
Fresh
 Air

Wybierz bon lub niższą cenę albo gadżet ! 

1. 

2. 

Bon 50 zł

opiekacz
cena 790 zł

3. 
NIŻSZA

Sodexo

  w trzech 
      opcjach
Superpromocja!

Oczyszczacz 
powietrza AEROPRIME X auto

Cena katalogowa: 879 zł netto / 1.081,17 zł brutto

Urządzenia    
      do domu i biura

netto

1. Bon 50 zł

czajnik
cena 299 złNIŻSZA

   elektryczny

Sodexo

netto

2. 

3. 
• system paskowy: 4 mm
• niszczy 11 kartek (80 g/m2)
• poziom bezpieczeństwa: P-2
• zerowy pobór prądu w trybie spoczynkowym
• niski poziom hałasu 
• pojemność kosza: 18 l 

Niszczarka 
Shredcat 8240

4 mm by IDEAL
Cena katalogowa: 

379 zł netto / 466,17 zł brutto• do pomieszczeń 20-30 m2

• system filtrów (HEPA, węglowy)
• technologia UV-C
• funkcja jonizatora
• tryb AUTO
• pilot



Niszczarka przybiurkowa
OPUS CS 2212 CD / 4 x 35 mm
Cena katalogowa: 519 zł netto / 638,37 zł brutto Niszczarka biznesowa

OPUS CS 2208 CD / 2 x 12 mm
Cena katalogowa: 790 zł netto / 971,70 zł brutto

Niszczarka biznesowa
OPUS TS 2215 CD / 4 x 38 mm
Cena katalogowa: 829 zł netto / 1.019,67 zł brutto

1. 

2. 

Bon 70 zł

toster
cena 429 zł

3. 

NIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon 100 zł

koc
cena 659 zł

3. 

NIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon 110 zł

blender
cena 679 zł

3. 

NIŻSZA

Sodexo

netto

• system cross-cut 4 x 35 mm 
• niszczy 12 kartek (80 g/m2)
• poziom bezpieczeństwa: 
  P-4 / Tx-1 / Ex-2 
• niszczy CD i karty kredytowe
  (osobna szczelina)
• kosz: 25 l

• system cross-cut 2 x 12 mm 
• niszczy 8 kartek (80 g/m2)
• poziom bezpieczeństwa: 
  P-5 (dokumenty poufne!)
  / Tx-5 / Ex-4 / O-2 
• niszczy CD i karty kredytowe
  (osobna szczelina)
• kosz: 22 l

• system cross-cut 4 x 38 mm 
• niszczy 15 kartek (80 g/m2)
• poziom bezpieczeństwa:
  P-4 / Tx-1 / Ex-2 
• niszczy CD i karty kredytowe
  (osobna szczelina)
• zerowy pobór prądu w trybie
  spoczynkowym
• kosz: 28 l



Bindownica wysokowydajna
OPUS Officer
Cena katalogowa: 895 zł netto / 1.100,85 zł brutto

Obcinarka krążkowa
OPUS Rolocut A3 LED
Cena katalogowa: 149 zł netto / 183,27 zł brutto

Laminator biurowy
UniLAM A3
Cena katalogowa: 399 zł netto / 490,77 zł brutto

1. Bon 110 zł

1. 

2. 

Bon 120 zł

sokowirówka
cena 739 zł

3. 

NIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon 20 zł

Kapsułki do prania

cena 110 zł

3. 

NIŻSZA

Sodexo

netto

1. 

2. 

Bon 40 zł

komplet pojemników
cena 349 zł

3. 

NIŻSZA

Sodexo

netto
• system cross-cut 4 x 38 mm 
• niszczy 15 kartek (80 g/m2)
• poziom bezpieczeństwa:
  P-4 / Tx-1 / Ex-2 
• niszczy CD i karty kredytowe
  (osobna szczelina)
• zerowy pobór prądu w trybie
  spoczynkowym
• kosz: 28 l

• do grzbietów plastikowych
• format: A4 
• dziurkuje 20 kartek (80 g/m2)
• oprawia do 510 kartek (80 g/m2)
• dźwignia o dwóch ramionach
• 24 wyłączane noże

• długość cięcia: 460 mm
• maks. przecina: 
  5 kartek (70 g/m2) 
• szklana podstawa: 
  460 x 120 mm
• podświetlana listwa tnąca
• wymienny noż

• maks. szerokość 
  laminacji: 320 mm
• maks. grubość folii: 80-175 μm 
• nie wymaga użycia carriera
• 3 tryby laminacji
• czas nagrzewania: 
  3 - 5 min

  w trzech
         opcjachSuperpromocja!

14 szt.



  w trzech 
      opcjach

Superpromocja!Obniżka cen 
       do 20%

Panda 190 g/m2

Sowa 190 g/m2

Vintage 2 190 g/m2

nadruk srebrny

Royal 190 g/m2

napis - złota folia

Imperial 190 g/m2

napis - srebrna folia

Vintage 1 190 g/m2

nadruk złoty

Cesar 190 g/m2

wykrój ozdobny, 
zadruk dwustronny

Freedom 190 g/m2

ramka - lakier UV

Zapraszamy do galerii niezwy-
kłych papierów ozdobnych 
o wysokiej gramaturze, uszla-
chetnionych folią ozdobną, 
błyszczącym lakierem lub 
metaliczną farbą. Polecamy 
unikalne wzory wykrawane, 
stylizowane na starodruk 
czy ulubioną maskotkę...

wykrój 
ozdobny, 
zadruk 
dwustronny

wykrój ozdobny, 
zadruk dwustronny
(zamykana karta 
z bigowanym 
grzbietem)

Twój dostawca:

Nowa cena

23,90 zł
netto

®

Papiernia Premium
Cena katalogowa: 29,90 zł netto / 36,78 zł brutto
Opakowanie: 25 szt.*

* SOWA - opakowanie 13 szt.

www.pieknapapiernia.pl

Organizatorem promocji jest OPUS Sp. z o.o.
Promocja trwa od 3.10.2017 r. do wyczerpania zapasów. Promocja skierowana do podmiotów gospodarczych. Do każdego urządzenia zakupionego w  promocji 
można wybrać przypisany do niego gadżet lub bon SODEXO albo niższą cenę. Dostawa gadżetów lub bonów Sodexo do 7 dni roboczych. Niniejsza ulotka 
 promocyjna nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Gratisy w promocji mogą się 
 nieznacznie różnić od tych zamieszczonych w gazetce. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty bez podania przyczyny.


