


Wyjątkowo
       niskie ceny!

Aeroprime Q |  Aeroprime X auto
Poprzednia cena: 749 zł netto / 921,27 zł brutto (Aeroprime Q)  |  879 zł netto / 1081,17 zł brutto (Aeroprime X auto)

London A5  Poprzednia cena: 23,98 zł netto / 29,50 zł brutto)
Notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę z miejscem na długopis.
• wymiary: 207 x 145 mm (A5), kolory: czarny i niebieski, w linie lub w kratkę

Berlin A5  Poprzednia cena: 15,85 zł netto / 19,50 zł brutto)
Notatnik w twardej oprawie, zamykany na gumkę.
• wymiary: 207 x 145 mm (A5), kolor różowy, w kratkę

Florida A5  Poprzednia cena: 14,23 zł netto / 17,50 zł brutto)
Notatnik w miękkiej oprawie.
• wymiary: 207 x 145 mm (A5), kolor różowy, w linie

Twój dostawca:

Organizatorem promocji jest OPUS Sp. z o.o. Promocja trwa od 3.07.2018 do 28.09.2018 lub do wyczerpania zapasów 
urządzeń przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej. Promocja jest  skierowana wyłącznie do przedsiębiorców i nie obejmuje 
sprzedaży konsumenckiej. Do każdego urządzenia zakupionego w ramach promocji można wybrać bon SODEXO albo niższą 
cenę. Dostawa bonów SODEXO do 7 dni roboczych od daty zakupu urządzenia. Niniejsza ulotka promocyjna ma charakter 
wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do 
zawarcia umowy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie promocyjnej bez podania przyczyny.

Oczyszczacze powietrza aeroprime

Notesy

Aeroprine Q

London A5

Berlin A5

Florida A5

Aeroprine X auto

aeroprime
Strażnicy czystości 

powietrza
w Twoim

domu

• filtr wstępny (wyłapuje cząstki pyłów i alergenów)
• filtr z wsadem z węgla aktywnego (absorbuje szkodliwe opary)
• filtr HEPA (wyłapuje 99,5% cząsteczek pyłu i alergenów)
• światło UV-C (niszczy drobnoustroje i wirusy)
• system PCO (usuwa lotne związki organiczne)
• jonizator (zbliża jakość powietrza do naturalnego)
• wielkość pomieszczenia: 20-35 m2

• współczynnik oczyszczania: 3,6 (Q) / 3,3 (X auto)
• wydajność: 78 / 178 / 270 m3/h (Q)
           67 / 153 / 244 m3/h (X auto)
• maks. moc znamionowa: 55 W (Q) / 50 W (X auto)
• wentylator: 3 prędkości
• możliwość mocowania na ścianie (X auto)
• tryb AUTO (X auto)

cena 537 złNIŻSZA

netto

cena 469 złNIŻSZA

netto

cena 11,90 zł
NIŻSZA

netto

cena 17,90 złNIŻSZA

nettoSuperpromocja!



Superpromocja!Urządzenia    
      dla biura i domu

• szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
• system paskowo-odcinkowy (cross-cut): 4 x 40 mm

• niszczy 4 (8220 cc) / 6 (8240 cc) kartek (80 g/m2)
• pojemność kosza: 16 l (8220 cc) / 18 l (8240 cc)

• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• poziom bezpieczeństwa: P-4 | F-1

• automatyczny start/stop

Shredcat 8220 cc  |  8240 cc
Cena katalogowa: 389 zł netto / 478,47 zł brutto (8220 cc)  |  489 zł netto / 601,47 zł brutto (8220 cc)

Niszczarki 
       SHREDCAT

Notesy

EKOLOGICZNE
zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY

ENERGOOSZCZĘDNE
wyposażone w ciche silniki indukcyjne

BEZPIECZNE
blokada przy przeciążeniu urządzenia

Shredcat 
8240 cc

Wybierz bon 

albo niższą cenę! 
w dwóch opcjach

Polecamy nasz hit!1. Bon 20 zł

cena 359 złNIŻSZA
netto

2. 

Sodexo

by

Shredcat 8220 cc

Shredcat 
8240 cc 1. 

2. 

Bon 30 zł

cena 440 złNIŻSZA

Sodexo

netto



1. 

2. 

Bon  100 zł

cena 839 złNIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon 20 zł

cena 197 złNIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon  50 zł

cena 539 złNIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon 70 zł

cena 790 złNIŻSZA

Sodexo

netto

Bindownica kanałowa OPUS EASY 120
Cena katalogowa: 995 zł netto / 1223,85 zł brutto

Bindownica OPUS Bingo
Cena katalogowa: 219 zł netto / 269,37 zł brutto

Bindownica OPUS Bono Plus
Cena katalogowa: 599 zł netto / 736,77 zł brutto              

Bindownica OPUS Officer
Cena katalogowa: 895 zł netto / 1100,85 zł brutto

Bindownica kanałowa OPUS Easy 120 
to nowoczesne urządzenie systemu 
METALBIND, przeznaczone do użytku 
biurowego. Umożliwia szybkie opra-
wianie dokumentów do 120 kartek. 
Wykonane jest  z bardzo trwałych ma-
teriałów, ma małe gabaryty i jest proste 
w obsłudze. Dzięki opatentowanemu 
mechanizmowi, kanał zagniatany jest 

równomiernie i dokładnie ściska oprawiane dokumenty na całej długo-
ści. Ze względu na brak prowadnic zalecane jest do użycia z okładkami 
METALBIND O.EASY COVER lub C-BIND. Urządzenie nie wymaga stoso-
wania dodatkowych wkładek do pracy w systemie C-BIND!

• format: A3 (po krótkim boku)
• oprawia do 120 kartek*
• obudowa: metalowa

Uniwersalna bindownica 
do grzbietów plastikowych 
polecana do intensywnego 
użytkowania biurowego.

• format: A4
• dziurkuje do 15 kartek*
• oprawia do 510 kartek*   
  grzbietem plastikowym

• regulacja marginesu
• ogranicznik formatu
• miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek
• wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu
• wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy 
  grzbietu i szerokości marginesu
• metalowy korpus i podstawa

• 21 wyłączanych noży

Bindownica biurowa 
przeznaczona do inten-
sywnej pracy, wyposażo-
na w dźwignię z dwoma 
ramionami co zapewnia 
komfortową obsługę.

• format: A4   
• dziurkuje 20 kartek*

• oprawia do 510 kartek* grzbietem plastikowym
• maks. średnica grzbietu: 51 mm
• regulacja głębokości perforacji: 4 progi

• 24 wyłączane noże

Kompaktowa bindownica do grzbietów 
plastikowych, polecana do małych biur
i użytku domowego. Zastosowanie dźwigni 
o dwóch ramionach zapewnia komfortową 
obsługę.

• format: A4
• dziurkuje do 8 kartek*
• oprawia do 145 kartek*
• ogranicznik formatu

* próby wykonano na papierze 80 g/m2

OPUS EASY 120

OPUS BINGO

OPUS BONO 
PLUS

OPUS OFFICER

Wybierz bon 
            albo niższą cenę! 



  w dwóch
         opcjachSuperpromocja!

1. 

2. 

Bon  40 zł

cena 479 złNIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon  20 zł

cena 169 złNIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon  40 zł

cena 369 złNIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon   10 zł

cena  109 złNIŻSZA

Sodexo

netto

Obcinarka nożycowa                         1133
Cena katalogowa: 539 zł netto / 662,97 zł brutto

Laminatory OPUS UNILAM A4   |  A3
Cena katalogowa: 199 zł netto / 244,77 zł brutto (A4)
                  429 zł netto / 527,67 zł brutto (A3)

Obnarka krążkowa OPUS Rolocut A3 LED
Cena katalogowa: 125 zł netto / 153,75 zł brutto

Bindownica OPUS Bingo
Cena katalogowa: 219 zł netto / 269,37 zł brutto

Bindownica OPUS Officer
Cena katalogowa: 895 zł netto / 1100,85 zł brutto

Obcinarka biurowa A4 wy-
posażona w specjalnie na-
ostrzony, bezpieczny nóż, 
niewymagający osłony. 
Brak tej osłony powoduje 
zmniejszenie gabarytów 
urządzenia. Obcinany 
materiał dociskany jest 
ręcznie za pomocą listwy. 

Przesuwny ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie 
dokumentu do cięcia.

 • długość cięcia: 340 mm
 • maks. przecina 15 kartek (70 g/m2)

Proste w obsłudze, cicho pracujące laminatory biurowe do formatu A4 i A3 (adekwatnie do nazwy). 
Unikatowy dizajn oraz szybkie osiąganie temperatury roboczej to ich największe atuty. Pracują w 
technologii ogrzewanych wałków, nie wymagają użycia carriera. Zaprogramowane dwa tryby lami-
nacji (wersja A4) oraz trzy tryby laminacji (wersja A3; dla folii: 80 mic, 100 - 125 mic, 175 mic). Lami-
nują również na zimno.

• maks. szerokość laminacji: A4 (230 mm) / A3 (320 mm)
• maks. grubość dokumentu z folią: 0,6 mm (A4) 0,5 mm (A3)
• maks. grubośc folii: 80 - 125 μm  (A4) / 80 - 175 μm (A3)

• czas nagrzewania: 3 - 5 min
• prędkośc laminacji: 300 mm/min
• 2 wałki (A4) /4 wałki (A4)

Obcinarka krążkowa do for-
matu A3. Estetycznie zapro-
jektowana z bardzo czytel-
nym szablonem formatów 
i podziałką milimetrową. Po-
siada solidny nóż krążkowy, 
plastikową listwę docisku 
oraz szklaną podstawę. Do-
datkowo wysposażona jest 

w listwę z diodami LED pozwalającą na doświetlenie obcina-
nego dokumentu.

• długość cięcia: 460 mm
• maks. przecina 5 kartek*
• szklana podstawa o wymiarach 460 x 120 mm
• oznaczenia formatów na blacie roboczym w mm i calach
• podświetlana listwa tnąca
• wymienny nóż

Unilam A4

Unilam A3

IDEAL 1133

OPUS ROLOCUT 
A3 LED

OPUS UNILAM A4

OPUS 
UNILAM A3


