460 mm; ilość ciętych kartek: 8.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080766 c 157,02 193,13
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TRYMER ELECTRON FELLOWES
Trymer przeznaczony do użytku w średnim biurze do przycinania dokumentów 
o rozmiarze do A3/A4; zawiera bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes 
SafeCut™ z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie 
kasety i jest wysuwane tylko w momencie cięcia; w zestawie 4 kasety z ostrzami: 
do cięcia prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania; tnie jednorazowo 
do 10 arkuszy (80g); unikalna dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję 
cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe odpowiedniki; metalowa baza 
zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami; docisk papieru z możliwością 
ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia; 
miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem; 
bezpieczna pozycji karetki w czasie spoczynku, ułatwia wymianę kasety z 
ostrzem oraz przenoszenie; przyjazna dla użytkownika ergonomiczna kon-
strukcja; specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiające przenoszenie; certyfi kat 
bezpieczeństwa TUV & GS.

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

210462 c ELECTRON A4 260,86 320,86
210463 c ELECTRON A3 300,19 369,23

TRYMER REXEL SMARTCUT A100
Mały, praktyczny, bardzo lekki (0,2 kg);  przeznaczony do cięcia papieru o 
maks. formacie A4; maksymalna ilość przycinanych kartek: 5; długość cięcia: 
300 mm; linie prowadzące ułatwiające równe ułożenie kartek; lekka podstawa, 
wykonana z solidnego plastiku; transparentna prowadnica brzegu papieru 
zintegrowana z linijką – mocno utrzymuje papier podczas przycinania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

190855 c 69,34 85,29

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

Nr katalog. Model Długość cięcia (mm) Cena netto Cena brutto

031142 c 550 – A4/B4 360 645,30 793,72
031143 c 552 – A3/B3 510 743,90 915,00

TRYMER DAHLE 507 / 508
Trymer z automatycznym dociskiem; do przycinania zdjęć i małych plików pa-
pieru; 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) Cena netto Cena brutto

031144 c 507 – A4 320 199,40 245,26
031145 c 508 – A3 460 257,45 316,66

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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

031182 c 334,16 411,02
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drukarki etykiet

Zestaw nie zawiera smartfona

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. Cena netto Cena brutto

Drukarka 263971 c 883,58 1.086,80
Akumulator 264042 a 464,55 571,40

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.

LEITZ ICON - INTELIGENTNA KASETA DO DRUKOWANIA ETYKIET

Zestaw nie zawiera identyfi katora

ETYKIETY Z UNIWERSALNĄ, 
PAPIEROWĄ TAŚMĄ LEITZ ICON
Do drukowania etykiet adresowych lub transpor-
towych, a nawet długich banerów.

Nr katalog. Szerokość Cena netto Cena brutto

263972 a 88 mm 122,16 150,26
263973 a 61 mm 100,28 123,34
263974 a 50 mm 94,80 116,60
263975 a 39 mm 89,33 109,88
263976 a 25 mm 85,70 105,41
263977 a 19 mm 82,05 100,92
263978 a 12 mm 79,31 97,55

ETYKIETY KARTONOWE 
LEITZ ICON
Do drukowania identyfikatorów, etykiet do 
segregatorów, wizytówek i wiele innych. Grubość 
157 g/m².

Nr katalog. Szerokość Cena netto Cena brutto

263989 a 91 mm 122,16 150,26
263990 a 57 mm 94,80 116,60
263991 a 32 mm 89,33 109,88

ETYKIETY PAPIEROWE 
LEITZ ICON - GOTOWE FORMATY
Do drukowania małych i dużych etykiet adresowych  
lub transportowych, do 200 etykiet na minutę.

Opis Nr katalog. Cena netto Cena brutto

36x88 mm, 
600 etykiet 263985 a 107,56 132,30

28x88 mm, 
690 etykiet 263987 a 107,56 132,30

59x102 mm, 
225 etykiet 263986 a 107,56 132,30

50x88 mm, 
435 etykiet 263988 a 107,56 132,30

ETYKIETY PLASTIKOWE LEITZ ICON
Do drukowania etykiet na kable, oznaczania 
przedmiotów, ostrzeżeń i wiele innych.

Opis Nr katalog. Cena netto Cena brutto

Biała, 12 mm 263979 a 89,33 109,88
Żółta, 12 mm 263980 a 89,33 109,88
Czerwona, 12 mm 263981 a 89,33 109,88
Biała, 88 mm 263982 a 142,21 174,92
Żółta, 88 mm 263983 a 142,21 174,92
Czerwona, 88 mm 263984 a 142,21 174,92

TORBA NA DRUKARKĘ LEITZ ICON
Z miejscem na drukarkę, baterie, kasetkę oraz 
tablet, rozmiar A4

Opis Nr katalog. Cena netto Cena brutto

Torba 264556 a 158,62 195,10
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Która drukarka 
jest dla Ciebie?

Używając ikon poniżej, dopasuj 

zastosowania etykiet i swoje 

potrzeby, by znaleźć najlepszą 

dla siebie drukarkę.

Czy potrzebujesz
specjalnej funkcji?

Zgodność 

PC/Mac
Bezprzewodowa

łączność

Ładowane

akumulatory

Archiwizacja
Identyfi kacja

ogólna
Śledzenie
zasobów

Zarządzanie 
okablowaniem

Infrastruktura 
BHP

Wysyłka
i korespondencja • Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm

•  Szybka edycja tekstu dzięki dotykowym klawiszom skrótów 
pozwalającym na włączenie funkcji pogrubienia, kursywy, 
podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i tekstu pionowego

•  Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze wzorowanej 
na komputerowej (QWERTY), o układzie klawiszy 
specyfi cznym dla danego kraju

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 160
Prosta w użyciu drukarka z klawiszami szybkiego 
formatowania.

DYMO® LabelManager™ PnP
Podłącz, wpisz tekst i drukuj - to wszystko!

• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm
•   Bez konieczności instalacji oprogramowania - 

wbudowane oprogramowanie
jest gotowe do użycia bez instalacji

•   Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek
i elementów grafi cznych na komputerze przy użyciu
połączenia z  komputerem PC lub Mac

Dostępna szerokość taśm

• Drukowanie na taśmach o szerokośc 6/9/12 mm
•  Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek 

i grafi k z komputera dzięki połączeniu z komputerami 
PC lub Mac

•  Wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami 
jednorazowymi i ich utylizacją — urządzenie zasilane 
akumulatorem

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 280
Inteligentna, wszechstronna - z najlepszymi 
opcjami połączeń.

• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12/19 mm
• Duży, 4-wierszowy wyświetlacz grafi czny
• Do użytku jako indywidualne urządzenie - lub po
 połączeniu przez USB z komputerem PC lub Mac®

• Zasilanie przez szybko ładowane akumulatory
 umożliwia pracę w ruchu

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 420P
Wysokowydajna drukarka etykiet z możliwością
podłączenia do komputerów PC lub Mac®.

1296 19 24 mm
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• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12/19/24 mm
•  Udostępnianie urządzenia w sieci bezprzewodowej -
 łatwa instalacja
•  Możliwość drukowania niezwykle wyraźnych grafi k,
 kodów kreskowych i logo w rozdzielczości 300 dpi
• Automatyczna obcinarka etykiet

DYMO® LabelManager™ Wireless PnP
Jedna drukarka, wielu użytkowników - bezprzewodowe 
udostępnianie urządzenia.

Dostępna szerokość taśm

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

530758 c 150,12 zł 184,65 zł

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

530922 c 339,73 zł 417,87 zł

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

530685 c 648,20 zł 797,29 zł

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

530684 c 297,24 zł 365,61 zł

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

531137 c 679,59 zł 835,90 zł



Szybko i wygodnie 
twórz etykiety na 
smartfonie.

Połącz. Stwórz. Wydrukuj.
Drukarka DYMO MobileLabeler umożliwia łatwe 
tworzenie różnorodnych etykiet w bezpłatnej 
aplikacji DYMO Connect na smartfonie, tablecie 
oraz na komputerze z systemem Mac® i 
Windows®. Szybko i wygodnie twórz etykiety 
na taśmach do 24 mm szerokości. Korzystaj z 
funkcji sprawdzania pisowni, zamiany mowy na 
tekst czy bogatego wyboru czcionek. Łączność 
przez Bluetooth® umożliwi sprawną konfigurację 
drukarki na wybranym urządzeniu. 

www.dymo.com

© 2016 Sanford, L.P. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Google® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i Android ™ jest znakiem 
towarowym firmy Google Inc. Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Bluetooth SIG, Inc., używanymi na podstawie licencji.



Kolor druku/tła 6mm 9mm 12mm 19mm 24mm 

Czarny/Biały 530755 a 530418 a 530425 a 530433 a 530754 a 

Biały/Przeźroczysty - - 530904 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 -

Czarny/Zielony - 530423 a 530430 a 530438 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 93,81 99,98 108,12 137,18 158,73

Cena brutto zł 115,39 122,98 132,99 168,73 195,24

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

530659 c 642,24 zł 789,96 zł

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

531136 c 1.127,00 zł 1.386,21 zł

Rodzaj etykiety
Rolki/

pudełko
Etykiety/

rolka
Rozmiar

(mm)
Materiał Kolor Klej Kod

Cena 
netto

Cena 
brutto

Standardowa adresowa 2 130 89 x 28 Papier Białe Trwałe 530446 a 75,06 92,32

Duża adresowa 2 260 89 x 36 Papier Białe Trwałe 530447 a 150,12 184,65

Duża adresowa 1 260 89 x 36 Tworzywo Przezrocz Trwałe 530914 a 170,26 209,42

Na adres zwrotny 1 500 54 x 25 Papier Biale Trwałe 530461 a 68,31 84,02

Wysyłkowa/identyfi katory imienne 1 220 101 x 54 Papier Biale Trwałe 530757 a 127,98 157,42

Na segregatory małe 1 110 190 x 38 Papier Biale Trwałe 530916 a 142,73 175,56

Na segregatory duże 1 110 190 x 59 Papier Biale Trwałe 530756 a 178,56 219,63

Na teczki podwieszane 1 220 50 x 12 Papier Biale Trwałe 530917 a 77,53 95,36

Duża, do wielu zastosowań 1 320 70 x 54 Papier Biale Trwałe 530915 a 145,51 178,98

Do wielu zastosowań 1 1000 25 x 13 Papier Biale z możliwością 
usunięcia 530462 a 59,67 73,39

Do wielu zastosowań 1 1000 57 x 32 Papier Biale z możliwością 
usunięcia 530463 a 158,12 194,49

Do wielu zastosowań 1 500 51 x 19 Papier Biale z możliwością 
usunięcia 530464 a 73,06 89,86

Kwadratowa uniwersalna 1 750 25 x 25 Papier Biale z możliwością 
usunięcia 530688 a 95,81 117,85

Małe wysyłkowe 1 300 89 x 41 Papier Biale z możliwością 
usunięcia 530918 a 119,34 146,79

Identyfi katory imienne 1 300 89 x 51 Papier Biale Bez kleju 530687 a 109,36 134,51

Karty dla odwiedzających 1 250 106 x 62 Papier Biale Bez kleju 530686 a 115,84 142,48

B. duże etykiety wysyłkowe 1 220 104 x 159 Papier Biale Trwałe 530919 a 169,95 209,04

1296 19 24 mm
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•  Nie trzeba korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Atrakcyjna, zwarta konstrukcja pasuje 
 do nowoczesnego miejsca pracy
• Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu  
 etykiet adresowych z 4 wierszami
• Wyposażona w oryginalne oprogramowanie DYMO®   
 LabelWriter™, które obsługuje ponad 100 stylów i   
 układów etykiet

DYMO® LabelWriter™ 450
Efektywne drukowanie podstawowych etykiet
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• Drukowanie na taśmach o szerokośc 6/9/12/19/24 mm
•  Duży, kolorowy ekran dotykowy – po raz pierwszy w 

drukarce etykiet DYMO!
•  Możliwość drukowania niezwykle wyraźnych grafi k,
 kodów kreskowych i logo w rozdzielczości 300 dpi
•  Automatyczna obcinarka etykiet

DYMO® LabelManager™ 500TS
Łatwe tworzenie, edycja i formatowanie etykiet za jednym 
dotknięciem.

Dostępna szerokość taśm

DYMO® Taśmy D1

• Specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™

• Przyklejają sie się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni 

 takich jak plastik, papier, metal i szkło

• Pakowane w poręczne kasety

• Technologia druku 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    

Oprogramowanie 
DYMO Label™ v.8

Wybierz nazwisko (nazwę) 
i adres

L

Kliknij ikonę drukowania 
LabelWriter™

2

Etykieta jest gotowa!

3

DYMO® Etykiety LabelWriter™

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

TAŚMY DO DRUKAREK ETYKIET CASIO
Kolor: czcionka/tło XR6 XR9 XR12 XR18 XR24

czarna/białe 720032 a 720037 a 720047 a 720049 a 720247 a
czarna/zielone 720219 a 720042 a 720133 a 720198 a 720201 a
czarna/żółte 720220 a 720225 a 720234 a 720241 a 720249 a
czarna/czerwone 720221 a 720039 a 720135 a 720138 a 720250 a
czarna/przezroczyste 720222 a 720038 a 720235 a 720242 a 720251 a
czarna/niebieskie --- 720228 a 720132 a 720136 a 720252 a
czarna/srebrne --- 720229 a 720236 a 720243 a ---
czarna/złote --- 720230 a 720237 a 720244 a ---
czerwona/białe --- 720231 a 720238 a 720245 a ---
niebieska/białe --- 720232 a 720239 a 720246 a ---
Cena netto zł 88,59 96,02 112,33 130,45 146,75
Cena brutto zł 108,97 118,10 138,17 160,45 180,50

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. Cena netto Cena brutto

720282 c 300,45 369,55

TELEFON GIGASET A120
Wyposażony jest w monochromatyczny wyświetlacz, książkę telefoniczną 
na 50 rekordów i identyfi kację 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

369985 a *** ***

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, zapew-
niający łatwą obsługę; system głośno mówiący, w wbudowanej pamięci można 
zapisać do 50 numerów oraz nazw; funkcja identyfi kacji numeru abonenta 
wywołującego, kompatybilność z GAP, powtarzanie 10 ostatnio wybieranych 
numerów, 5 polifonicznych melodii dzwonka, odbieranie dowolnym przyci-
skiem; zegar, alarm, funkcja poszukiwania słuchawki; dostępny w kolorach:  
metaliczny szary, tytanowy, beżowy i biały.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

369990 a metaliczny szary *** ***
369991 a biały *** ***
369992 a tytanowy *** ***
369993 a beżowy *** ***
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URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE CANON IMAGERUNNER C1225IF
Bogate w funkcje, wielofunkcyjne urządzenie kolorowe obsługujące format 
A4; umożliwia szybkie i efektywne przetwarzanie dokumentów; automatycz-
ne 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. Cena netto Cena brutto

951005 c *** ***

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 fi rmom bezproblemowe drukowanie, skanowanie i udostęp-
nianie 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. Cena netto Cena brutto

951002 c *** ***

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. Cena netto Cena brutto

951003 c *** ***

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. Cena netto Cena brutto

951004 c *** ***

URZĄDZENIE WIELOFUKCYJNE MF411DW CANON
To doskonałe rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw, w którym dużą uwagę 
przykłada się do elastyczności pracy; inteligentne i kompaktowe monochroma-
tyczne urządzenie wielofunkcyjne zapewnia wydruki o profesjonalnej jakości z 
szybkością nawet 33 str./min.; dwustronne drukowanie; funkcje drukowania, 
kopiowania, skanowania i faksu; kod PIN funkcji bezpiecznego drukowania 
poufne dokumenty, nawet w przypadku drukowania z urządzeń przenośnych, 
wygodę łączności i pracy dzięki Sieci Ethernet i Wi-Fi oraz zgodność z usługami 
Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android) i Google Cloud Print. 

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

951006 c *** ***
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wagi | testery banknotów

TESTER BANKNOTÓW WALLNER DL-102
Tester do sprawdzania autentyczności banknotów; świetlówka UV (6W) do 
sprawdzania elementów widocznych w ultrafi olecie; osłona zabezpieczająca; 
wymiary 240 x 125 x 70 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080698 c 95,51 117,48

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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080697 c 210,67 259,12

CYFROWA WAGA DO LISTÓW I PRZESYŁEK

A. Waga pocztowa M5 B. Waga pocztowa M10

WAGA DO PRZESYŁEK 

z interfejsem USB

Przenośna waga przemysłowa do obsługi
przesyłek o maksymalnym ciężarze 180 kg
• 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

1 kg     2 kg 5 kg     10 kg 50 kg   100 kg
180 kg

C. Waga do przesyłek 

S50

•  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)

Wszystkie oferowane przez nas wagi pocztowe są wyposażone w następujące funkcje:

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)

Automatyczne wyłączanie TAK TAK TAK

Przycisk funkcji „Hold” (blokowanie 
wyświetlacza)

TAK (+dioda LED) TAK (+dioda LED) TAK

Przycisk Tara (do ważenia zawartości 
pojemnika)

TAK TAK TAK

Złącze USB TAK TAK TAK

Odłączany wyświetlacz LCD (do obsługi 
ręcznej lub montażu na ścianie)

— — TAK

Źródło zasilania
(baterie niedołączone)

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

Numer katalogowy 530691 c 530692 c 530693 c

Cena netto zł 275,33 350,45 750,90

Cena brutto zł 338,66 431,05 923,61
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metkownice cenowe i akcesoria | baterie

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

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

910018 a rozmiar: AA - „paluszek” 8,31 10,22
910019 a rozmiar: AAA - „mały paluszek” 7,91 9,73

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

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

910013 a 2016 3,32 4,09
910014 a 2025 3,32 4,09
910015 a 2032 3,32 4,09

BATERIE ENERGIZER ALKALINE POWER
Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających małą i średnią ilość 
energii; działają znacznie dłużej od zwykłych baterii węglowo-cynkowych; 
ulepszona konstrukcja chroni dodatkowo przed ewentualnym wylaniem baterii; 
idealne do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek; 
napięcie: 1,5V; opakowanie: blister 4 szt.

Nr katalog. Rozmiar Cena netto Cena brutto

560859 a AA 14,74 18,13
560860 a AAA 14,74 18,13

12 x 26 mm 16 x 26 mm

PLP1226
PLR1226

PLP1626
PLR1626

METKOWNICE CENOWE 
AVERY ZWECKFORM
• Łatwa w obsłudze metkownica o mocnej, 

lekkiej i uniwersalnej konstrukcji.

• Szybkie i sprawne etykietowanie różnego rodzaju produktów.

• Indywidualny nadruk: cena, kod lub data.

• Metkownica jednowierszowa nadrukowuje do 8 znaków 
(alfanumeryczne).

•  Metkownica dwuwierszowa nadrukowuje do 10 znaków w górnym wersie 
oraz do 8 znaków w dolnym wersie (alfanumeryczne).

•  Wymienne rolki z tuszem są odpowiednie zarówno dla metkownic jedno, 
jak i dwuwierszowych.

• Precyzyjna aplikacja etykiet. Po naklejeniu etykieta pewnie przylega 
na całej powierzchni.

Numer
katalogowy

Kod 
producenta Opis Kolor Elementów/ 

opakowanie
Cena
netto

Cena
brutto

380303 a PL 1/8   Metkownica 
jednowierszowa czarny 1 206,73 254,28

380304 a  PL 2/18 Metkownica 
dwuwierszowa czarny 1 408,86 502,90

380305 a IRAV5 Rolka z tuszem czarny 5 68,82 84,65

ETYKIETY CENOWE W ROLCE DO METKOWNIC 
AVERY ZWECKFORM
•  Wysokiej jakości samoprzylepne etykiety dostępne w wersji 

trwale przylegającej albo usuwalnej.

• Posiadają nacięcia bezpieczeństwa zapobiegające przeklejaniu cen.

• Etykiety 12x26mm pasują do metkownicy jednowierszowej.

• Etykiety 16x26mm pasują do metkownicy dwuwierszowej.

• Nadruk nie rozmazuje się, jest wyraźny i czytelny.

• NOWOŚĆ! Trwałe etykiety są dostępne również w kolorze 
żółtym i czerwonym.

Numer
katalogowy

Kod 
producenta Kolor Rozmiar 

etykiety (mm)
Etykiet/ 
arkusz

Arkuszy/ 
opakowanie

Etykiet/ 
opakowanie

Cena
netto

Cena
brutto

Etykiety trwale przylegające
380306 a PLP1226 białe 12 x 26 1500 10 15000 83,70 102,95
380307 a PLP1626 białe 16 x 26 1200 10 12000 83,70 102,95
380560 a YPLP1226 żółte 12 x 26 1500 10 15000 83,70 102,95
380561 a YPLP1626 żółte 16 x 26 1200 10 12000 83,70 102,95
380562 a RPLP1226 czerwone 12 x 26 1500 10 15000 83,70 102,95
380563 a RPLP1626 czerwone 16 x 26 1200 10 12000 83,70 102,95
Etykiety usuwalne
380308 a PLR1226 białe 12 x 26 1500 10 15000 91,89 113,02
380309 a PLR1626 białe 16 x 26 1200 10 12000 91,89 113,02

RPLP1226 YPLP1226 RPLP1626 YPLP1626
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baterie

BATERIE KODAK MAX
Baterie jednorazowego użytku, bez 
możliwości ponownego ładowa-
nia; rodzaj: alkaliczne; dedykowane 
do urządzeń wymagających stabil-
nego zasilania o dużym poborze 
prądu; baterie o wydłużonym 
azasie działania; rodzaj opakowa-
nia: blister.

Nr katalog. Rozmiar Napięcie Ilość w opak. Cena netto Cena brutto

910010 a AA 1,5V 4 szt. 7,08 8,70
910011 a AAA 1,5V 4 szt. 7,08 8,70
910028 a LR14 1,5V 2 szt. 13,02 16,01
910027 a LR20 1,5V 2 szt. 17,17 21,12
910029 a LR61 9V 1 szt. 10,52 12,94

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. Rozmiar Ilość w opak. Cena netto Cena brutto

910083 a AA 4 szt. 6,80 8,36
910084 a AAA 4 szt. 6,37 7,84
910085 a LR20 2 szt. 17,17 21,12
910086 a LR14 2 szt. 11,63 14,31

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. Rozmiar Napięcie Ilość w opak. Cena netto Cena brutto

910016 a AA 1,5V 4 szt. 3,20 3,94
910017 a AAA 1,5V 4 szt. 3,05 3,75
910057 a R20 1,5V 2 szt. 7,08 8,70
910037 a K9V 9V 1 szt. 3,60 4,43

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. Rozmiar Ilość w opak. Cena netto Cena brutto

910039 a AA 4 szt. 2,65 3,25
910042 a AAA 4 szt. 2,37 2,91
910078 a R14 2 szt. 4,06 5,00
910079 a R20 2 szt. 6,37 7,83

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.

Nr katalog. Rozmiar Pojemność Ilość  w opak. Cena netto Cena brutto

910080 a AA 1700mAh 4 szt. 52,77 64,91
910088 a AA 2100mAh 4 szt. 67,85 83,45
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KALKULATOR CITIZEN SDC-888X
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. Cena netto Cena brutto

510616 a 81,34 100,05

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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

510612 a 63,81 78,49

la-
po 
w;
ie 
e;

m; 
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9

KALKULATOR CITIZEN SDC444S
12-pozycyjny wyświetlacz; klawisz zmiany znaku; określanie miejsc po przecin-
ku; 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; waga 209g.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

510666 a 49,98 61,484

KALKULATOR CITIZEN 
SLD-200N
Kalkulator kieszonkowy; 8-pozycyjny 
wyświetlacz; podwójne zasilanie; 
obliczenia z wykorzystaniem pamięci 
M+/M–; wymiary: 60 x 97,5 x 10 mm; 
waga 34g.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

510620 a 15,84 19,48

jny 
e;

KALKULATOR CITIZEN SDC-810BN
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. Cena netto Cena brutto

510614 a 34,16 42,02

; o
miary: 102

KALKULATOR CITIZEN CT-500V II
10-pozycyjny wyświetlacz; podwójne zasilanie; funkcja check & correct; ob-
liczanie podatku TAX; obliczanie marży MU; rozmiar: 134 x 135 x 27 mm; 
waga 140 g.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

510577 a 76,09 93,59

KALKULATOR CITIZEN SDC805BN
8-pozycyjny wyświetlacz; obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-; po-
dwójne zasilanie; wymiary 102 x 124 x 25 mm; waga 82g.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

510187 a 28,19 34,67
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KAL KU LA TOR VEC TOR DK -222 
12-po zy cyj ny wy świe tlacz; po dwój ne za si la nie; 
za okrą gla nie wy ni ków; kla wisz co fa nia; ob li cza nie 
mar ży; kla wisz zmia ny zna ku +/-; po dwój ne ze ro; 
pla sti ko wa obu do wa; wy mia ry 137x103x32 mm; 
6 lat gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720084 a 34,24 42,12

KAL KU LA TOR VEC TOR DK-206 
12-po zy cyj ny du ży wy świe tlacz o re gu lo wa nym 
ką cie na chy le nia; po dwój ne za si la nie; za okrą gla nie 
wy ni ków; ob li cza nie su my koń co wej (GT); kla wisz 
co fa nia; kla wisz zmia ny zna ku +/-; kla wisz po-
dwój ne go ze ra; wy mia ry 200x150x27 mm; 6 lat 
gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720086 a 55,27 67,98

KALKULATOR VECTOR CD-2455
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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720101 a 41,48 51,02

KALKULATOR CASIO MH-12
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 wykonywa-
nego działania; wymiary: 27,6 x 127 x 136.5 mm; gumowe stopki – zabez-
pieczające przed przesuwaniem się kalkulatora.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720280 a 75,91 93,37

KALKULATOR CASIO MJ-120D PLUS
12-pozycyjny wyświetlacz; podwójne zasilanie; plastikowe klawisze; Key Rol-
lover; 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 wykony-
wanego działania; pierwiastek kwadratowy; wymiary: 28,6 x 126,5 x 148.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720283 a 94,21 115,88

s

Cena net

75,91
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KALKULATOR CASIO GR-12
12-pozycyjny wyświetlacz; podwój-
ne zasilanie (bateria słoneczna + 
LR44); duży wyświetlacz; dodat-
kowa podpórka pod kalkulatorem;  
pierwiastek kwadratowy; procenty 
(KLP); podwójna pamięć; klawisz 
cofania; znak +/-; licznik pozycji; 
obliczenia marżowe; zaokrąglanie 
w górę i w dół; przybliżenia do: 
4, 2, 1, 0 miejsc po przecinku; 
zapis walutowy; znacznik części 
tysięcznej.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720271 a 81,53 100,28

R-12
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KALKULATOR VECTOR 
CD-2460
12-pozycy jny  wyświet lacz ; 
podwójne zasilanie; funkcja 
check&correct do 120 kroków; 
obliczanie marży; zaokrąglanie 
wyników; klawisz cofania; wy-
miary: 150 x 138 x 35 mm; 6 lat 
gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720196 a 54,16 66,62
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KALKULATOR TOOR TR-2464
12-pozycyjny; posiada 2 typy zasilania 
– bateryjne i sieciowe; duży wyświet-
lacz LCD; funkcje: check&correct – 
sprawdzanie i poprawianie obliczeń 
do 120 kroków, pamięć, pierwiast-
kowanie, obliczanie procentu liczby, 
zmiana znaku, klawisz cofania ostat-
niej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji, 
całkowite kasowanie rejestrów i 
pamięci; wymiary: 148x96x34 mm; 
5 lat gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020675 a 34,40 42,31

KALKULATOR TOOR ELECTRONIC TR-2245
12-pozycyjny; 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne;  funkcje: pamięć, pier-
wiastkowanie, obliczanie procentu liczby, marża/obniżka, zmiana znaku, suma 
ogólna, klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji; wymiary: 
142x105x23 mm; 5 lat gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020528 a 37,75 46,43

KALKULATOR TOOR ELECTRONIC TR-2296
12-pozycyjny; 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne; funkcje: pamięć, pier-
wiastkowanie, 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. Cena netto Cena brutto

020529 a 45,33 55,76

KALKULATOR TOOR TR-2242
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 kaso-
wanie rejestrów i pamięci, wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku; 
wymiary: 145x137x33 mm; 5 lat gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020674 a 41,33 50,84

KALKULATOR TOOR TR-227
Kalkulator kieszonkowy; 12-pozycyjny; kaso-
wanie ostatniej pozycji; obliczanie pierwiastka; 
obliczanie procentu; pamięć; rozmiar: 102 x 
60 x 12 mm; zgodny z wymaganiami UE; 5 
lat gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020785 a 15,71 19,32

KALKULATOR TOOR TR-1216
Kalkulator biurowy z ruchomym wy-
świetlaczem; marża/obniżka; klawisz 
cofania ostatniej cyfry; kasowanie 
ostatniej pozycji; wybór trybu prze-
cinka; całkowite kasowanie rejestrów 
i pamięci;12-pozycyjny;  rozmiar:186 x 
112 x 29 mm; zgodny z wymaganiami 
UE; 5 lat gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020784 a 52,36 64,40
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KALKULATOR NAUKOWY TOOR TR-511
Kalkulator naukowy, 12-pozycyjny z dwuliniowym wyświetlaczem; 
posiada funkcje: pierwiastkowania, pamięci, całkowitego kasowa-
nia 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. Cena netto Cena brutto

020527 a 38,40 47,23

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

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

510665 a 389,53 479,12

R CITIZEN CX123N

KALKULATOR NAUKOWY CITIZEN SR-135N
128 funkcji; zasilanie bateryjne; 10-pozycyjny wyświetlacz; pla-
stikowe etui; obliczenia z wykorzystaniem pamięci; obliczenia 
z wykorzystaniem nawiasów; obliczenia arytmetyczne; logarytmy 
i antylogarytmy; funkcje hiperboliczne i odwrotne funkcje hiper-
boliczne; funkcje trygonometryczne i odwrotne funkcje trygono-
metryczne; obliczenia statystyczne; przekształcanie współrzędnych; 
obliczenia na liczbach złożonych; konwersja jednostek miar kątów; 
konwersja zapisu sześćdziesiętnego do dziesiętnego; wymiary: 84 
(szer.) x 154 (wys.) x 19 (grub.) mm; waga 118 g.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

510683 a 58,82 72,35

KALKULATOR CASIO HR-150RCE
12-pozycyjny wyświetlacz; konwersja walut TAX+/-; funkcja check&correct 
( 150 kroków); funkcja ponownego wydruku; podwójne zero; marżowy sposób 
liczenia %; obliczenia delta %; naliczanie marży (MU/MD); suma częściowa 
i całkowita; zaokrąglanie wyników; licznik pozycji; korekta ostatniej cyfry; 
prędkość wydruku: 2.0 linii/sec.; wydruk czasu i daty; 2-kolorowy wydruk; 
szerokość papieru: 58 mm; zasilacz jako opcja.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720288 a 335,18 412,27

KALKULATOR NAUKOWY 
CASIO FX-991EX CLASSWIZ
552 funkcji; funkcja powtarzania; stałe naukowe 
(47); konwersja jednostek (40); pamięć zmiennych 
(9); pamięć programów (Calc/Solv key); obliczenia 
na ułamkach zwykłych; kąty w DEG/RAD/GRAD; 
konwersja między >DEG/>RAD/>GRAD; staty-
styka; generator liczb losowych; losowanie liczby 
całkowitej; rozkład prawdopodobieństwa; roz-
wiązywanie równań/układów równań; obliczenia 
na macierzach (4x4); macierze/całki/pochodne; 
zasilanie: bateria + zasilanie słoneczne; wymiary: 
11,1 x 77 x 165,5 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

720287 a 262,71 323,13


