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Wyposażenie biura baterie

• jednorazowe
• wykonane z cynku i tlenku manganu
• w charakterze elektrolitu zastosowano roztwór zasadowy (alkaliczny) - 

nie zawierają rtęci
• typ: LR06, rozmiar: AA
• napięcie: 1,5V
• średnica: 14,5mm, wysokość: 50,5mm
• 4 sztuki w j.s.
• kolor zielony

SKU kolor typ rodzaj napięcie (V) pakow.
KF00489  zielony jednorazowe AA, LR06 1,5 10/80/1600

Baterie super-alkaliczne AA 
LR06, 1,5V 

• jednorazowe
• wykonane z cynku i tlenku manganu
• w charakterze elektrolitu zastosowano roztwór zasadowy (alkaliczny) - 

nie zawierają rtęci
• typ: LR03, rozmiar: AAA
• napięcie: 1,5V
• średnica: 10,5mm, wysokość: 44,5mm
• 4 sztuki w j.s.
• kolor zielony

SKU kolor typ rodzaj napięcie (V) pakow.
KF00488  zielony jednorazowe AAA, LR03 1,5 10/80/1600

Baterie super-alkaliczne AAA 
LR03, 1,5V

• jednorazowe
• wykonane z cynku i tlenku manganu
• w charakterze elektrolitu zastosowano roztwór zasadowy (alkaliczny) - 

nie zawierają rtęci
• typ: LR14, rozmiar: C
• napięcie: 1,5V
• średnica: 26,2mm, wysokość: 50mm
• 2 sztuki w j.s.
• kolor zielony

SKU kolor typ rodzaj napięcie (V) pakow.
KF00490  zielony jednorazowe C, LR14 1,5 10/80/1600

Baterie super-alkaliczne C 
LR14, 1,5V 

• baterie przemysłowe „industrial”
• jednorazowe
• o przedłużonym terminie użycia
• dedykowane do dozownika mydła w pianie (Xibu Sense Foam) oraz 

dozowników płynów dezynfekujących (Xibu Sense Disinfect)
• typ: LR14, rozmiar: C
• napięcie: 1,5V
• 2 sztuki w j.s.
• kolor niebieski

SKU kolor typ rodzaj napięcie (V) pakow.
H411120120000  niebieski jednorazowe C, LR14 1,5 100/3000

Baterie przemysłowe Luna C 
LR14, 1,5V
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Wyposażenie biurabaterie

• jednorazowe
• wykonane z cynku i tlenku manganu
• w charakterze elektrolitu zastosowano roztwór zasadowy (alkaliczny) - 

nie zawierają rtęci
• typ: LR20, rozmiar: D
• napięcie: 1,5V
• średnica: 34,2mm, wysokość: 61,5mm
• 2 sztuki w j.s.
• kolor zielony

SKU kolor typ rodzaj napięcie (V) pakow.
KF00491  zielony jednorazowe D, LR20 1,5 10/80/1600

Baterie super-alkaliczne D 
LR20, 1,5V 

• jednorazowe
• wykonane z cynku i tlenku manganu
• w charakterze elektrolitu zastosowano roztwór zasadowy (alkaliczny) - 

nie zawierają rtęci
• typ: LR61
• napięcie: 9V
• rozmiar: 26,2x13,1mm
• kolor zielony

SKU kolor typ rodzaj napięcie (V) pakow.
KF00492  zielony jednorazowe E, LR61 9 10/200/2400

Baterie super-alkaliczne E-Block 
LR61, 9V 

• baterie przemysłowe „industrial”
• jednorazowe
• o przedłużonym terminie użycia
• dedykowane do podajników ręczników papierowych (Xibu Sense 

Towel) oraz odświeżaczy powietrza (Xibu Sense Freshair)
• typ: LR20, rozmiar: D
• napięcie: 1,5V
• 2 sztuki w j.s.
• kolor niebieski

SKU kolor typ rodzaj napięcie (V) pakow.
H411120130000  niebieski jednorazowe D, LR20 1,5 50

Baterie przemysłowe Luna D 
LR20, 1,5V 

Bateria alkaliczna (ogniwo alkaliczne) 
bateria jednorazowego użytku, bez możliwości 
ponownego ładowania. Nazwa tego typu 
baterii bierze się od alkalicznych (zasadowych) 
roztworów, stosowanych w charakterze 
elektrolitu. Zasada działania baterii polega na 
reakcji chemicznej, która zachodzi pomiędzy 
cynkiem a tlenkiem manganu(IV) (Zn/MnO2). 

Baterie industrialne (przemysłowe) 
najmocniejsza, o najdłuższym na rynku 
czasie pracy linia baterii alkalicznych. Stosuje 
się je przede wszystkim w urządzeniach 
wymagających długiego interwału wymiany 
baterii zasilających. Gwarantują niezawodne 
źródło zasilania o wielokrotnie dłuższym 
okresie funkcjonowania względem tańszych 
baterii standardowych, alkalicznych czy  
super-alkalicznych.

>> BATERIE

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biura

• kalkulator biurkowy z regulacją kąta 10-cyfrowego wyświetlacza
• podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
• 4 funkcje pamięci oraz obliczenia procentowe, sumy całkowitej,  

przycisk korekty cyfry oraz 00
• regulacja kąta wyświetlacza
• wyposażony w baterię LR1130
• rozmiar: 102x140mm
• 2 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF01604  szary 10-cyfrowy 102x140 10/60/1920

Kalkulator 10-cyfrowy

• kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem
• podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
• 4 funkcje pamięci oraz obliczenia procentowe i pierwiastków,  

przycisk +/-
• wyposażony w baterię LR1130
• rozmiar: 73x118mm
• 2 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF01603  szary 10-cyfrowy 73x118 10/100/2400

Kalkulator 10-cyfrowy 
w etui 

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem
• podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
• 4 funkcje pamięci oraz obliczenia procentowe i pierwiastków,  

przycisk +/-
• wyposażony w baterię LR1130
• rozmiar: 60x101mm
• 2 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF01602  szary 8-cyfrowy 60x101 10/100/3600

Kalkulator 8-cyfrowy 
w etui GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

kalkulatory
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Wyposażenie biurakalkulatory

• kalkulator biurkowy z dużym, 12-cyfrowym wyświetlaczem
• podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
• automatycznie wyłącza się po ok. 5 minutach bezczynności
• funkcje pamięci oraz możliwość wyliczenia: podatku, ceny bez podatku 

oraz wartości podatku
• funkcja narzutu
• regulacja kąta wyświetlacza
• wyposażony w baterię LR1130
• rozmiar: 154x205mm
• 2 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF01607  szary 12-cyfrowy 154x205 10/20

Kalkulator Premium 12-cyfrowy

• kalkulator biurkowy z dużym, 12-cyfrowym wyświetlaczem
• podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
• automatycznie wyłącza się po ok. 5 minutach bezczynności
• 4 funkcje pamięci oraz możliwość wyliczenia: podatku, ceny bez podatku 

oraz wartości podatku
• posiada funkcję narzutu
• regulacja kąta wyświetlacza
• wyposażony w baterię LR1130
• rozmiar: 140x180mm
• 2 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15758  szary 12-cyfrowy 140x180 10/20

Kalkulator 12-cyfrowy

• kalkulator biurkowy z dużym, 12-cyfrowym wyświetlaczem
• podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
• 4 funkcje pamięci oraz m.in. funkcje koszt/sprzedaż/marża
• regulacja kąta wyświetlacza
• wyposażony w baterię LR1130
• rozmiar: 102x140mm
• 2 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF01605  szary 12-cyfrowy 102x140 10/60/1920

Kalkulator 12-cyfrowy
GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biura bindownice, okładki

• wielofunkcyjna metalowa bindownica grzebieniowa
• oburęczna dźwignia ułatwia dziurkowanie większych plików 

dokumentów (format A4 lub A5)
• wyposażona w regulację uchylania grzbietów oraz głębokości  

ich dziurkowania
• z tyłu magazynek do opróżniania ścinek - pozwala zachować  

porządek w biurze 
• na podstawie uproszczona prezentacja kolejności działania
• wyposażona w cztery antypoślizgowe nóżki
• dziurkowanie: do 8 kartek o gramaturze 80gsm (21 prostokątnych 

otworów lub 4 zaokrąglone)
• bindowanie: do 150 arkuszy o gramaturze 80gsm
• maksymalna wysokość ringów: 20mm
• wymiary: 390x100x236mm
• waga: 2,60kg
• kolor szaro-zielony

SKU kolor dziurkowanie bindowanie rozmiar (mm) pakow.
KF14653  szaro-zielony 8 kartek 150 kartek 390x100x236 6

Bindownica grzebieniowa A4/A5

• okładki do bindowania wykonane ze sztywnego kartonu  
o grubości 250gsm

• skóropodobne
• format: A4
• 100 sztuk w j.s.

SKU kolor typ format grubość (gsm) pakow.
KF00502  biały kartonowe A4 250 10/100/1000
KF00500  niebieski kartonowe A4 250 10/100/1000
KF00501  czarny kartonowe A4 250 10/100/1000

Okładki do bindowania kartonowe A4 
kolorowe, skóropodobne

• okładki do bindowania wykonane ze sztywnego kartonu  
o grubości 250gsm

• błyszczące
• format: A4
• 100 sztuk w j.s.
• kolor biały

SKU kolor typ format grubość (gsm) pakow.

KF00498  biały kartonowe 
błyszczące A4 250 100/1000/40000

Okładki do bindowania kartonowe A4 
białe, błyszczące

• okładki do bindowania wykonane ze sztywnej folii PVC  
o grubości 200 lub 250µm

• format: A4 lub A3
• 100 sztuk w j.s.
• kolor transparentny

SKU kolor typ format grubość (µm) pakow.
KF32121  transparentny PVC A4 200 100/1000/36000

KF24011  transparentny PVC A4 250 100/1000/48000

KF32159  transparentny PVC A3 200 100/500/21000

Okładki do bindowania PVC A4/A3 
transparentne

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biuragilotyny, przycinarki

• przycinarka krążkowa, idealna do precyzyjnego cięcia papieru,  
kartonu oraz zdjęć

• hartowane i szlifowane wymienne ostrze tnące
• hartowane dolne krawędzie tnące
• skala pomiarowa do odpowiednich formatów zapewniająca  

dokładne przycięcie
• zdolność cięcia: max. 10 arkuszy o gramaturze 80gsm
• format: A3
• długość cięcia: max. 44cm
• rozmiar: 610x210mm
• kolor niebiesko-srebrny

SKU kolor format rozmiar (mm) pakow.
KF15599  niebieski/srebrny A4, A3 610x210 6/108

Przycinarka krążkowa A3

• przycinarka krążkowa, idealna do precyzyjnego cięcia papieru,  
kartonu oraz zdjęć

• hartowane i szlifowane wymienne ostrze tnące
• hartowane dolne krawędzie tnące
• skala pomiarowa do odpowiednich formatów zapewniająca  

dokładne przycięcie
• zdolność cięcia: max. 10 arkuszy o gramaturze 80gsm
• format: A4
• długość cięcia: max. 31cm
• rozmiar: 484x210mm
• kolor niebiesko-srebrny

SKU kolor format rozmiar (mm) pakow.
KF15598  niebieski/srebrny A4 484x210 6/126

Przycinarka krążkowa A4

• hartowane i szlifowane wymienne ostrze tnące
• hartowane dolne krawędzie tnące
• skala pomiarowa do odpowiednich formatów zapewniająca  

dokładne przycięcie
• zdolność cięcia: max. 10 arkuszy o gramaturze 80gsm
• format: A4
• długość cięcia: max. 32cm
• rozmiar: 350x205cm
• kolor niebiesko-srebrny

SKU kolor format rozmiar (mm) pakow.
KF02241  niebieski/srebrny A4 350x205 4/112

Gilotyna do papieru A4

• spiralne grzbiety do bindowania wykonane z plastiku
• składają się z 21 pierścieni
• średnica: 6, 8, 10 lub 12mm
• pojemność: 25, 45, 65 lub 95 kartek o gramaturze 80gsm
• format: A4
• 100 sztuk w j.s.
• kolor biały lub czarny

SKU kolor rozmiar (mm) pojemność (kart.) pakow.
KF24017  biały 6 25 10
KF24016  czarny 6 25 10

KF24019  biały 8 45 10
KF24018  czarny 8 45 10

KF24021  biały 10 65 10
KF24020  czarny 10 65 10

KF24023  biały 12 95 10
KF24022  czarny 12 95 10

Grzbiety do bindowania A4

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biura laminatory

• folia do laminowania dokumentów
• transparentna, samoprzylepna
• grubość: 2x125µm
• format: A4
• 25 sztuk w j.s.

SKU kolor typ format grubość (µm) pakow.
KF24056  transparentny samoprzylepna A4 2x125 20/640

Folia do laminowania A4 
samoprzylepna, 2x125µm

• ekonomiczny laminator, do zastosowania w biurze lub domu
• dwie rolki cieplne
• nadaje się do laminowania dokumentów, zdjęć oraz papierów 

fotograficznych do drukarek atramentowych
• możliwość laminowania na gorąco i zimno
• nie wymaga zastosowania carriera
• format: A3
• prędkość laminowania: 30cm/1min
• grubość folii: max. 250µm
• czas nagrzewania: 3-5min
• 2 lata gwarancji
• kolor czarny

Laminator A3

• ekonomiczny laminator, do zastosowania w biurze lub domu
• dwie rolki cieplne
• nadaje się do laminowania dokumentów, zdjęć oraz papierów 

fotograficznych do drukarek atramentowych
• możliwość laminowania na gorąco i zimno
• nie wymaga zastosowania carriera
• format: A4
• prędkość laminowania: 30cm/1min
• grubość folii: max. 250µm
• czas nagrzewania: 3-5min
• 2 lata gwarancji
• kolor czarny

SKU kolor format maks. szer. dokum. (cm) pakow.
KF14657  czarny A4 23 8/96

Laminator A4

SKU kolor format maks. szer. dokum. (cm) pakow.
KF14659  czarny A3 32 8/96

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biurafolie do laminowania

• folia do laminowania dokumentów
• transparentna, błyszcząca
• grubość: 2x125µm
• format: A3, A4, A5 lub 65x95mm
• 100 sztuk w j.s.

SKU kolor typ format grubość (µm) pakow.
KF04124  transparentny błyszcząca A3 2x125 6/150

KF04116  transparentny błyszcząca A4 2x125 10/400

KF04108  transparentny błyszcząca A5 2x125 20/600

KF01213  transparentny błyszcząca 65x95mm 2x125 100/2000

Folia do laminowania A3/A4/A5/65x95mm 
błyszcząca, 2x125µm

• folia do laminowania dokumentów
• transparentna, błyszcząca
• grubość: 2x80µm
• format: A3, A4 lub A5
• 100 sztuk w j.s.

SKU kolor typ format grubość (µm) pakow.
KF04122  transparentny błyszcząca A3 2x80 9/270

KF04114  transparentny błyszcząca A4 2x80 15/660

KF04106  transparentny błyszcząca A5 2x80 30/960

Folia do laminowania A3/A4/A5 
błyszcząca, 2x80µm

• folia do laminowania dokumentów
• transparentna, matowa
• grubość: 2x125µm
• format: A4
• 100 sztuk w j.s.

SKU kolor typ format grubość (µm) pakow.
KF24055  transparentny matowa A4 2x125 10/300

Folia do laminowania  A4 
matowa, 2x125µm

• folia do laminowania dokumentów
• transparentna, błyszcząca
• grubość: 2x100µm
• rozmiar: 54x86mm
• 100 sztuk w j.s.

SKU kolor typ format grubość (µm) pakow.
KF01202  transparentny błyszcząca 54x86mm 2x100 160/4800

Folia do laminowania 54x86mm 
błyszcząca, 2x100µm
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Wyposażenie biura lampy

• smukła i elgancka konstrukcja
• wyposażona w port USB umożliwiający ładowanie telefonu, aparatu itp.
• energooszczędne źródło światła LED 9,5W z możliwością zmiany koloru 

światła
• natężenie światła 1400 Lux z odległości 40cm, 530 Lumen
• klasa energetyczna „A”
• możliwość obrotu o 360°
• napięcie 100-240V
• przełącznik dotykowy ze ściemniaczem reguluje temperaturę i kolor 

światła, aby zapewnić dobry komfort wizualny
• produkt przeznaczony w 100% do recyklingu
• 5 lat gwarancji
• kolor srebrno-niebieski

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień  
świetlny  
(lm)

pakow.

CLED0600-10  srebrny/niebieski 9,5 1400 530 1

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8207095  srebrny 10 5000 520 10

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

CLED0510-10  srebrny 11,2 1150 560 1
CLED0510-05  czarny 11,2 1150 560 1

Lampka na biurko CLED-600 
ze ściemniaczem i portem USB

• energooszczędne źródło światła LED 11,2W, 3000K - dostarcza ciepłą biel
• natężenie światła 1150 Lux z odległości 40cm, 560 Lumen
• klasa energetyczna „A”
• zaczep mocujący pozwala na zaoszczędzenie miejsa na biurku
• precyzja ustawienia strumienia światła
• włącznik/wyłącznik ze ściemniaczem do regulacji intensywności światła
• napięcie 100-240V
• doskonała stabilność
• produkt przeznaczony w 100% do recyklingu
• 5 lat gwarancji
• kolor srebrny lub czarny

Lampka na biurko CLED-510 
ze ściemniaczem, mocowana zaciskiem

• futurystyczny design zaprojektowany przez „Reutershahn”
• formowana, eliptyczna sprężyna ze stali nierdzewnej
• posiada 6 wysoko wydajnych i nowoczesnych żarówek LED:  

3x „ciepły żółty“ (2700K) oraz 3x „światło dzienne” (6500K) – możliwość 
wyboru barwy światła

• natężenie światła 5000 Lux z odległości 23cm oraz 2000 Lux z 35cm,  
520 Lumen

• cykl życia LED: ponad 50.000 godzin
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii 10 kWh/1000h)
• posiada indywidualną i elegancką regulację natężenia światła
• głowica (12x7,5cm) wykonana z anodowego aluminium, z możliwością 

regulacji w pionie o 60° i w poziomie o 80°
• regulacja wysokości w zakresie 23-55cm
• obudowa posiada wbudowane, niewymienialne żarówki LED
• stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,75m (wtyczka Euro)
• produkt nagrodzony w 2010 roku przez ISPA (International 

Stationery Press Association)
• 3 lata gwarancji
• kolor srebrny

Lampka designerska LED Primus 
ze ściemniaczem

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

z możliwością wyboru 
barwy światła
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lampy Wyposażenie biura

SKU kolor 
lampy/podstawy moc (W) natężenie (lux)

strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

CLED0200-05  srebrny/czarny 8,5 1000 450 1

SKU kolor 
lampy/podstawy moc (W) natężenie (lux)

strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

CLED0400-15  srebrny/zielony 7,5 850 380 1
CLED0400-14  srebrny/biały 7,5 850 380 1
CLED0400-10  srebrny 7,5 850 380 1
CLED0400-13  srebrny/różowy 7,5 850 380 1
CLED0400-01  srebrny/niebieski 7,5 850 380 1

SKU kolor 
lampy/podstawy moc (W) natężenie (lux)

strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

CLED0100-13  różowy/czarny 3 680 145 1
CLED0100-14  beżowy/biały 3 680 145 1
CLED0100-05  srebrny/czarny 3 680 145 1

• klasyczne i smukłe linie, elementy wykonane z metalu i akrylu
• wyposażona w port USB umożliwiający ładowanie telefonu, aparatu itp.
• energooszczędne źródło światła LED 8,5W, 3000K - dostarcza ciepłą biel
• natężenie światła 1000 Lux z odległości 40cm, 450 Lumen
• klasa energetyczna „A”
• napięcie 100-240V
• 6 przegubów umożliwia ustawienie światła niemal w dowolnym kierunku
• wyposażona w ściemniacz do ustawienia intensywności światła
• produkt przeznaczony w 100% do recyklingu
• 5 lat gwarancji
• kolor srebrno-czarny

Lampka na biurko CLED-200 
ze ściemniaczem i portem USB

• prosta, elegancka, a zarazem nowoczesna konstrukcja
• energooszczędne źródło światła 7,5W, 3000K - dostarcza ciepłą biel
• natężenie światła 850 Lux z odległości 40cm
• 380 Lumen
• klasa energetyczna „A”
• napięcie 100-240V
• 3 łączniki zapewniają doskonały ruch ramienia i lampy
• włącznik/wyłącznik ze ściemniaczem
• produkt przeznaczony w 100% do recyklingu
• 5 lat gwarancji

Lampka na biurko CLED-400 
ze ściemniaczem

• nowoczesny kształt
• energooszczędne źródło światła LED 3W, 3000K - dostarcza ciepłą biel
• natężenie światła 680 Lux z odległości 30cm, 145 Lumen
• klasa energetyczna „A”
• płynna regulacja góra/dół, ruchu ramienia i głowicy 360° 
• przycisk ON/OFF umieszczony na końcu głowicy
• wyjątkowo cienka i mała podstawa oszczędza miejsce na biurku - 

idealna dla małych obszarów roboczych
• napięcie 100-240V
• doskonała stabilność
• produkt przeznaczony w 100% do recyklingu
• 5 lat gwarancji

Lampka na biurko CLED-100 
ze ściemniaczem
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Wyposażenie biura lampy

Lampka na biurko Atelier 
dla profesjonalistów, mocowana zaciskiem

• idealna do pracy w laboratoriach, warsztatach, biurach inżynierskich - nie 
powoduje refleksów na ekranie komputera i blacie biurka

• posiada trzy energooszczędne świetlówki 14W (Socket G5) 6500K, biel 
światła dziennego

• natężenie światła 2800 Lux z odległości 35cm, 1250 Lumen 
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 16 kWh/1000h)
• posiada statecznik elektroniczny (ECG), który eliminuje miganie, 

dodatkowo zmniejsza zużycie energii oraz wydłuża żywotność żarówki
• mocowana zaciskiem do blatów o grubości max. 6,5cm
• zakres obrotu: 360°
• długość ramienia: dolnego 40cm, górnego 40cm
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,5m
• wysokość robocza: 40cm
• 2 lata gwarancji
• kolor biały

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8267002  biały 3x14 2800 1250 4/12

Lampka na biurko Atlantic 
biurowa

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8213602  biały 11 1700 840 4/28
M8213695  srebrny 11 1700 840 4/28

• zawiera energooszczędną żarówkę 11W (Socket G23) 6500K - dostarcza 
biel światła dziennego

• nie powoduje refleksów na ekranie komputera i blacie biurka
• natężenie światła 1700 Lux z odległości 35cm, 840 Lumen
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 14 kWh/1000h)
• stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar 20x14,5cm
• długość ramienia: dolnego 34cm, górnego 33cm, rozmiar głowicy:  

około 36x7cm, wysokość robocza: 45cm
• mocowana zaciskiem o grubości blatu do 5,5cm 
• znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi 

ochrony środowiska
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,8m (wtyczka Euro)
• 2 lata gwarancji
• kolor czarny

• zawiera energooszczędną żarówkę 11W (Socket G23) 6500K - dostarcza 
biel światła dziennego

• nie powoduje refleksów na ekranie komputera i blacie biurka
• natężenie światła 1700 Lux z odległości 35cm, 840 Lumen
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 14 kWh/1000h)
• stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar 20x14,5cm
• długość ramienia: dolnego 34cm, górnego 33cm, rozmiar głowicy:  

około 36x7cm, wysokość robocza: 45cm
• znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi 

ochrony środowiska
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,8m (wtyczka Euro)
• 2 lata gwarancji
• kolor biały lub srebrny

Lampka na biurko Atlantic 
biurowa, mocowana zaciskiem

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8213590  czarny 11 1700 840 6/60
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Wyposażenie biura

• zawiera żarówkę 50W (Socket GY6.35), 2900K - dostarcza białe światło
• natężenie światła 2700 Lux z odległości 35cm, 800 Lumen
• klasa energetyczna „D” (ważona konsumpcja energii: 53 kWh/1000h)
• elegancka stabilna podstawa w kolorze antracytu o średnicy 23cm
• obrotowa głowica w rozmiarze 21,5x9cm
• wygodny przełącznik ON/OFF umieszczony na głowicy lampy
• ramię wykonane z wysokiej jakości aluminium
• w zestawie alternatywny, metalowy uchwyt mocujący do blatów  

o max. grubości 5,5cm 
• zakres obrotu: 160°
• długość ramienia dolnego i górnego po 41cm,  

wysokość robocza: 52cm, długość reflektora: 13cm
• znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi 

ochrony środowiska
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,8m (wtyczka Euro)
• napięcie 12V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,80m
• 2 lata gwarancji
• kolor srebrno-czarny

Lampka na biurko Business 
halogenowa, z dodatkowym zaciskiem

• zawiera żarówkę 20W (Socket E27), 4500K - dostarcza neutralne, białe światło
• natężenie światła 1300 Lux z odległości 35cm, 1120 Lumen
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 20 kWh/1000h)
• obrotowa i składana głowica w rozmiarze 21,5x9cm - posiada osłonkę 

przeciwrażeniową, poprawiającą komfort pracy
• ramię wykonane z wysokiej jakości aluminium, elegancka stabilna podstawa 

w kolorze antracytu o średnicy 23cm
• w zestawie alternatywny, metalowy uchwyt mocujący do blatów o max. 

grubości 5,5cm 
• zakres obrotu: 160°
• długość ramienia dolnego i górnego po 41cm, wysokość robocza: 54cm, 

długość reflektora: 21cm
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 2m
• 2 lata gwarancji
• kolor srebrno-czarny

Lampka na biurko Office 
z dodatkowym zaciskiem 

• posiada 1 wysokowydajną i nowoczesną żarówkę LED emitującą barwę 
„światła dziennego” (6500K) z indywidualną 7-stopniową regulacją 
natężenia światła

• natężenie światła 1680 Lux z odległości 35cm, 340 Lumen
• cykl życia LED: ponad 20.000 godzin
• klasa energetyczna „B” (ważona konsumpcja energii: 10 kWh/1000h)
• ramię (o długości 41cm) oraz głowica wykonane z aluminium
• wysokość robocza: 40cm
• głowica (23x5cm) wykonana z anodowego aluminium, z możliwością 

regulacji w pionie o 180° i w poziomie o 300°
• stabilna podstawa o wymiarach: 19x12,5cm
• napięcie 220-240V 
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,90m (wtyczka Euro)
• 2 lata gwarancji
• kolor grafitowy

Lampka na biurko LED Pure 
ze ściemniaczem

SKU kolor 
lampy/podstawy moc (W) natężenie (lux)

strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8225095  srebrny/czarny 50 2700 800 6/36

SKU kolor 
lampy/podstawy moc (W) natężenie (lux)

strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8215095  srebrny/czarny 20 1300 1120 6/36

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8202295  grafitowy 10 1680 340 4

lampy
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Wyposażenie biura lampy

• zawiera żarówkę 9W (Socket G23), 6500K - dostarcza biel światła 
dziennego

• natężenie światła 700 Lux z odległości 30cm, 615 Lumen
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 12 kWh/1000h)
• wysokość robocza: 32cm, długość ramienia: 28cm, stabilna podstawa  

o rozmiarze 12x9cm
• odporna na wstrząsy plastikowa obudowa
• 16cm długość reflektora daje optymalne wykorzystanie światła
• wygodny przełącznik ON/OFF umieszczony na głowicy
• znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi 

ochrony środowiska
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,8m
• 2 lata gwarancji
• kolor srebrny lub czarny

Lampka na biurko Easy 
energooszczędna

• zawiera żarówkę halogenową 11W (Socket G23), 6500K - dostarcza biel 
światła dziennego

• natężenie światła 1700 Lux z odległości 35cm, 840 Lumen
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 14 kWh/1000h)
• wysokość robocza: 42cm
• ramię regulowane, max długość około 31cm, rozmiar głowicy: 36x7cm
• odporna na wstrząsy plastikowa obudowa
• wygodny przełącznik ON/OFF umieszczony na głowicy
• stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar 23x12cm
• znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi 

ochrony środowiska
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,8m
• 2 lata gwarancji
• kolor srebrny lub czarny

• klasyczna lampka na biurko 60W z mocowaniem zaciskowym (5,5cm)
• oferowana bez żarówki (kompatybilne z gniazdem na żarówki typ E27) 
• klasa energetyczna od „A+” do „B” w zależności od używanej żarówki 
• stalowa głowica o średnicy 17cm z możliwością regulacji w pionie o 130° 

i w poziomie o 360°
• 2 ramiona o długości 35cm, wysokość robocza: 51cm
• zasięg pracy ramienia: 360° obrót, 130° pochylanie
• mocowana zaciskiem o grubości blatu max. 5,5cm
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,75m (wtyczka Euro)
• 2 lata gwarancji
• kolor czarny lub srebrny

Lampka na biurko Study 
mocowana zaciskiem

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień  
świetlny  
(lm)

pakow.

M8230590  srebrny w zależności od typu źródła światła 12
M8230595  czarny w zależności od typu źródła światła 12

Lampka na biurko Adria 
energooszczędna

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8213895  srebrny 11 1700 840 6/36
M8213890  czarny 11 1700 840 6/36

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8213295  srebrny 9 700 615 10/80
M8213290  czarny 9 700 615 10/80
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Wyposażenie biuralampy, latarki

• zawiera żarówkę halogenową 20W (Socket G4), 2700K - dostarcza białe, 
ciepłe światło

• natężenie światła 640 Lux z odległości 35cm, 250 Lumen
• klasa energetyczna „D” (ważona konsumpcja energii: 22 kWh/1000h)
• ramię z ruchomym przegubem ułatwiającym ustawienie 

odpowiedniego kąta oświetlenia
• reflektor wykonany ze szkła ochronnego
• długość ramienia: 37cm, średnica głowicy: 9,5cm, stabilna podstawa  

o średnicy 13,5cm z gumowymi podkładkami
• wysokość w normalnym ustawieniu roboczym: 35cm
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,7m
• 2 lata gwarancji
• kolor srebrny lub czarny

Lampka na biurko Arc 
halogenowa

• latarka z ekstremalnie jasną i wydajną diodą CREE LED (150 Lumen, 5W)
• bezproblemowe zawężanie snopu światła jedną ręką
• bardzo duży zasięg
• przełączanie na 2 różne tryby świecenia oraz funkcja migania
• atrakcyjna wizualnie i wytrzymała obudowa z aluminium 

z pętelką do noszenia
• włącznik/wyłącznik z funkcją Soft Touch na końcu latarki
• zasilanie: 3xAAA
• czas świecenia: 3,5h
• długość: 110mm
• średnica: 30mm
• uszczelnienie przed kurzem, bryzgoszczelna IP 54 (norma DIN EN 60529)
• 3 lata gwarancji
• kolor czarny

SKU kolor moc (W) pakow.
B1178750  czarny 5 12

Latarka kieszonkowa Lux Primera LED 
150 Lumen

• latarka z wydajną diodą Power LED (80 Lumen, 3W)
• duży zasięg
• przełączanie na 2 różne tryby świecenia oraz  funkcja migania
• atrakcyjna wizualnie i wytrzymała obudowa z aluminium  

z pętelką do noszenia
• włącznik/wyłącznik z funkcją Soft Touch na końcu latarki
• zasilanie: 3xAAA
• czas świecenia: 3,5h
• długość: 120mm
• średnica: 36mm
• uszczelnienie przed kurzem i ochrona przed strumieniem wodnym 

IP 65 (norma DIN EN 60529)
• 3 lata gwarancji
• kolor srebrny

SKU kolor moc (W) pakow.
B1178710  srebrny 3 12

Latarka kieszonkowa Lux Power LED 
80 Lumen

SKU kolor moc (W) natężenie (lux)
strumień 
świetlny 
(lm)

pakow.

M8220495  srebrny 20 640 250 12/48
M8220490  czarny 20 640 250 12/48
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Wyposażenie biura wagi elektroniczne

• nowoczesny system solarny pozwala na pracę w ciemnych warunkach
• funkcja magazynowania energii wykorzystywanej do pracy przy słabym 

oświetleniu
• obudowa z niełamliwego tworzywa sztucznego w kolorze szarym
• prosta obsługa jednym przyciskiem
• funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku 

z pominięciem ciężaru samego pojemnika
• funkcja „Hold” - pozwala zachować wyświetloną wagę
• automatyczne wyłączanie i zerowanie
• obciążenie: maksymalne 35kg, minimalne 40g 
• podziałka: 1g (0-10kg), 50g (10-35kg)
• rozmiar platformy do ważenia: 300x300mm
• wymiary: 399x304x76mm 
• produkt otrzymał certyfikat BLAUER ANGEL za system solarny
• nagroda za „Produkt Roku” przyznana przez ISPA (Stowarzyszenie 

Przemysłu Tworzyw Sztucznych)
• 3 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ maks. obciążenie (kg) pakow.
M1743582  szary solarna 35 3

Waga elektroniczna, solarna Parcel 
do 35kg

• nowoczesny system solarny pozwala na pracę w ciemnych warunkach
• funkcja magazynowania energii wykorzystywanej do pracy przy słabym 

oświetleniu
• obudowa z niełamliwego tworzywa sztucznego w kolorze szarym
• prosta obsługa jednym przyciskiem
• funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku 

z pominięciem ciężaru samego pojemnika
• funkcja „Hold” - pozwala zachować wyświetloną wagę
• automatyczne wyłączanie i zerowanie
• obciążenie: maksymalne 50kg, minimalne 100g 
• podziałka: 10g (0-10kg), 50g (10-50kg)
• rozmiar platformy do ważenia: 300x300mm
• wymiary: 399x304x76mm 
• produkt otrzymał certyfikat BLAUER ANGEL za system solarny
• nagroda za „Produkt Roku” przyznana przez ISPA (Stowarzyszenie 

Przemysłu Tworzyw Sztucznych)
• 3 lata gwarancji
• kolor szary

SKU kolor typ maks. obciążenie (kg) pakow.
M1745082  szary solarna 50 3

Waga elektroniczna, solarna Parcel 
do 50kg

• wytrzymała plastikowa obudowa gwarantuje długie działanie wagi
• platforma wykonana ze stali szlachetnej
• oddzielny panel sterujący z wyświetlaczem (długość przewodu 1,5m)
• prosta obsługa jednym przyciskiem
• funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku 

z pominięciem ciężaru samego pojemnika
• automatyczne wyłączanie oraz zerowanie
• możliwość przełączenia jednostek miary - g/oz/lb
• waga jest zasilana baterią (9V w zestawie)
• obciążenie: maksymalne 120kg, minimalne 50g 
• podziałka: 50g
• rozmiar platformy do ważenia: 270x270mm, minimalna wysokość 45mm
• rozmiar panelu sterowania: 180x90x38mm
• 2 lata gwarancji
• kolor srebrny

SKU kolor typ maks. obciążenie (kg) pakow.
M1799209  srebrny elektroniczna 120 5

Waga elektroniczna Express 
do 120kg
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Wyposażenie biurawagi elektroniczne

• nowoczesna obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa
• proste manualne zerowanie
• przejrzysta podziałka łatwa do odczytania, wskaźnik chroniony przez 

obudowę wykresu
• obciążenie: maksymalne 500g, minimalne 10g
• podziałka: 10g
• rozmiar platformy do ważenia: 56 x 72mm
• wymiary wagi 120x100x56cm
• 3 lata gwarancji
• kolor biały

SKU kolor typ maks. obciążenie (kg) pakow.
M1450502  biały mechaniczna 0,5 132/528

Waga mechaniczna 
do 0,5kg

• obudowa z niełamliwego tworzywa sztucznego
• prosta obsługa jednym przyciskiem
• funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku  

z pominięciem ciężaru samego pojemnika
• automatyczne wyłączanie i zerowanie
• wynik zanika w momencie zdjęcia ważonego produktu z wagi
• zasilanie bateryjne - zawiera dwie mikrobaterie (typ AAA), niskie zużycie 

energii: 2200-2400 godzin w zależności od typu baterii
• obciążenie: maksymalne 2kg, minimalne 2g, podziałka: 1g
• wymiary: 188x137x36mm, platforma do ważenia: Ø 120mm
• 3 lata gwarancji
• kolor biały lub czarny

• obudowa z niełamliwego tworzywa sztucznego w kolorze białym
• prosta obsługa jednym przyciskiem 
• funkcja „Hold” blokuje wyświetlacz po zdjęciu ważonego przedmiotu
• funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku 

z pominięciem ciężaru samego pojemnika
• automatyczne wyłączanie i zerowanie
• waga jest zasilana baterią (1xCR2032), niskie zużycie energii: 2200-2400 

godzin w zależności od typu baterii 
• obciążenie: maksymalne 1kg, minimalne 2g
• podziałka: 1g dla ciężaru 0-500g oraz 2g dla ciężaru 500-1000g
• wymiary: 160x127x45mm, platforma do ważenia: 119x122mm
• 3 lata gwarancji
• kolor biały

SKU kolor typ maks. obciążenie (kg) pakow.
M1642002  biały elektroniczna 2 12/192
M1642090  czarny elektroniczna 2 12/192

Waga elektroniczna Alpha 
do 2kg

SKU kolor typ maks. obciążenie (kg) pakow.
M1551002  biały elektroniczna 1 60/240

Waga elektroniczna Tec 
do 1kg

• ultracienka waga z łatwą do utrzymania powierzchnią ze stali szlachetnej 
• szeroki zakres ważenia (do 5000 g) daje możliwość użycia urządzenia 

jako wagi do listów, wagi domowej lub uniwersalnej
• prosta obsługa jednym przyciskiem, automatyczne wyłączanie/zerowanie
• funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku 

z pominięciem ciężaru samego pojemnika
• wyposażona we wskaźnik temperatury otoczenia (podczas gdy 

urządzenie jest wyłączone) 
• waga jest zasilana baterią (1xCR2032 w zestawie), niskie zużycie energii: 

2200-2400 godzin w zależności od typu baterii
• obciążenie: maksymalne 5kg, minimalne 2g, podziałka: 1g
• wymiary: 170x135x20mm, platforma do ważenia: Ø 170mm
• 3 lata gwarancji
• kolor srebrny

SKU kolor typ maks. obciążenie (kg) pakow.
M1675096  srebrny elektroniczna 5 8/56

Waga elektroniczna Disc 
do 5kg

SW
D
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Wyposażenie biura metkownice

• etykiety do metkownic jedno lub dwurzędowych
• rozmiar etykiety: 21x12 lub 23x16mm
• indywidualnie foliowane
• 700 lub 1000 sztuk w j.s.
• kolor biały

Etykiety do metkownic

• popularna metkownica dwurzędowa na 10 znaków
• produkt oferowany bez etykiet
• niezwykle łatwa w obsłudze
• rączka ze sznurkiem do zawieszania
• transparentne okienko umożliwia kontrolę zużycia etykiet
• waga: 520g
• wymiary: 250x165x50mm
• wymiar etykietki: 23x16mm
• kolor czerwony

SKU kolor typ liczba znaków pakow.
KF00711  czerwony dwurzędowa 10 25/50

Metkownica dwurzędowa 
do 10 znaków

• w formie wałka o średnicy: 18 lub 20mm
• umieszczony w czarnej tulei zabezpieczającej wałek przed wyschnięciem 
• warstwa kryjąca nasycona czarnym tuszem
• kolor czarny

Tusz do metkownic

• popularna metkownica jednorzędowa na 8 znaków
• produkt oferowany bez etykiet
• niezwykle łatwa w obsłudze
• rączka ze sznurkiem do zawieszania
• transparentne okienko umożliwia kontrolę zużycia etykiet
• waga: 300g
• wymiary: 225x135x40mm
• wymiar etykietki: 21x12mm
• kolor czerwony

SKU kolor typ liczba znaków pakow.
KF00712  czerwony jednorzędowa 8 25/50

Metkownica jednorzędowa 
do 8 znaków

SKU kolor typ metkownicy rozmiar (mm) szt. w j.s. pakow.
KF04235  biały jednorzędowa 21x12 700 10

KF04236  biały dwurzędowa 23x16 1000 10

SKU kolor typ metkownicy rozmiar (mm) pakow.
KF04234  czarny jednorzędowa 20 50

KF04233  czarny dwurzędowa 18 50

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biurametkownice

• metkownica jednorzędowa na 8 znaków
• możliwość ustawienia rzędu znaków w 3 pozycjach w pionie  

(góra, środek lub dół etykiety)
• niezwykle łatwa w obsłudze
• rączka ze sznurkiem do zawieszania
• transparentne okienko umożliwia kontrolę zużycia etykiet
• tusz w komplecie
• instrukcja obsługi w języku polskim
• wymiar etykietki: 21x12mm
• kolor czerwony

SKU kolor typ liczba znaków pakow.
AP101418  czerwony jednorzędowa 8 1

Metkownica jednorzędowa 
do 8 znaków

• metkownica dwurzędowa na 10 znaków
• możliwość ustawienia rzędów znaków w 3 pozycjach w pionie 

(góra, środek lub dół etykiety)
• niezwykle łatwa w obsłudze
• rączka ze sznurkiem do zawieszania
• transparentne okienko umożliwia kontrolę zużycia etykiet
• tusz w komplecie
• instrukcja obsługi w języku polskim
• wymiar etykietki: 26x16mm
• kolor czerwony

SKU kolor typ liczba znaków pakow.
AP101419  czerwony dwurzędowa 10 1

Metkownica dwurzędowa 
do 10 znaków

• etykiety do metkownic jedno lub dwurzędowych
• rozmiar etykiety: 21x12 lub 26x16mm
• samoprzylepne - z permanentnym lub usuwalnym klejem
• 1000 etykiet na rolce, 6 rolek w j.s.

SKU kolor typ 
metkownicy rodzaj kształt rozmiar 

(mm)
il. etykiet  
na rolce

il.  
rolek pakow.

AP100910  biały jednorzędowa permanentne prostokątne 21x12 1000 6 1
AP100911  biały jednorzędowa usuwalne prostokątne 21x12 1000 6 1

AP100912  pomarańcz. jednorzędowa permanentne prostokątne 21x12 1000 6 1
AP101566  pomarańcz. jednorzędowa usuwalne prostokątne 21x12 1000 6 1

AP100917  biały dwurzędowa permanentne prostokątne 26x16 1000 6 1
AP100919  biały dwurzędowa usuwalne prostokątne 26x16 1000 6 1
AP100922  biały dwurzędowa permanentne zaokrąglone 26x16 1000 6 1
AP100923  biały dwurzędowa usuwalne zaokrąglone 26x16 1000 6 1

Etykiety do metkownic 
permanentne lub usuwalne

• tusz uzupełniający do metkownicy jedno lub dwurzędowej
• 1 lub 2 sztuki w j.s.
• kolor czarny

SKU kolor typ metkownicy typ pakow.
AP101558  czarny jednorzędowa 2 rolki 1

AP101559  czarny dwurzędowa 1 rolka 1

Tusz do metkownic

26x16 26x1621x12
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Wyposażenie biura kasetki na pieniądze

• mała kasetka na pieniądze wyprodukowana z lakierowanego proszkowo 
metalu odpornego na zarysowania

• posiada plastikową wkładkę umożliwiającą sortowanie pieniędzy
• na wieku uchwyt ułatwiający otwieranie i zamykanie
• zaokrąglony kształt
• zamykana na zamek (2 szt. kluczy w komplecie)
• wymiary: 155x75x120mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF02608  niebieski mała 155x75x120 36/324
KF04247  czerwony mała 155x75x120 36/108
KF02601  czarny mała 155x75x120 36/180

Kasetka na pieniądze 
mała

• średnia kasetka na pieniądze wyprodukowana z lakierowanego 
proszkowo metalu odpornego na zarysowania

• posiada plastikową wkładkę umożliwiającą sortowanie pieniędzy
• na wieku uchwyt ułatwiający otwieranie i zamykanie
• zaokrąglony kształt
• zamykana na zamek (2 szt. kluczy w komplecie)
• wymiary: 205x85x160mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF02623  niebieski średnia 205x85x160 20/100
KF04249  czerwony średnia 205x85x160 20/100
KF02602  czarny średnia 205x85x160 20/100

Kasetka na pieniądze 
średnia

• duża kasetka na pieniądze wyprodukowana z lakierowanego proszkowo 
metalu odpornego na zarysowania

• posiada plastikową wkładkę umożliwiającą sortowanie pieniędzy
• na wieku uchwyt ułatwiający otwieranie i zamykanie
• zaokrąglony kształt
• zamykana na zamek (2 szt. kluczy w komplecie)
• wymiary: 255x85x200mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF02624  niebieski duża 255x85x200 16/240
KF04251  czerwony duża 255x85x200 16/80
KF02603  czarny duża 255x85x200 16/128

Kasetka na pieniądze 
duża

• ekstra duża kasetka na pieniądze wyprodukowana z lakierowanego 
proszkowo metalu odpornego na zarysowania

• posiada plastikową wkładkę umożliwiającą sortowanie pieniędzy
• na wieku uchwyt ułatwiający otwieranie i zamykanie
• zaokrąglony kształt
• zamykana na zamek (2 szt. kluczy w komplecie)
• wymiary: 325x85x235mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF02625  niebieski ekstra duża 325x85x235 10/100
KF02604  czarny ekstra duża 325x85x235 10/100

Kasetka na pieniądze 
ekstra duża

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biurakasetki na pieniądze

• mała kasetka na pieniądze wykonana z solidnego metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• wyposażona w tackę na monety
• posiada rączkę ułatwiającą przenoszenie kasetki
• cechuje się zaokrąglonymi brzegami
• zamykana – 2 klucze w komplecie
• wymiary: 152x115x80mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
5231001PL-01  czarny mała 152x115x80 6/576
5231001PL-04  czerwony mała 152x115x80 6/576
5231001PL-06  zielony mała 152x115x80 6/576
5231001PL-10  niebieski mała 152x115x80 6/576

Kasetka na pieniądze 
mała

• średnia kasetka na pieniądze wykonana z solidnego metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• wyposażona w tackę na monety
• posiada rączkę ułatwiającą przenoszenie kasetki
• cechuje się zaokrąglonymi brzegami
• zamykana – 2 klucze w komplecie
• wymiary: 200x160x90mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
5232001PL-01  czarny średnia 200x160x90 6/240
5232001PL-04  czerwony średnia 200x160x90 6/240
5232001PL-06  zielony średnia 200x160x90 6/240
5232001PL-10  niebieski średnia 200x160x90 6/240

Kasetka na pieniądze 
średnia

• duża kasetka na pieniądze wykonana z solidnego metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• wyposażona w tackę na monety
• posiada rączkę ułatwiającą przenoszenie kasetki
• cechuje się zaokrąglonymi brzegami
• zamykana – 2 klucze w komplecie
• wymiary: 250x180x90mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
5233001PL-01  czarny duża 250x180x90 6/192
5233001PL-04  czerwony duża 250x180x90 6/192
5233001PL-06  zielony duża 250x180x90 6/192
5233001PL-10  niebieski duża 250x180x90 6/192

Kasetka na pieniądze 
duża

• ekstra duża kasetka na pieniądze wykonana z solidnego metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• wyposażona w tackę na monety
• posiada rączkę ułatwiającą przenoszenie kasetki
• cechuje się zaokrąglonymi brzegami
• zamykana – 2 klucze w komplecie
• wymiary: 300x240x90mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
5234001PL-01  czarny ekstra duża 300x240x90 6/180
5234001PL-04  czerwony ekstra duża 300x240x90 6/180
5234001PL-06  zielony ekstra duża 300x240x90 6/180
5234001PL-10  niebieski ekstra duża 300x240x90 6/180

Kasetka na pieniądze 
ekstra duża
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Wyposażenie biura szafki na klucze

• szafka na klucze, wykonana z metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• dedykowana do wykorzystania na portierni, recepcji, sekretariacie, itp.
• zawiera wielokolorowe zawieszki do kluczyków
• zamykana na klucz
• pojemność: 48 kluczy typu „YALE”
• wymiary: 200x160x80mm
• kolor szary

SKU kolor pojemność rozmiar (mm) pakow.
5241001PL-99  szary 20 kluczy 200x160x80 6/432

Szafka na klucze 
na 20 kluczy

• szafka na klucze, wykonana z metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• dedykowana do wykorzystania na portierni, recepcji, sekretariacie, itp.
• zawiera wielokolorowe zawieszki do kluczyków
• zamykana na klucz
• pojemność: 48 kluczy typu „YALE”
• wymiary: 250x180x80mm
• kolor szary

SKU kolor pojemność rozmiar (mm) pakow.
5242001PL-99  szary 48 kluczy 250x180x80 6/216

Szafka na klucze 
na 48 kluczy

• szafka na klucze, wykonana z metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• dedykowana do wykorzystania na portierni, recepcji, sekretariacie, itp.
• zawiera wielokolorowe zawieszki do kluczyków
• zamykana na klucz
• pojemność: 93 kluczy typu „YALE”
• wymiary: 300x240x80mm
• kolor szary

SKU kolor pojemność rozmiar (mm) pakow.
5243001PL-99  szary 93 klucze 300x240x80 6/216

Szafka na klucze 
na 93 klucze

• szafka na klucze, wykonana z metalu
• powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• dedykowana do wykorzystania na portierni, recepcji, sekretariacie, itp.
• zawiera wielokolorowe zawieszki do kluczyków
• zamykana na klucz
• pojemność: 140 kluczy typu „YALE”
• wymiary: 370x280x80mm
• kolor szary

SKU kolor pojemność rozmiar (mm) pakow.
5244001PL-99  szary 140 kluczy 370x280x80 6/216

Szafka na klucze 
na 140 kluczy
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Wyposażenie biurazawieszki do kluczy

• plastikowe zawieszki na klucze
• wyposażone w etykietkę opisową oraz kółeczko o średnicy 15mm 

łączące zawieszkę z kluczem
• drugi otwór umożliwia dodatkowe przyłączenie klucza  

lub innej zawieszki
• rozmiar: 58x20mm
• 6 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
KF02036  mix kolorów 58x20 40

Zawieszki do kluczy 
w pudełku

• plastikowe zawieszki na klucze
• wyposażone w etykietkę opisową oraz kółeczko o średnicy 15mm 

łączące zawieszkę z kluczem
• drugi otwór umożliwia dodatkowe przyłączenie klucza  

lub innej zawieszki
• rozmiar: 58x20mm
• 240 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
KF10876  mix kolorów 58x20 40

Zawieszki do kluczy 
w pudełku

• plastikowe zawieszki na klucze
• wyposażone w etykietkę opisową oraz kółeczko o średnicy 15mm 

łączące zawieszkę z kluczem
• drugi otwór umożliwia dodatkowe przyłączenie klucza  

lub innej zawieszki
• rozmiar: 50x22mm
• 100 sztuk w j.s.

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
KF02692  żółty 50x22 40
KF02694  niebieski 50x22 40
KF02696  czarny 50x22 40
KF02691  czerwony 50x22 40
KF02693  zielony 50x22 40
KF10869  mix kolorów 50x22 40

Zawieszki do kluczy 
w pudełku
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Wyposażenie biura akcesoria na biurko

• stojak na wizytówki z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• wymiary: 95x75x45mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF04728  czarny na wizytówki 95x75x45 12/144/576
KF04729  srebrny na wizytówki 95x75x45 12/144/576

Stojak na wizytówki 
metalowy

• pojemnik na karteczki z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• dostarczany bez karteczek
• wymiary: 95x80x95mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF00878  czarny na karteczki 95x80x95 12/72/864
KF00881  srebrny na karteczki 95x80x95 12/72/864

Pojemnik na karteczki 
metalowy

• pojemnik na długopisy z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• wymiary: 90x100mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF00864  czarny na długopisy 90x100 12/96/960
KF00846  srebrny na długopisy 90x100 12/96/576

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF16571  czarny na przybory 90x68 12/2304
KF15104  srebrny na przybory 90x68 12/2304

Pojemnik na długopisy 
metalowy

• pojemnik na długopisy z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• okrągły
• wymiary: 90x68mm
• kolor czarny lub srebrny

Pojemnik na długopisy 
metalowy
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Wyposażenie biuraakcesoria na biurko

• sorter do korespondencji z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• 3-przegrody
• ułatwia sortowanie listów
• wymiary: 170x135x83mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF00876  czarny do kopert 170x135x83 6/72/288
KF00852  srebrny do kopert 170x135x83 6/72/288

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF16572  czarny wielofunkcyjny 205x103x98 24/720

Sorter do korespondencji 
3 przegrody, metalowy

• pojemnik na dokumenty, czasopisma, foldery z metalowej siateczki 
powlekanej lakierem

• szerokość grzbietu: 90mm
• pojemność: do 850 kartek o gramaturze 80gsm
• format: A4
• wymiary: 90x295x258mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF00862  czarny na dokumenty 90x295x258 12/120
KF00845  srebrny na dokumenty 90x295x258 12/120

Pojemnik na dokumenty 
metalowy

• stojak na książki w dwóch wariantach
• wyprodukowany z odpornego na zarysowania metalu malowanego 

proszkowo lub z metalowej siateczki powlekanej lakierem 
• w kształcie litery „L”
• z gładkimi krawędziami i zaokrąglonymi narożnikami
• wymiary: 135x152x165 lub 130x155x165mm
• 2 sztuki w j.s.
• kolor czarny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF03900  czarny na książki 135x152x165 20
KF15098  czarny na książki 130x155x165 20

Stojak na książki 
metalowy

• przybornik na biurko z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• 1 komora na artykuły piśmienne
• 1 komora na drobne akcesoria biurowe (gumki, spinacze, itp.)
• 1 komora na karteczki
• posiada gumowe nóżki
• wymiary: 205x103x98mm
• kolor czarny

Przybornik na biurko 
3 komory, metalowy

DW
Z

KF03900
KF15098
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Wyposażenie biura akcesoria na biurko

• zestaw trzech wysuwanych szuflad  wykonany z metalowej siateczki 
powlekanej lakierem

• wymiary: 278x275x350mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF00823  czarny 3 szuflady 278x275x350 12/108
KF00822  srebrny 3 szuflady 278x275x350 12/108

Zestaw na biurko 
3 szuflady, metalowy

• zestaw półek na dokumenty, korespondencję, czasopisma, wykonany 
z metalowej siateczki powlekanej lakierem

• na tylnej ściance dwa dedykowane otwory do mocowania na ścianie
• w komplecie zestaw mocujący do ściany
• wymiary: 315x440x120mm 
• kolor czarny

Zestaw naścienny 
5 półek, metalowy

• przybornik na biurko, wykonany z metalowej siateczki powlekanej 
lakierem

• 4 przegrody na korespondencję
• 1 komora na artykuły piśmienne
• 1 komora na drobne akcesoria biurowe (gumki, spinacze, itp.)
• 1 komora na karteczki
• posiada gumowe nóżki 
• wymiary: 205x145x100mm
• kolor czarny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF16573  czarny wielofunkcyjny 205x145x100 36/288

Przybornik na biurko 
2 komory, metalowy

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF04726  czarny 5 półek 315x440x120 6
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Wyposażenie biuraakcesoria biurowe

• kosz na śmieci wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• zaokrąglona górna krawędź
• pojemność: 19l
• średnica: 295mm (góra), 240mm (dół)
• wysokość: 340mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
KF00871  czarny 19 295x340 12/108
KF00849  srebrny 19 295x340 12/108

Kosz na śmieci 19l 
metalowy

• stojak na parasole wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• średnica: 265mm
• wysokość: 500mm
• kolor czarny lub srebrny

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
KF00829  czarny 265x500 6/60
KF00828  srebrny 265x500 6/60

Stojak na parasole 
metalowy

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF16574  czarny 3 półki 325x230x330 4/80

• półka wykonana z metalowej siateczki powlekanej lakierem
• do instalacji naściennej
• możliwość wykorzystania szuflad jako zestaw lub pojedynczo
• specjalne otwory na haczyki 
• obniżone krawędzie od strony zewnętrznej ułatwiają wyjmowanie 

dokumentów
• wymiary zestawu: 325x230x330mm
• wymiary pojedynczej szuflady: 325x88x170mm
• kolor czarny

Zestaw naścienny 
3 półki, metalowy
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Wyposażenie biura kosze na śmieci

• kosz na śmieci, wykonany z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
• ażurowy
• cechuje się wysokim poziomem estetyki
• przeznaczony na drobne śmieci biurowe
• pojemność: 12 lub 16l
• średnica: 275 lub 315mm
• wysokość: 295 lub 310mm

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
D307-01  czarny 12 275x295 30/840
D307-10  niebieski 12 275x295 30/840
D307-13  szary 12 275x295 30/840

D306-01  czarny 16 315x310 20/720
D306-10  niebieski 16 315x310 20/720
D306-13  szary 16 315x310 20/720

Kosz na śmieci 12/16l 
ażurowy

• kosz na śmieci, wykonany z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
• pełny
• cechuje się wysokim poziomem estetyki
• uniwersalny, do stosowania zarówno w biurze jak i na potrzeby domowe
• pojemność: 14l
• średnica: 280mm
• wysokość: 310mm

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
D305-01  czarny 14 280x310 20/560
D305-10  niebieski 14 280x310 20/560
D305-13  szary 14 280x310 20/560

Kosz na śmieci 14l 
pełny

• kosz na śmieci z pedałem, wykonany z metalu
• wyciągany wkład ułatwia opróźnianie
• uniwersalny, do stosowania zarówno w biurze jak i na potrzeby domowe
• pojemność: 3, 5 i 12l
• mix kolorów (biały lub czarny)

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
NH540047   mix: biały, czarny 3 170x260 6

NH540054   mix: biały, czarny 5 205x285 6

NH540061   mix: biały, czarny 12 252x410 4

Kosz na śmieci 3/5/12l 
z pedałem, metalowy
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Wyposażenie biurakosze na śmieci

• kosz na śmieci, wykonany z niezwykle mocnego tworzywa SMMA 
odpornego na zarysowania, pęknięcia oraz wysokie temperatury

• powierzchnia o wysokim połysku
• elegancki, klasyczny design
• zaokrąglona górna krawędź
• pojemność: 13l
• średnica: 240mm (góra), 219mm (dół)
• wysokość: 300mm

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
HN1813012-09  biały 13 240x300 36
HN1813013-01  czarny 13 240x300 36
HN1813173-47  jasnoniebieski 13 240x300 36

Kosz na śmieci Elegance 13l 
pełnyd e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

• kosz na śmieci, wykonany z odpornego na pęknięcia PP
• matowa powierzchnia ułatwia utrzymanie kosza w czystości
• zaokrąglona górna krawędź z wyprofilowanymi dwoma uchwytami 

ułatwia opróżnianie zawartości
• pojemność: 18l
• średnica: 312mm (góra), 237mm (dół)
• wysokość: 345mm

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
HN1819011-13  szary 18 312x345 15
HN1819013-01  czarny 18 312x345 15
HN1819014-10  niebieski 18 312x345 15

Kosz na śmieci Grip 18l 
pełnyd e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

• kosz na śmieci, wykonany z odpornego na pęknięcia PP
• matowe, prążkowane ścianki
• praktyczny, prostokątny kształt
• zaokrąglona górna krawędź ułatwiająca opróżnianie zawartości
• pojemność: 18l
• wymiary: 194x345x450mm

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
HN184011-13  szary 18 194x345x450 3
HN184013-01  czarny 18 194x345x450 3
HN184014-10  niebieski 18 194x345x450 3

Kosz na śmieci Mondo 18l 
pełnyd e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

• wkład do kosza, wykonany z odpornego na pęknięcia PP
• ułatwia segregację śmieci
• z klapką
• pojemność: 3l
• wymiary: 158x284x124mm
• 50 worków GRATIS

Wkład z wiekiem do kosza Mondo 
worki GRATISd e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
HN184314-10  niebieski 3 158x284x124 1
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Wyposażenie biura kosze na śmieci

• kosz na śmieci, wykonany z mocnego i ekologicznego PP
• niezwykle pojemny kosz dedykowany punktom o dużym zużyciu papieru
• eleganckie matowo-błyszczące wykończenie
• stabilny, lekki i trwały
• pojemność: 40l
• średnica: 380mm
• wysokość: 495mm
• kolor czarny

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
C133ST-05  czarny 40 380x495 4/48

Kosze na śmieci Gigant 40l

• kosz na śmieci, wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia 
polistyrenu w 100% przeznaczonego do recyklingu

• niepowtarzalny i oryginalnie zaprojektowany kosz serii ISIS doda 
ekstrawagancji w Twoim biurze

• tylna strona płaska, co zapewnia doskonałe dopasowanie do 
powierzchni ściany lub złączenia dwóch koszy razem

• zaokrąglone górne krawędzie ułatwiają opróżnianie kosza
• pojemność: 15l
• wymiary: 318x278mm
• wysokość: 380mm
• certyfikat BLAUER ANGEL
• kolor czarny

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
C320R-05  czarny 15 318x278x380 10

Kosz na śmieci Isis 15l

• kosz na śmieci, wykonany z odpornego na pęknięcia PP
• ażurowy
• mocne, pogłębione dno zabezpieczające płynne pozostałości przed 

wylaniem na zewnątrz
• pojemność: 16l
• średnica: 300mm
• wysokość: 317mm
• kolor czarny

SKU kolor pojemność (l) rozmiar (mm) pakow.
C237EC-05  czarny 16 300x317 10/160

Kosz na śmieci Ecoline 16l
SW

D
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Wyposażenie biurapodkładki na biurko

• podkładka na biurko wykonana z folii PVC o grubości 1,1m
• o wysokich parametrach wizualnych i użytkowych 
• do wykorzystania również jako podkładka pod myszki komputerowe
• nie odkształca się pod wpływem ciepła (np. kubka z gorącym napojem) 
• antyodblaskowa powłoka oraz zmatowienie zapobiega osadzaniu się 

odcisków palców 
• transparentna - możliwość umieszczenia pod spodem ważnych 

dokumentów
• antypoślizgowa warstwa przylegająca
• z możliwością obustronnego przemycia pod bieżącą wodą
• rozmiar: 65,6x44,8cm
• kolor transparentny/czarny lub transparentny/niebieski

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
C770IC-05  transparenty/czarny 65,6x44,8 12/360
C770IC-01  transparenty/niebieski 65,6x44,8 12/360

Podkładka na biurko Ice

• ultra cienka (0,55mm) o wysokich parametrach wizualnych i użytkowych
• do wykorzystania również jako podkładka pod myszki komputerowe 
• nie odkształca się pod wpływem ciepła, np. kubka z gorącym napojem
• z okienkiem na zdjęcia najbliższych lub cenne informacje biznesowe
• antypoślizgowa warstwa przylegająca
• z możliwością obustronnego przemycia pod bieżącą wodą
• futurystyczny i przyciągający wzrok design
• niepowtarzalna i oryginalnie zaprojektowana podkładka serii ISIS 

dodająca ekstrawagancji w Twoim biurze
• rozmiar: 63x42cm
• kolor czarny

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
C700IS-05  czarny 63x42 12/360

Podkładka na biurko Isis

• podkładka na biurko wykonana z odpornej na uszkodzenia 
i odkształcenia folii PVC

• o uniwersalnym zastosowaniu biuro/dom
• posiada zaokrąglone krawędzie
• rozmiar: 63x50cm
• kolor transparentny

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
KF26801  transparentny 63x50 15

Podkładka na biurko

SW
D

SW
D

SW
D
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Wyposażenie biura maty pod krzesła

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu, prostokątna
• na wykładziny oraz dywany
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz 

precyzją wykonania
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie ułatwiają wprowadzenie 

fotela na matę
• profilowane kolce (długość 5mm) znakomicie utrzymują matę w jednym 

miejscu, jednocześnie nie uszkadzają struktury dywanu, wykładziny, itp.
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 122x91,4cm
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF15898  transparentny na dywany prostokąt 122x91,4 60

Mata pod krzesło na dywany 
prostokątna

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu
• w kształcie litery „T” - idealnie dopasowane pod typowe biurko
• na wykładziny oraz dywany
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie ułatwiają wprowadzenie 

fotela na matę
• profilowane kolce (długość 5mm) znakomicie utrzymują matę w jednym 

miejscu, jednocześnie nie uszkadzają struktury dywanu, wykładziny, itp.
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 122x91,4cm, w tym 48x25cm wcięcia pod biurko
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF02255  transparentny na dywany kształt T 122x91,4 60

Mata pod krzesło na dywany 
kształt T

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu, prostokątna
• na wykładziny oraz dywany
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz 

precyzją wykonania
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie ułatwiają wprowadzenie 

fotela na matę
• profilowane kolce (długość 5mm) znakomicie utrzymują matę w jednym 

miejscu, jednocześnie nie uszkadzają struktury dywanu, wykładziny, itp.
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 152,4x116,8cm
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF15899  transparentny na dywany prostokąt 152,4x116,8 75

Mata pod krzesło na dywany 
prostokątna

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu
• w kształcie litery „T” - idealnie dopasowane pod typowe biurko
• na wykładziny oraz dywany
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością 
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie
• profilowane kolce (długość 5mm) znakomicie utrzymują matę w jednym 

miejscu, jednocześnie nie uszkadzają struktury dywanu, wykładziny, itp.
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 134,6x114,3cm, w tym 64x30cm wcięcia  

pod biurko
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF02256  transparentny na dywany kształt T 134,6x114,3 60

Mata pod krzesło na dywany 
kształt T

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biuramaty pod krzesła

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu, prostokątna
• na twarde podłoża, także laminaty
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz 

precyzją wykonania
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie ułatwiają wprowadzenie 

fotela na matę
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 122x91,4cm
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF15900  transparentny na podłogi twarde prostokąt 122x91,4 80

Mata pod krzesło na podłogi twarde 
prostokątna

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu
• w kształcie litery „T” - idealnie dopasowane pod typowe biurko
• na twarde podłoża, także laminaty
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz 

precyzją wykonania
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie ułatwiają wprowadzenie 

fotela na matę
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 122x91,4cm, w tym 48x25cm wcięcia pod biurko
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF00191  transparentny na podłogi twarde kształt T 122x91,4 80

Mata pod krzesło na podłogi twarde 
kształt T

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu, prostokątna
• na twarde podłoża, także laminaty
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz 

precyzją wykonania
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie ułatwiają wprowadzenie 

fotela na matę
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 152,4x116,8cm
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF15901  transparentny na podłogi twarde prostokąt 152,4x116,8 75

Mata pod krzesło na podłogi twarde 
prostokątna

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej jakości winylu
• w kształcie litery „T” - idealnie dopasowane pod typowe biurko
• na twarde podłoża, także laminaty
• chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• charakteryzuje się wysoką jasnością, podwyższoną przejrzystością oraz 

precyzją wykonania
• zaokrąglone rogi oraz wyprofilowane krawędzie ułatwiają wprowadzenie 

fotela na matę
• mata zachowuje swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2,5mm
• rozmiar: 134,6x114,3cm, w tym 64x30cm wcięcia  

pod biurko
• kolor transparentny

SKU kolor zastosowanie typ rozmiar (cm) pakow.
KF00192  transparentny na podłogi twarde kształt T 134,6x114,3 80

Mata pod krzesło, na podłogi twarde 
kształt T

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biura taborety biurowe

• taboret biurowy, 2-stopniowy
• solidna metalowa konstrukcja o wadze 5kg
• gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność
• wyposażony w 3 kółka
• średnica (góra): 295mm
• średnica (dół): 445mm
• wysokość: 430mm
• kolor szary

SKU kolor materiał rozmiar (mm) pakow.
KF04844  szary metal 445x430 21

SKU kolor materiał rozmiar (mm) pakow.
KF01003  szary plastik 445x430 21
KF00633  czarny plastik 445x430 21

Taboret biurowy 
mobilny, metalowy

• taboret biurowy, 2-stopniowy
• lekka plastikowa konstrukcja o wadze 2,9kg podnosi walory mobilności
• gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność
• wyposażony w 3 kółka
• średnica (góra): 295mm
• średnica (dół): 445mm
• wysokość: 430mm
• kolor szary lub czarny

Taboret biurowy 
mobilny, plastikowy

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biurapodnóżki

• podnóżek wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
• podnosi komfort pracy przy biurku
• niezależna regulacja kątów nachylenia (1 poziom wysokości)
• wyposażony w cztery antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniające 

stabilność
• wymiary: 450x115x340mm
• kolor czarny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF20073  czarny regulowany x1 450x115x340 5

Podnóżek z regulacją (x1)

• podnóżek wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
• podnosi komfort pracy przy biurku
• regulacja wysokości i kąta nachylenia (2 poziomy wysokości)
• wymiary: 400x70x350mm
• kolor czarny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF04525  czarny regulowany x2 400x70x350 6/90

Podnóżek z regulacją (x2)

• podnóżek wykonany z trwałego ABS
• podnosi komfort pracy przy biurku
• regulacja wysokości i kąta nachylenia (3 poziomy wysokości)
• posiada antypoślizgową powierzchnię stabilizującą podnóżek
• wymiary: 400x70x350mm
• kolor czarny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF20076  antracyt regulowany x3 400x70x350 3/72

Podnóżek  z regulacją (x3)

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%



PBSPolska264

Wyposażenie biura pojemniki biurowe

• pojemnik biurowy, wykonany z odpornego, sztywnego polipropylenu 
w 100% nadającego się do dalszego recyklingu

• do przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub innych 
przedmiotów - także do użytku domowego

• wyposażony w dwuczęściową pokrywę otwieraną z dwóch stron
• dwa klipsy, umieszczone na przeciwnych biegunach, gwarantują solidne 

zamknięcie pojemnika
• dzięki konstrukcji można je ustawiać w poziomie
• pojemność: 24l
• wymiary: 397x498x202mm
• kolor transparentny

SKU kolor typ pojemość (l) pakow.
CHW673-90  transparentny standard 24 5

Pojemnik biurowy Smartbox 24l

• pojemnik biurowy, wykonany z odpornego, sztywnego polipropylenu 
w 100% nadającego się do dalszego recyklingu

• do przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub innych 
przedmiotów - także do użytku domowego

• wyposażony w dwuczęściową pokrywę otwieraną z dwóch stron
• dwa klipsy, umieszczone na przeciwnych biegunach, gwarantują solidne 

zamknięcie pojemnika
• dzięki konstrukcji można je ustawiać w poziomie
• pojemność: 12l
• wymiary: 295x405x183mm
• kolor transparentny

SKU kolor typ pojemość (l) pakow.
CHW671-90  transparentny standard 12 5

Pojemnik biurowy Smartbox 12l

• pojemnik biurowy, wykonany z odpornego, sztywnego polipropylenu 
w 100% nadającego się do dalszego recyklingu

• do przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub innych 
przedmiotów - także do użytku domowego

• wyposażony w dwuczęściową pokrywę otwieraną z dwóch stron
• dwa klipsy, umieszczone na przeciwnych biegunach, gwarantują solidne 

zamknięcie pojemnika
• dzięki konstrukcji można je ustawiać w pionie
• pojemność: 1,7l
• wymiary: 205x140x120mm
• kolor transparentny

SKU kolor typ pojemość (l) pakow.
CHW680-90  transparentny standard 1,7 18

Pojemnik biurowy Smartbox 1,7l

• pojemnik biurowy, wykonany z odpornego, sztywnego polipropylenu 
w 100% nadającego się do dalszego recyklingu

• do przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub innych 
przedmiotów - także do użytku domowego

• wyposażony w dwuczęściową pokrywę otwieraną z dwóch stron
• dwa klipsy, umieszczone na przeciwnych biegunach, gwarantują solidne 

zamknięcie pojemnika
• dzięki konstrukcji można je ustawiać w pionie
• pojemność: 0,4l
• wymiary: 135x98x67mm
• kolor transparentny

SKU kolor typ pojemość (l) pakow.
CHW678-90  transparentny standard 0,4 20

Pojemnik biurowy Smartbox 0,4l
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Wyposażenie biurapojemniki biurowe

• pojemnik biurowy, wykonany z odpornego, sztywnego polipropylenu 
w 100% nadającego się do dalszego recyklingu

• do przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub innych 
przedmiotów - także do użytku domowego

• wyposażony w dwuczęściową pokrywę otwieraną z dwóch stron
• dwa klipsy, umieszczone na przeciwnych biegunach, gwarantują solidne 

zamknięcie pojemnika
• dzięki konstrukcji można je ustawiać w poziomie
• pojemność: 50l
• wymiary: 450x695x241mm
• kolor transparentny

SKU kolor typ pojemość (l) pakow.
CHW675-90  transparentny standard 50 5

Pojemnik biurowy Smartbox 50l

• pojemnik biurowy, wykonany z odpornego, sztywnego polipropylenu 
w 100% nadającego się do dalszego recyklingu

• do przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub innych 
przedmiotów - także do użytku domowego

• wyposażony w dwuczęściową pokrywę otwieraną z dwóch stron
• dwa klipsy, umieszczone na przeciwnych biegunach, gwarantują solidne 

zamknięcie pojemnika
• dzięki konstrukcji można je ustawiać w pionie
• pojemność: 65l
• wymiary: 610x465x360mm

SKU kolor typ pojemość (l) pakow.
CHW686-90  transparentny standard 65 5

CHW686R-05  czarny ekologiczny 65 5

Pojemnik biurowy Smartbox 65l 
standardowy lub ekologiczny

SKU kolor typ pojemość (l) pakow.
CHW674-90  transparentny standard 40 5

CHW674R-05  czarny ekologiczny 40 5

Pojemnik biurowy Smartbox 40l 
standardowy lub ekologiczny

• pojemnik biurowy, wykonany z odpornego, sztywnego polipropylenu 
w 100% ekologicznego i nadającego się do dalszego recyklingu

• do przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub innych 
przedmiotów - także do użytku domowego

• wyposażony w dwuczęściową pokrywę otwieraną z dwóch stron
• dwa klipsy, umieszczone na przeciwnych biegunach, gwarantują solidne 

zamknięcie pojemnika
• dzięki konstrukcji można je ustawiać w pionie
• pojemność: 40l
• wymiary: 395x498x329mm
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Wyposażenie biura zegary

• zegar ścienny wykonany z wysokobłyszczącego polistyrenu
• z okrągłą czarną tarczą otoczoną kolorową ramą i zabezpieczony 

plastikową szybką
• nowoczesny design oraz czytelna typografia cyfr
• cyferblat godzinowy i minutowy
• wskazówki w kolorze ramy
• zegar wyposażony w cichy mechanizm kwarcowy zasilany 1 baterią AA
• średnica: 30cm
• grubość: 4,5cm
• 3 lata gwarancji

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
C820G-01  niebieski 30 1
C820G-15  różowy 30 1
C820G-13  zielony 30 1

Zegar ścienny Pro Gloss 
średnica 30cm

• zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego
• z okrągłą czarną tarczą otoczoną srebrną ramą i zabezpieczony 

plastikową szybką
• posiada 3 funkcje - czas, temperatura i wilgotność wewnętrzna 
• nowoczesny design oraz czytelna typografia cyfr
• wskazówki czasu w kolorze srebrnym, wskazówki temperatury 

i wilgotności w kolorze czerwonym
• bezgłośny kwarcowy mechanizam zasilany 1 baterią AA
• średnica: 30cm
• grubość: 5cm
• 3 lata gwarancji
• kolor czarny

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
C11400-05  czarny 30 1

Zegar ścienny Thermo-hydro 
średnica 30cm

• z okrągłą czarną tarczą i wyświetlaczem w kolorze niebieskim
• doskonała czytelność (wysokość cyfr 53mm)
• automatyczna regulacja jasności - dla większego komfortu między 

godziną 10 a 19 podwyższona jasność
• sterowany radiowo, automatyczna zmiana godziny i daty  

(czas letni/zimowy)
• zasilany energią elektryczną (długość kabla 1,8m)
• bateria rezerwowa (CR2032), podtrzymuję pracę zegara w przypadku 

awarii sieci elektrycznej
• średnica: 30cm
• grubość: 5cm
• 3 lata gwarancji
• kolor niebiesko-srebrny

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
C11625-19  niebiesko-srebrny 30 1

Zegar ścienny LED 
średnica 30cm
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Wyposażenie biurazegary

• zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego
• z okrągłą białą tarczą otoczoną srebrną ramą i zabezpieczony  

plastikową „bezpieczną” szybką
• nowoczesny design oraz czytelna typografia cyfr
• dwie czarne wskazówki
• zasilany 1 baterią AA
• średnica: 60cm
• grubość: 4cm
• 3 lata gwarancji
• kolor srebrny

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
C11716-19  srebrny 60 1

Zegar ścienny Giant 
średnica 60cm

• zegar ścienny wykonany ze stali szlachetnej
• z okrągłą białą tarczą otoczoną srebrną ramą i zabezpieczony  

plastikową szybką
• nowoczesny design oraz czytelna typografia cyfr
• dwie czarne wskazówki plus jedna - czerwona - sekundowa
• zasilany 1 baterią AA
• średnica: 34/45cm
• grubość: 5,5cm
• 3 lata gwarancji
• kolor srebrny

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
C11568-19  srebrny 34 1

C11569-19  srebrny 45 1

Zegar ścienny Station 
średnica 34/45cm

• zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego
• z okrągłą białą tarczą otoczoną ramą i zabezpieczony plastikową szybką
• nowoczesny design oraz czytelna typografia cyfr
• dwie czarne wskazówki plus jedna - czerwona - sekundowa
• zegar wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany 1 baterią AA
• średnica: 28/37,5cm
• grubość: 4/5cm

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
KF15589  srebrny 28 10
KF15590  czarny 28 10

KF15591  srebrny 37,5 10
KF15592  czarny 37,5 10

Zegar ścienny  
średnica 28/35cm
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Wyposażenie biura tabliczki informacyjne

• tabliczki informacyjne do różnego sposobu montażu - na biurko,  
na drzwi lub na ścianę

• wykonane z transparentnego polistyrenu
• prosty i szybki montaż tej samej tabliczki w różnych miejscach
• dostarczane w stanie gotowym do użycia
• możliwość montażu na dwa sposoby - taśma dwustronna (w zestawie) 

lub kołki
• format: na wizytówkę
• wymiary: 115x65x2mm

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
PF60SCV11-20  grafitowy 115x65 60/2160
PF60SCV35-19  srebrny 115x65 60/2160

Tabliczki informacyjne 
na wizytówkę

• tabliczki informacyjne do różnego sposobu montażu - na biurko,  
na drzwi lub na ścianę

• wykonane z transparentnego polistyrenu
• prosty i szybki montaż tej samej tabliczki w różnych miejscach
• dostarczane w stanie gotowym do użycia
• możliwość montażu na dwa sposoby - taśma dwustronna (w zestawie) 

lub kołki
• format: A6
• wymiary: 170x115x2,5mm

SKU kolor rozmiar pakow.
PF40SA611-20  grafitowy A6 40/1440
PF40SA635-19  srebrny A6 40/1440

Tabliczki informacyjne 
w formacie A6

• tabliczki informacyjne do różnego sposobu montażu - na biurko,  
na drzwi lub na ścianę

• wykonane z transparentnego polistyrenu
• prosty i szybki montaż tej samej tabliczki w różnych miejscach
• dostarczane w stanie gotowym do użycia
• możliwość montażu na dwa sposoby - taśma dwustronna (w zestawie) 

lub kołki
• format: A5
• wymiary: 230x160x2,5mm

SKU kolor rozmiar pakow.
PF19SA511-20  grafitowy A5 19/684
PF19SA535-19  srebrny A5 19/684

Tabliczki informacyjne 
w formacie A5

• tabliczki informacyjne do różnego sposobu montażu - na biurko,  
na drzwi lub na ścianę

• wykonane z transparentnego polistyrenu
• prosty i szybki montaż tej samej tabliczki w różnych miejscach
• dostarczane w stanie gotowym do użycia
• możliwość montażu na dwa sposoby - taśma dwustronna (w zestawie) 

lub kołki
• format: A4
• wymiary: 230x310x2,6mm

SKU kolor rozmiar pakow.
PF12SA411-20  grafitowy A4 12/432
PF12SA435-19  srebrny A4 12/432

Tabliczki informacyjne 
w formacie A4
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Wyposażenie biuraregały  obrotowe

• stojak obrotowy na segregatory
• pozwala zaoszczędzić nawet do 40% miejsca
• wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki wzmocnieniom  

na każdym poziomie
• każdy poziom posiada podniesioną krawędź, która blokuje segregatory 

lub inna zawartość przed przesuwaniem
• pięcioramienna podstawa, wykonana z ciężkiego metalu 

gwarantującego stabilność regału
• regulacja wysokości nóżek dla ustawienia poziomu
• materiały przyjazne środowisku – płyta wiórowa pokryta żywicą 

melaminową, ocynkowane i/lub malowane elementy metalowe
• posiada certyfikat TÜV i BLAUE ENGEL
• liczba poziomów: 3, 4 lub 5
• szerokość: 80 cm

SKU kolor il. 
półek

średnica 
(cm)

wysokość 
(cm)

poj. dla segregatorów pakow.
8cm 7cm 5cm

ML47326  szary 3 80 122 72 84 96 1

ML47327  szary 4 80 157 96 112 128 1

ML47328  szary 5 80 192 120 140 160 1

Regał obrotowy na segregatory Depotfile
SW
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Wyposażenie biura

• długość przewodu: 1,5, 3 lub 5m
• ilość gniazd z uziemieniem: 3
• gniazdka umieszczone pod kątem 45°
• max. obciążenie 2300W przy przewodzie 1,0mm2

• kolor biały

SKU kolor dł. przewodu (m) liczba gniazd pakow.
KF16358  biały 1,5 3 18/36

KF16359  biały 3 3 18/36

KF16360  biały 5 3 10/20

Przedłużacz 
3 gniazda

• długość przewodu: 3m
• ilość gniazd z uziemieniem: 3
• gniazdka umieszczone pod kątem 45°
• max. obciążenie 2300W przy przewodzie 1,0mm2

• wyposażony w wyłącznik
• kolor biały

SKU kolor dł. przewodu (m) liczba gniazd pakow.
KF16361  biały 3 3 16/32

Przedłużacz 
3 gniazda, z wyłącznikiem

• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem
• długość przewodu: 1,8m
• długość listwy: ok. 32cm
• ilość gniazd z uziemieniem: 4
• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2

• gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°, 
także dla wtyczek kątowych

• podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy
• praktyczny nawój kabla
• stabilna, ładna forma, odporna na łamanie tworzywa sztucznego
• z ochroną dla dzieci
• wyprodukowana w Niemczech
• gwarancja 5 lat

SKU kolor dł. przewodu (m) liczba gniazd pakow.
B1156004014  czarny 1,8 4 2
B1156054014  szary 1,8 4 2

Listwa zasilająca Premium 
4 gniazda, z wyłącznikiem

• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem
• długość przewodu: 3m
• długość listwy: ok. 41cm
• ilość gniazd z uziemieniem: 6
• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2

• gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°, 
także dla wtyczek kątowych

• podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy
• praktyczny nawój kabla
• stabilna, ładna forma, odporna na łamanie tworzywa sztucznego
• z ochroną dla dzieci
• wyprodukowana w Niemczech
• gwarancja 5 lat

SKU kolor dł. przewodu (m) liczba gniazd pakow.
B1156004816  czarny 3 6 2
B1156054816  szary 3 6 2

Listwa zasilająca Premium 
6 gniazd, z wyłącznikiem

1,8 m

3 m
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Wyposażenie biura

• długość przewodu: 2m
• długość listwy: ok. 51cm
• ilość gniazd z uziemieniem: 8
• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2

• z zaciskiem pozwalającym na skrócenie zbędnej  
długości kabla

• komfortowe odstępy gniazdek
• z uchwytami do montażu na ścianie
• z zabezpieczeniem przed dziećmi
• zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem  

– bezpiecznik 16 A
• gwarancja 5 lat
• kolor czarny

SKU kolor dł. przewodu (m) liczba gniazd pakow.
B1153304128  czarny 2 8 2/12

Listwa zasilająca Primera 
8 gniazd, z wyłącznikiem

• długość przewodu: 2m
• długość listwy: ok. 39cm
• ilość gniazd z uziemieniem: 10
• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2

• z zaciskiem pozwalającym na skrócenie zbędnej  
długości kabla

• komfortowe odstępy gniazdek
• z uchwytami do montażu na ścianie
• z zabezpieczeniem przed dziećmi
• gniazdka umieszczone pod kątem 45°  

(także dla wtyczek kątowych oraz zasilaczy)
• zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem  

– bezpiecznik 16 A
• gwarancja 5 lat
• kolor czarny

SKU kolor dł. przewodu (m) liczba gniazd pakow.
B1153304120  czarny 2 10 2/12

Listwa zasilająca Primera 
10 gniazd, z wyłącznikiem

• najwyższej jakości listwa zasilająca 
• wykonana z polikarbonatu - stabilna i odporna na uderzenia
• długość przewodu 2,5m
• długość listwy: ok. 63cm
• ilość gniazd z uziemieniem: 5 lub 8 
• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2

• ochrona przed przepięciami oraz prądami błądzącymi do 4500A
• specyfika: wyjście przewodu naprzeciwko wyłącznika - praktyczna 

obsługa np. pod biurkiem
• szerokie rozmieszczenie gniazd umożliwia podłączenie zasilaczy lub 

wtyczek pod katem 45°
• gumowe stopki uniemożliwiają przesunięcie listwy
• podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy
• możliwe przymocowanie do ściany
• z zabezpieczeniem przed dziećmi
• zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A
• ubezpieczenie do 5mln EUR za szkody osobowe i materialne  

w ramach ubezpieczenia wyrobów producenta
• gwarancja 5 lat
• kolor srebrny

SKU kolor dł. przewodu (m) liczba gniazd ochrona (A) pakow.
B1153344315  srebrny 2,5 5 4500 20

B1153344318  srebrny 2,5 8 4500 20

Listwa przeciwprzepięciowa SuperSolid 
5/8 gniazd, z wyłącznikiem

2 m

2 m

2,5 m
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Wyposażenie biura ładowarki, lampki

• ładowarka USB do smartphonów, tabletów, nawigacji,  
odtwarzaczy MP3, itp.

• idealna w podroży, domu i biurze
• prąd ładowania:1000mA
• napięcie wyjściowe: 5V
• pakowana jednostkowo na blistrze
• kolor biały

SKU kolor typ pakow.
B1508190  biały standard 10

Ładowarka USB  
do urządzeń elektronicznych

• ładowarka samochodowa USB do smartphonów, tabletów, nawigacji, 
odtwarzaczy MP3, itp.

• idealna w podroży
• do zastosowania pokladowego w samochodzie poprzez gniazdo 

zapalniczki
• mała i zgrabna obudowa
• prąd ładowania:1000mA
• napięcie wyjściowe: 5V
• pakowana jednostkowo na blistrze
• kolor czarny

SKU kolor typ pakow.
B1508140  czarny samochodowa 10

Ładowarka samochodowa USB  
do urządzeń elektronicznych

• lampka nocna do korytarza
• światło orientacyjne wraz z czujnikiem zmierzchu i dwoma diodami LED
• niski pobór prądu i długa żywotność
• włącza się atomatycznie po zapadnieciu zmroku
• daje poczucie bezpieczeństwa w ciemnym pomieszczeniu
• delikatne, nierażące światło 
• pobór prądu: 0,85W
• pakowana jednostkowo na blistrze
• kolor biały

SKU kolor typ moc (W) pakow.
B1173210  biały okrągła 0,85 48
B1173220  biały kwadratowa 0,85 4

Lampka nocna do korytarza 
okrągła/kwadratowa
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Wyposażenie biuranośniki pamięci

• kompaktowa i stylowa konstrukcja
• idealny w podróży
• zapisuje i chroni cenne dane (zdjęcia, muzyka, dokumenty,  

filmy, prezentacje, itp.) 
• USB 2.0 - zasilanie dostarczane przez port USB w komputerze  

lub laptopie
• kompatybilny z Windows ME, 2000, XP, OS9.x. Win 7, Mac
• pojemność: 4/8/16/32/64GB
• prędkość odczytu: 15/18MB/s
• prędkość zapisu: 5/8/12MB/s

SKU kolor rozmiar 
(GB)

prędkość 
odczytu (MB/s)

prędkość zapisu 
(MB/s) pakow.

KF41511  srebrno-czarny 4 15 5 25

KF41512  srebrno-czarny 8 15 5 25

KF41513  srebrno-czarny 16 18 8 25

KF76970  srebrno-czarny 32 18 12 25

KF41514  srebrno-czarny 64 18 12 25

Nośnik pamięci USB

• kompaktowa i stylowa konstrukcja
• idealny w podróży
• zapisuje i chroni cenne dane (zdjęcia, muzyka, dokumenty,  

filmy, prezentacje, itp.) 
• USB 3.0 High Speed pozwala z dużą prędkością na zapisywanie 

i odczytywanie plików
• zasilanie dostarczane przez port USB w komputerze lub laptopie
• kompatybilny z Windows ME, 2000, XP, OS9.x. Win 7, Mac
• pojemność: 8/16/32/64GB
• prędkość odczytu: 175MB/s
• prędkość zapisu: 60MB/s

SKU kolor rozmiar 
(GB)

prędkość 
odczytu (MB/s)

prędkość 
zapisu (MB/s) pakow.

KF16368  srebrno-czarny 8 175 60 25/200

KF16369  srebrno-czarny 16 175 60 25/200

KF16370  srebrno-czarny 32 175 60 25/200

KF16371  srebrno-czarny 64 175 60 25/200

Nośnik pamięci USB 3.0

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biura środki czyszczące

• dedykowane do czyszczenia m.in. ekranów monitorów TFT/LCD/LED, 
laptopów, skanerów, tabletów

• usuwają pył i kurz
• antystatyczne, nie pozostawiają smug, szybkoschnące
• zestaw zawiera 20 chusteczek nasączanych oraz 20 chusteczek suchych
• nie zawierają alkoholu, nie są łatwopalne
• 40 sztuk w j.s.

SKU typ sztuk w j.s. pakow.
KF32148A do ekranów 2x20 20

Chusteczki do czyszczenia ekranów TFT/LCD

• dedykowane do powierzchni szklanych ekranów, powierzchni z tworzyw 
sztucznych i filtrów ekranowych, monitorów TFT/LCD/LED

• antystatyczne i szybkoschnące
• nie zawierają alkoholu, nie są łatwopalne
• 100 sztuk w j.s.

SKU typ sztuk w j.s. pakow.
KF04501A do ekranów 100 20/960

Ściereczki do czyszczenia ekranów 
w tubie

• do ekranów monitorów TFT/LCD, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, 
laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni szklanych 
(np. specjalistyczne soczewki)

• antystatyczne, szybkoschnące
• usuwają pył i kurz zapewniając czystą, pozbawioną smug powierzchnię
• nie zawierają alkoholu, nie są łatwopalne
• zestaw zawiera 20 chusteczek nasączanych oraz 20 chusteczek suchych
• przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami producenta 

czyszczonego sprzętu
• 40 sztuk w j.s.

SKU typ sztuk w j.s. pakow.
AP11828 do ekranów 2x20 12

Chusteczki do czyszczenia ekranów TFT/LCD

• odpowiednie do delikatnych powierzchni - monitorów LCD, laptopów, 
skanerów, wyświetlaczy PDA, kineskopów telewizyjnych i klasycznych 
monitorów

• antystatyczne, szybkoschnące
• uniwersalne, skutecznie usuwają plamy i zabrudzenia różnego rodzaju
• przyjazne środowisku – ulegają biodegradacji 
• nie zawierają alkoholu, nie stwarzają zagrożenia pożarowego
• 100 sztuk w j.s.

SKU typ sztuk w j.s. pakow.
AP11823 do ekranów 100 12

Ściereczki do czyszczenia ekranów 
w tubie

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biuraśrodki czyszczące

• pomaga bez problemu usunąć naklejone etykiety z powierzchni 
szklanych, plastikowych itd. 

• niezastąpiony spray w każdym biurze
• nie pozostawia plam
• instrukcja użytkowania: spryskać etykietę, którą chcemy usunąć 

z powierzchni. Odczekać 2-5 minut a następnie usunąć etykietę
• pojemność: 200ml

SKU typ pojemność (ml) pakow.
AP11824 do usuwania etykiet 200 12

Spray do usuwania etykiet 200ml

• usuwa zabrudzenia z plastikowych oraz metalowych powierzchni 
komputerów oraz innych narzędzi biurowych

• antystatyczna
• bardzo wydajna w użyciu
• nie zawiera substancji ściernych
• produkt skrajnie łatwopalny
• zawiera alkohol oraz mieszankę propanu i butanu
• pojemność: 400ml

SKU typ pojemność (ml) pakow.
AP11821 uniwersalna 400 12

Pianka czyszcząca 400ml

• do powierzchni plastikowych oraz metalowych, nie zaleca się do 
czyszczenia monitorów TFT/LCD

• antystatyczne
• uniwersalne, skutecznie usuwają plamy i zabrudzenia różnego rodzaju
• przyjazne środowisku - ulegają biodegradacji
• łatwopalne
• 100 sztuk w j.s.

SKU typ sztuk w j.s. pakow.
AP11822 do obudów 100 12

Ściereczki do czyszczenia obudów 
w tubie

• dedykowane do powierzchni plastikowych, mebli oraz innych sprzętów 
odpornych na alkohol

• skutecznie usuwają trwałe plamy i zabrudzenia
• nie stosuje się do czyszczenia monitorów TFT/LCD/LED
• 100 sztuk w j.s.

SKU typ sztuk w j.s. pakow.
KF04508A do obudów 100 20

Ściereczki do czyszczenia obudów 
w tubie

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biura środki czyszczące

• dedykowany m.in. do ekranów monitorów TFT/LCD/LED, laptopów, 
skanerów, tabletów, klawiatur, także filtrów na monitory

• antystatyczny
• nie zawiera alkoholu, nie jest łatwopalny
• pojemność: 250ml

SKU typ pojemność (ml) pakow.
KF04502A uniwersalny 250 20

Spray do czyszczenia ekranów TFT/LCD 250ml

• zestaw do czyszczenia ekranu, obudowy lub klawiatury
• zawiera: 

–  1 puszkę sprężonego powietrza 200 ml 
–  1 butelkę z płynem do czyszczenia 125 ml 
–  15 chusteczek do czyszczenia: 5x mokra i 10x sucha

SKU typ pakow.
KF32155A uniwersalny 20

Zestaw czyszczący do ekranów i obudów

• zestaw do czyszczenia telewizorów, monitorów plazmowych,  
LCD, LED i TFT

• stosowany również do telewizorów/monitorów CRT
• zestaw zawiera: 
– 25ml płynu czyszczącego w butelce ze sprayem
– 3 ściereczki do ekranu
– 1 podwójną szczotko-gąbkę

SKU typ pakow.
KF14911A do monitorów 20

Zestaw czyszczący do monitorów TFT/LCD

• dedykowany do ekranów monitorów TFT/LCD/LED, wyświetlaczy 
ciekłokrystalicznych, laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia 
powierzchni szklanych (np. specjalistyczne soczewki)

• antystatyczny
• przyjazny środowisku - ulega biodegradacji
• nie zawiera alkoholu, nie jest łatwopalny
• przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami producenta 

czyszczonego sprzętu
• pojemność: 250ml

SKU typ pojemność (ml) pakow.
AP11827 do ekranów 250 12

Spray do czyszczenia ekranów TFT/LCD 250ml

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biuraśrodki czyszczące

• przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych 
powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki,  
telefax, itp. 

• łatwopalne
• wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie 

strumieniem powietrza
• możliwość używania pod kątem
• pojemność: 400ml

SKU typ pojemność  (ml) pakow.
AP11826 palne 400 12

Sprężone powietrze 400ml 
palne

• przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych 
powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki,  
telefax, itp. 

• niepalne, nie zawiera CFC ani HCFC
• przyjazne dla środowiska
• wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie 

strumieniem powietrza
• możliwość używania pod kątem
• pojemnik o podwyższonym ciśnieniu
• pojemność: 300ml

SKU typ pojemność (ml) pakow.
AP11819 niepalne 300 12

Sprężone powietrze 300ml 
niepalne

• dedykowane do czyszczenia kurzu oraz okruchów z trudno dostępnych 
powierzchni (m.in. szczeliny w klawiaturach, mechanizm drukarki)

• nie zawiera HFC (hydrofluorokarbon)
• łatwopalne
• przyjazne dla środowiska
• wąska rurka przedłuża i koncentruje strumień powietrza
• pojemność: 400ml
• waga: 224g

SKU typ pojemność (ml) pakow.
KF04499 palne 400 12

Sprężone powietrze 400ml 
palne

• dedykowane do czyszczenia kurzu oraz okruchów z trudno dostępnych 
powierzchni (m.in. szczeliny w klawiaturach, mechanizm drukarki)

• niepalne
• przyjazne dla środowiska
• wąska rurka przedłuża i koncentruje strumień powietrza
• pojemność: 300ml
• waga: 224g

SKU typ pojemność (ml) pakow.
KF04505A niepalne 300 12/840

Sprężone powietrze 300ml 
niepalne GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Wyposażenie biura środki czyszczące

• zestaw do czyszczenia urządzeń z ekranami dotykowymi  
(m.in. smartfony, iPad, iPhone, telefony dotykowe, tablety)

• użyteczne również przy procesie czyszczenia telewizorów/monitorów 
plazmowych, LCD i TFT

• zestaw zawiera: 
– 50ml płynu czyszczącego w butelce ze sprayem
– 6 ściereczek do ekranów
– 1 ściereczkę z mikrofibry
– 1 suchą szmatkę
• nie zawiera alkoholu

SKU typ pakow.
KF14910A do smartfonów 12

Zestaw czyszczący do smartphona

• przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych 
powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki,  
telefax, itp. 

• niepalne, nie zawiera CFC ani HCFC
• przyjazne dla środowiska
• wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie 

strumieniem powietrza
• możliwość używania pod kątem
• pojemnik o podwyższonym ciśnieniu
• pojemność: 400ml

SKU typ rozmiar (ml) pakow.
AP11818 niepalne 400 12

Sprężone powietrze 400ml 
niepalne

• przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych 
powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki,  
telefax, itp. 

• niepalne, nie zawiera CFC ani HCFC
• przyjazne dla środowiska
• wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie 

strumieniem powietrza
• odwracalne - możliwość używania w odwrotnej pozycji bez ryzyka 

wycieku
• pojemność: 200ml

SKU typ rozmiar (ml) pakow.
AP11820 niepalne, odwracalne 400 12

Sprężone powietrze 400ml 
niepalne, odwracalne



pbspolska.eu 279

Wyposażenie biurafolie ochronne

• ultra cienka, wysokiej jakości folia zapewnia doskonałą ochronę ekranów 
smatrphonów

• twarda powierzchnia chroni przez zarysowaniami, smugami i odciskami 
palców

• łatwe do zastosowania - w zestawie ściereczka z mikrofibry do przetarcia 
ekranu przed naklejeniem folii

• zachowuje prawidłowy wygląd ekranu oraz nie zmniejsza jego czułości
• kolor transparentny

SKU kolor typ pakow.
AP13455  transparentny iPhone4 1/200
AP13456  transparentny iPhone5 1/200

Folia ochronna do telefonu iPhone 4/5

• ultra cienka, wysokiej jakości folia zapewnia doskonałą ochronę ekranów 
smatrphonów

• twarda powierzchnia chroni przez zarysowaniami, smugami i odciskami 
palców

• łatwe do zastosowania - w zestawie ściereczka z mikrofibry do przetarcia 
ekranu przed naklejeniem folii

• zachowuje prawidłowy wygląd ekranu oraz nie zmniejsza jego czułości
• kolor transparentny

SKU kolor typ pakow.
AP13457  transparentny iPad2/3 1/200
AP13458  transparentny iPad Mini 1/200

Folia ochronna do urządzenia iPad  2/3/Mini

• ultra cienka, wysokiej jakości folia zapewnia doskonałą ochronę ekranów 
smatrphonów

• twarda powierzchnia chroni przez zarysowaniami, smugami i odciskami 
palców

• łatwe do zastosowania - w zestawie ściereczka z mikrofibry do przetarcia 
ekranu przed naklejeniem folii

• zachowuje prawidłowy wygląd ekranu oraz nie zmniejsza jego czułości
• kolor transparentny

SKU kolor typ pakow.
AP13459  transparentny Samsung G3 1/200
AP13460  transparentny Samsung G4 1/200

Folia ochronna do telefonu Samsung G3/4
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Wyposażenie biura etui na CD

• pudełko na płytę CD/DVD o standardowej grubości
• możliwość umieszczenia okładki opisowej
• 10 sztuk w j.s.
• kolor transparentny

SKU kolor typ pakow.
KF02209  transparentny standard 20/600

Pudełko na płytę CD/DVD  
standard

• pudełko na płytę CD/DVD, slim - płaskie
• możliwość umieszczenia okładki opisowej
• 25 sztuk w j.s.
• kolor transparentny

SKU kolor typ pakow.
KF02210  transparentny slim 16/384

Pudełko na płytę CD/DVD 
slim

• wykonane z ekologicznego polipropylenu
• idealne rozwiązanie dla oszczędzających miejsce i szukających ochrony 

dla swoich nośników danych
• 50 sztuk w j.s.
• kolor transparentny/biały

SKU kolor typ pakow.
KF02207  transparentny/biały z klapką 40/2560

Koperty na płyty CD/DVD

• wykonane z ekologicznego polipropylenu
• idealne rozwiązanie dla oszczędzających miejsce i szukających ochrony 

dla swoich nośników danych
• perforacja umożliwia wpinanie do albumów lub segregatorów
• 40 sztuk w j.s.
• kolor transparentny/biały

SKU kolor typ pakow.
KF02208  biały/transparentny z klapką i perforacją 60/1800

Koperty na 2 płyty CD/DVD 
do wpinania
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Wyposażenie biura

akcesoria
łazienkowe

S E R I A  X I B U

podstawy pod monitor

• wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS
• wysoki komfort i ergonomia pracy z netbookiem do 15”
• regulowany kąt (5 różnych kątów między 4° i 43°) pozwala dopasować 

ekran notebooka do wysokości oczu, co zapobiega bólom karku
• wymiary: 360x260x30mm
• kolor czarno-szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF20078  czarno-szary do notebooka 360x260x30 3

Podstawa pod notebook 
z regulacją kąta

• wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS 
• praktyczne rozwiązanie podnoszące komfort pracy przy komputerze
• dedykowana monitorom LCD/TFT lub komputerom przenośnym
• posiada rozkładaną szufladę i przestrzeń na laptopa, nośniki danych, 

długopisy itp.
• wymiary: 450x315x113mm
• kolor czarno-szary

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF20081  czarno-szary do monitorów 450x315x113 2

Podstawa pod monitor 
z szufladą

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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