biuro | poligrafia | ekologia
red: M:100% Y:100% black: K:100%

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

PROMOCJA*********************************

LATO 2017

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

> Urządzenia i materiały < Prezenty > Bony < Urządzenia i materiały > Prezenty > Bony <
Promocja trwa od 26 czerwca do 15 września 2017 roku lub do wyczerpania zapasów
red: M:100% Y:100% black: K:100%

nowa cena: 23,90 zł netto
stara cena: 29,90 zł netto

O.PAPierniA Premium

Wyrafinowane papiery ozdobne, okolicznościowe dyplomy uszlachetnione poprzez złocenie,
srebrzenie, lakier UV, dwustronny zadruk, czy też specjalnie sporządzony wykrojnik. Pakowane po 25 szt.

Zapraszamy do
Pięknej Papierni!
Nazwa nie jest przypadkowa.
To co wyróżnia produkt szlachetny
to jego oryginalność i piękno. Wybierz papier ozdobny
lub wzór z naszej Papierni. Projekty przygotowano
na wysokiej jakości papierze do drukarek laserowych
i atramentowych. Wydrukuj lub wypisz odręcznie
profesjonalny dyplom, certyfikat, podziękowanie
czy list gratulacyjny. Nadaj im wyjątkowy charakter!

O.PAPIERNIA Cesar

O.PAPIERNIA Vintage1

Wzór
dwustronny,
otwierany

O.PAPIERNIA Vintage2

NOWOŚ
O.PAPIERNIA Imperial

O.PAPIERNIA Freedom

O.PAPIERNIA Panda

O.PAPIERNIA Royal

Ć

O.PAPIERNIA Sowa
Papeteria pakowana po 13 sztuk

SEZONOWA OBNIŻKA CEN w Pięknej Papierni - do 20%!
| Lakier UV | Złocenie | Wykrojnik | Srebrzenie | Dwustronny zadruk |
PAPiery OzdObne w formacie A4. Gramatura papieru 230 g/m 2.
Pakowane po 20 sztuk.

KANON

LEN kremowy

KROPKI biały

LEN biały

KROPKI kremowy

TRADYCJA

PASKI SZEROKIE
białe

PASKI SZEROKIE
kremowe

nowa cena: 9,50 zł netto
stara cena: 11,00 zł netto

SKÓRA

PLECIONY biały

PASKI wąskie

PLECIONY kremowy

od 1951 roku - światowy lider w produkcji niszczarek
2220

4 mm

Wyjątkowa trwałość i niezawodność. Kompaktowa obudowa
i charakterystyczny dla całej linii nowoczesny design
to niekwestionowane zalety urządzenia! Posiada cicho
pracujący silnik indukcyjny (150 W ).
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
szerokość cięcia: 4 mm
maks. ilość niszczonych kartek: 11**
poziom bezpieczeństwa: P-2 | Tx-2 | Ex-2
pojemność kosza: 20 l

< 220 >
mm
2245

cena netto: 664,00 zł
cena brutto: 816,72 zł

4 mm

11

Fotel dmuchany
lub bon Sodexo o wartości 40 zł

20L

80 g/m2
P-2

Tx - 2

Ex - 2

2360 CC

2 x 15 mm

Niszczarka biznesowa z pełnym systemem zabezpieczeń (SPS).
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
szerokość cięcia: 2 x 15 mm
maks. ilość niszczonych kartek: 10**
poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-5 | Ex-4 | F-2
pojemność kosza: 35 l

< 240 >
mm
2360

cena netto: 2 499,00 zł
cena brutto: 3 073,77 zł

35L

80 g/m2
2 x 15 mm

10

P-5

Tx - 5

Ex - 4

F-2

8240 CC

by

Lodówka turystyczna
lub bon Sodexo o wartości 100 zł

4 x 40 mm

Małe WIELKIE niszczarki! rodzina SHREDCAT 8240.
Ekologiczne - zerowy pobór mocy w trybie STAND-BY,
energooszczędne - wyposażone w wyjątkowo ciche silniki,
bezpieczne - blokada przy przeciążeniu urządzenia i rewelacyjnie
tanie - wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny.
• szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
• szerokość cięcia: 4 x 40 mm (cross-cut)
• maks. ilość niszczonych kartek: 6**
• poziom bezpieczeństwa: P-4 | F-1
• automatyczny “start/stop” (fotokomórka)
• pojemność kosza: 18 l
< 220 >
mm
8240 CC

cena netto: 479,00 zł
cena brutto: 589,17 zł

4 x 40 mm

6

Piłka do siatkówki plażowej lub
bon Sodexo o wartości 30 zł

18L

80 g/m2
P-4

F-1

8280 CC

by

4 x 10 mm

Wygodna, kompaktowa niszczarka posiada oddzielny
zespół tnący oraz pojemnik na płyty CD / DVD.
Wyposażona w innowacyjny, automatyczny podajnik
do 150 arkuszy!
•
•
•
•
•
•
cena netto: 2 290,00 zł
cena brutto: 2 816,70 zł

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm (CD)
szerokość cięcia: 4 x 10 mm (cross-cut)
maks. ilość niszczonych kartek: 5**
poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-4 | Ex-3 | 0-1 | F-1
automatyczny “start/stop” (fotokomórka)
pojemność kosza: 30 l, pojemnik na CD / DVD

< 220 >
mm
8280 CC

30L

80 g/m2
4 x 10 mm

5

P-4

Tx - 4

* próby wykonano na papierze 70 g/m²

Ex - 3

F-1

O-1

** próby wykonano na papierze 80 g/m²

Krzesełko turystyczne lub
bon Sodexo o wartości 100 zł

od 1922 roku - Tu powstała pierwsza niszczarka na świecie
1126 S 4 mm

Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa
z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze.
Praktyczny uchwyt zintegrowany z niszczarką pozwala
na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy kosz
na ścinki jest zapełniony.
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
szerokość cięcia: 4 mm
maks. ilość niszczonych kartek: 11**
poziom bezpieczeństwa: P-2 | Tx-2 | Ex-2
pojemność kosza: 20 l

< 220 >
mm
1126 S

cena netto: 970,00 zł
cena brutto: 1 193,10 zł

20 L

80 g/m2
4 mm

11

P-2

Tx - 2

Ex - 2

Maszynka do golenia lub
bon Sodexo o wartości 40 zł

1126 C 3 x 25 mm
Niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch
tnąca w systemie cross-cut.
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
szerokość cięcia: 3 x 25 mm
maks. ilość niszczonych kartek: 6**
poziom bezpieczeństwa: P-4 | F-1
pojemność kosza: 20 l

< 220 >
mm
1126 C

cena netto: 1 200,00 zł
cena brutto: 1 476,00 zł

6

Suszarka do włosów
lub bon Sodexo o wartości 60 zł

20 L

80 g/m2
3 x 25 mm

P-4

F -1

1128 S 4 mm
Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa
z wielofunkcyjnym, podświetlanym przyciskiem EASY-Touch
oraz wysuwanym koszem na ścinki.
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
szerokość cięcia: 4 mm
maks. ilość niszczonych kartek: 11**
poziom bezpieczeństwa: P-2 | Tx-2 | Ex-2
pojemność kosza: 20 l

< 220 >
mm
1128 S

cena netto: 1 410,00 zł
cena brutto: 1 734,30 zł

20 L

80 g/m2
4 mm

11

P-2

Tx - 2

Ex - 2

Maszynka
do strzyżenia - trymer lub bon
Sodexo o wartości 60 zł

1128 C 2 x 15 mm

Niszczarka posiada wszystkie najważniejsze systemy zabezpieczeń
i unikalne funkcje, jak kontrolowany fotokomórką
AUTO/START/STOP czyli inteligentny przełącznik
trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym.
•
•
•
•
•

cena netto: 1 670,00 zł
cena brutto: 2 054,10 zł

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
szerokość cięcia: 2 x 15 mm
maks. ilość niszczonych kartek: 4**
poziom bezpieczeństwa: P-5 | F-2
pojemność kosza: 20 l

< 220 >
mm
1128 C

20 L

80 g/m2
2 x 15 mm

4

P-5

F-2

* próby wykonano na papierze 70 g/m²

** próby wykonano na papierze 80 g/m²

Elektryczna
szczoteczka do zębów lub bon
Sodexo o wartości 80 zł

Medalowe niszczarki OPUS
red: M:100% Y:100% black: K:100%

VS 711 CD 4 x 40 mm

red: M:100% Y:100% black: K:100%

Niszczarka przybiurkowa cross-cut. Niszczy karty kredytowe
i płyty CD. Niszczarka posiada specjalną szczelinę do niszczenia
płyt CD i kart kredytowych!
•
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm (CD)
szerokość cięcia: 4 x 40 mm
maks. ilość niszczonych kartek: 6**
poziom bezpieczeństwa: P- 4 | Tx - 4 | Ex - 3
automatyczny “start/stop”
pojemność kosza: 20 l

< 225 >
mm
Vs 711 CD

cena netto: 349,00 zł
cena brutto: 429,27 zł

6

Ręcznik
lub bon Sodexo o wartości 30 zł

20 L

80 g/m2
4 x 40 mm

P-4

Tx - 4

Ex - 3

CS 2212 Cd 4 x 35 mm

red: M:100% Y:100% black: K:100%

Niszczarka przybiurkowa cross-cut. System paskowo-odcinkowy
zapewnia wyższy stopień tajności i kilkakrotnie mniejszą objętość
ścinków. Niszczy karty kredytowe i płyty CD.
•
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm (CD)
szerokość cięcia: 4 x 35 mm (cross-cut)
maks. ilość niszczonych kartek: 12**
poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2
automatyczny “start/stop”
pojemność kosza: 25 l

< 220 >

cena netto: 519,00 zł
cena brutto: 638,37 zł

mm
CS 2212 CD

12

Latarka lub
bon Sodexo o wartości 40 zł

25 L

80 g/m2
4 x 35 mm

P-4

Tx - 1

Ex - 2

CS 2208 Cd 2 x 12 mm

red: M:100% Y:100% black: K:100%

Nowoczesna niszczarka biznesowa tnąca w systemie
paskowo-odcinkowym. Przeznaczona do niszczenia
dokumentów poufnych i tajnych. Niszczy płyty CD/DVD.
•
•
•
•
•
•

szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm (CD)
szerokość cięcia: 2 x 12 mm (cross-cut)
maks. ilość niszczonych kartek: 8**
poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-5 | Ex-4 | 0-2
automatyczny “start/stop” (fotokomórka)
pojemność kosza: 22 l / 3 l pojemnik na CD / DVD

< 220 >

cena netto: 790,00 zł
cena brutto: 971,70 zł

mm
CS 2208 CD

22 L

80 g/m2
2 x 12 mm

8

P-5

Tx - 5

Ex - 4

O-2

Kamizelka
pływacka dziecięca lub
bon Sodexo o wartości 60 zł

TS 2210 Cd 3 x 9 mm

red: M:100% Y:100% black: K:100%

Niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych
(4 stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobną
szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych, wysuwany
kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD
oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy.
• szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm (CD)
• szerokość cięcia: 3 x 9 mm (cross-cut)
• maks. ilość niszczonych kartek: 10**
• poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2
• automatyczny “start/stop” (fotokomórka)
• pojemność kosza: 28 l / 3 l pojemnik na CD / DVD
< 225 >

cena netto: 930,00 zł
cena brutto: 1 143,90 zł

mm
TS 2210 CD

28 L

80 g/m2
3 x 9 mm

10

P-4

Tx - 1

* próby wykonano na papierze 70 g/m²

Ex - 2

** próby wykonano na papierze 80 g/m²

Budka turystyczna 2 seconds lub
bon Sodexo o wartości 70 zł

Obcinarki, bindownice, laminatory
1134
Obcinarka biurowa tnąca do formatu A4. Wyposażona w wysokiej
jakości ostrza „Solingen” zabezpieczone przezroczystą osłoną.
Ogranicznik formatu oraz naniesiona skala pomiarowa
i wyznacznik formatu zapewniają duży komfort pracy.
• długość cięcia: 350 mm
• maksymalnie przecina 25 kartek*

Poduszka podróżna
lub bon Sodexo o wartości 40 zł

cena netto: 639,00 zł
cena brutto: 785,97 zł
red: M:100% Y:100% black: K:100%

CityLAM A3

Laminator biurowy do formatu A3. Cechuje go nowoczesny
design, niezawodność oraz łatwość użytkowania. Wyposażony
w panel sterowania. Wykonuje laminację na zimno i na gorąco.
•
•
•
•
•
•
•
•
cena netto: 530,00 zł
cena brutto: 651,90 zł

format: A3
system grzewczy: 4 wałki
czas nagrzewania: 5 min
zalecana grubość folii: 80 - 200 µm
maks. grubość dokumentu wraz z folią: 1 mm
szerokość laminacji: 330 mm/min
prędkość laminacji: 360 mm/min
informuje sygnałem dźwiękowym i świetlnym o osiągnięciu
Torba plażowa lub bon
temperatury roboczej dla wybranej przez użytkownika grubości folii Sodexo o wartości 40 zł

red: M:100% Y:100% black: K:100%

LeAder

Trwała i wygodna w obsłudze bindownica biurowa. Stabilna,
metalowa podstawa, regulacja marginesu, ogranicznik formatu
i profesjonalny mechanizm rozciągania grzbietów zapewniają
komfortową obsługę.
•
•
•
•
•
•

format: A4
dziurkuje do 10 kartek**
oprawia do 270 kartek** grzbietem plastikowym 28 mm
regulacja marginesu
ogranicznik formatu
metalowa podstawa

cena netto: 350,00 zł
cena brutto: 430,50 zł
red: M:100% Y:100% black: K:100%

Zestaw kosmetyków do opalania
lub bon Sodexo o wartości 30 zł

Wire JUMBO

Nowoczesna, w pełni profesjonalna bindownica do opraw
grzbietem drutowym 3:1” (3 oczka na cal). Polecana do dużych
biur i dla usługodawców.
•
•
•
•
•
•
•
•
cena netto: 1 190,00 zł
cena brutto: 1 463,70 zł

format: A4
rodzaj oprawianego grzbietu: drutowy
maks. ilość oprawianych kartek**: 120
rodzaj grzbietu: drutowy 3:1’’ (trzy oczka na cal)
maks. ilość dziurkowanych kartek*: 25
ilość wyłączanych noży: 35
metalowa obudowa
ogranicznik formatu

* próby wykonano na papierze 70 g/m²

** próby wykonano na papierze 80 g/m²

Ręcznik plażowy lub bon
Sodexo o wartości 70 zł

OBNIŻKA CEN DO

red: M:100% Y:100% black: K:100%

30% na identyfikatory i klipsy
O.bAdGe HOLder

nowa cena: 31,70 zł netto
stara cena: 39,50 zł netto

Identyfikator plastikowy poziomy na karty plastikowe z oknem.
Kieszonka o wymiarach: 55 × 90 mm. Opakowanie zawiera 50 szt.

red: M:100% Y:100% black: K:100%

O.bAdGe HOLder z taśmą

nowa cena: 47,50 zł netto
stara cena: 66,00 zł netto

Identyfikator plastikowy poziomy na karty plastikowe z oknem i z paskiem.
Kieszonka o wymiarach: 55 × 90 mm. Opakowanie zawiera 50 szt.

nowa cena: 29,70 zł netto
stara cena: 42,00 zł netto

red: M:100% Y:100% black: K:100%

O.bAdGe HOLder with SLOT

Identyfikator wielorazowy ze szczeliną na klips.
Wymiar szczeliny: 105 × 75 mm. Opakowanie zawiera 100 szt.

nowa cena: 47,90 zł netto
stara cena: 69,00 zł netto

red: M:100% Y:100% black: K:100%

O.bAdGe HOLder Vertical z taśmą

Identyfikator plastikowy pionowy na karty plastikowe z oknem i z paskiem.
Kieszonka o wymiarach: 90 × 55 mm. Opakowanie zawiera 50 szt.

red: M:100% Y:100% black: K:100%

O.CLiP 2

nowa cena: 31,50 zł netto
stara cena: 42,00 zł netto

Klipsy z paskiem do identyfikatora.
Opakowanie zawiera 100 szt.

red: M:100% Y:100% black: K:100%

O.CLiP 3

Klipsy z paskiem i agrafką do identyfikatora.
Opakowanie zawiera 100 szt.

nowa cena: 35,90 zł netto
stara cena: 45,50 zł netto

R

5 sekund - rewelacyjny czas oprawy
Elegancki, najprostszy,
najszybszy,
najmocniejszy system
oprawy dokumentacji
Zobacz film
o bindownicy
Easy 120

GOTOWE OKŁADKI
DO SZYBKIEJ OPRAWY!

PRZYSZŁOŚĆ
Nowoczesne,
proste
w użyciu
OPRAW
BIUROWYCH!
i wyjątkowo estetyczne!

PRZYSZŁOŚĆ
OPRAW BIUROWYCH!

PRZYSZŁOŚĆ

NAJSZYBSZA
EaSY
LiNE

EaSY LiNE

NAJSZYBSZA
METODA
W HISTORII

METODA W HISTORII

OPRAW BIUROWYCH!

by SZYBKIEJ OPRAWY!
GOTOWE OKŁADKI DO

GOTOWE OKŁADKI
DO
SZYBKIEJ
OPRAWY!
Nowoczesne,
proste w
użyciu
i wyjątkowo
estetyczne!
Nowoczesne, proste w użyciu i wyjątkowo estetyczne!

ZAMIEŃ
ZAMIEŃ

patent
patent
OPUS

OPUS

starą bindownicę na nową

starą bindownicę na nową

EASY 120

yste,

EASY 120

,

wy

nia

bindownica

5 sekund!

NAJSZYBSZA
METODA W HISTORII

ybszy, najmocniejszy i najbardziej elegancki system oprawy dokumentacji

www.opus.pl

5 sekund!

Twój Partner Handlowy:

EaSYCOVER

Twój Partner Handlowy:

www.opus.pl

szy, najmocniejszy i najbardziej elegancki system oprawy dokumentacji

okładki

miękkie przezroczyste

miękkie satynowe

twarde

GOTOWE OKŁADKI DO SZYBKIEJ OPRAWY!

red: M:100% Y:100% black: K:100%

Nowoczesne, proste w użyciu i wyjątkowo estetyczne!
kolorów
eASy5białe,
120
bindOWniCA KAnAŁOWA
czarne, szare,
przy zakupie bindownicy Easy 120

czerwone, niebieskie

Bindownica kanałowa OPUS Easy 120 to nowoczesne
urządzenie systemu6 METALBIND
rozmiarów przeznaczone
do użytku biurowego,
które
oprawa
do umożliwia
120 kartek oprawianie
dokumentów o grubości do 120 kartek. Urządzenie
rodzaje
jest bardzo łatwe w2 użyciu,
a zastosowanie metalowej
przezroczyste,
obudowy sprawia, obustronnie
że jest wyjątkowo
trwałe i stabilne.
obustronnie matowe

• maksymalna ilość oprawianych kartek: 120**
• metalowa obudowa
• rodzaj pracy: ręczny

EaSY 120

5 sekund
cena netto: 995,00
zł

! P RO M O C JA !

E

INNOVATIONS 2017

EaSY 120

rewelacyjny
cena brutto: 1223,85
zł czas oprawy
* próby wykonano na papierze 70 g/m²

patent
OPUS
rozmiar grzbietu
(mm)

oprawia maks.
(kartek)

ZAMIEŃ
format

opak.

Double Semi Matt

1
PLN
netto

Double Clear

(szt.) na
zł/opak.
(brutto)
zł/opak. (brutto)
starą bindownicę
nową

EASY 120
15

A4

50

231,24

244,77

30

A4

40

193,85

204,67

5

50

A4

40

210,58

222,38

7

70

A4

40

218,94

231,24

10

100

A4

30

176,38

187,08

13

130

A4

30

176,38

187,08

1,5
3

Kolory: czerwony, niebieski, czarny, srebrny i biały
** próby wykonano na papierze 80 g/m²

! P RO M O C JA !

E

Przyszłość opraw biurowych

