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Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur
Tablice korkowe w ramie drewnianej

Tablice korkowe w ramie aluminiowej anodowanej

Tablice do mocowania kartek za pomocą pinezek. Powierzchnia z naturanego materiału korkowego. Rama drewniana sosnowa. Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. W komplecie zestaw do montażu: haczyki i gwoździki.
Indeks
Wymiary
TC 34
300x400
TC 64
600x400
TC 96
900x600
TC 129
1200x900
TC 1510
1500x1000
TC 2010
2000x1000

Tablice do mocowania kartek za pomocą pinezek. Powierzchnia z naturalnego materiału
korkowego. Rama aluminiowa anodowana. Możliwość montażu w pionie lub w poziomie
w 4 narożnikach.W komplecie zestaw do montażu.
Ideks
Wymiary
TC 34ALC
300x400
TC 64ALC
600x400
TC 96ALC
900x600
TC 129ALC
1200x900
TC 1510ALC
1500x1000
TC 2010ALC
2000x1000

Tablica korkowa w ramie drewnianej BI-OFFICE

Tablica korkowa w ramie aluminionej BI-OFFICE

Niezwykle lekka. Doskonałej jakości naturalny, portugalski front korkowy. Drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach. Rama wykonana z listewek sosnowych lub dębowych. Szerokość ramy: 16mm. Do mocowania w poziomie
lub pionie. Zestaw do montażu w komplecie. Szeroka oferta rozmiarów. Produkt pakowany
jednostkowo w folię ochronną.
Indeks
Wymiary (mm)
KF 10012010
400x300
KF 57012010
400x500
KF 30012010
600x400
KF 40012010
600x450
KF 11012010
500x700
KF 63012010
500x800
KF 60012010
600x800
KF 70012010
600x900
KF 80012010
500x1000
KF 17012010
600x1000
KF 16012010
800x1000
KF 50012010
1000x1000
KF 26101010
600x1200
KF 15201239
900x1200

Doskonałej jakości naturalny, portugalski front korkowy, drobnoziarnista, sprężysta
powierzchnia nie zostawia, śladów po pinezkach, rama wykonana z anodowanego
aluminium, produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny, zestaw do montażu
w komplecie.
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Indeks
KF 021178
KF 031178
KF 051178
KF 151178
KF 071178
KF 271178

Wymiary (mm)
60x45
90x60
120x90
150x100
180x90
180x120
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Tablica suchościeralno-magnetyczna
BI-OFFICE Professional
Gładka, lakierowana powierzchnia, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń,
zapewnia dobry kontrast kolorów, przeznaczona do częstego użytku, rama wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w półkę na markery zestaw do montażu w komplecie,
produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny, 10 lat gwarancji.
Indeks
KF 0207178
KF 0307178
KF 0507178
KF 0707178
KF 1507178
KF 2707178
KF 2207178

Wymiary (mm)
60x45
90x60
120x90
180x90
150x100
180x120
200x100

Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie aluminiowej anodowanej CLASSIC. Możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach. W komplecie półka oraz zestaw do montażu: wkręty
i kołki rozporowe. Tablice przeznaczone do pisania markerami, a przy pomocy magnesów do zawieszania kartek.
Indeks
Wymiary
TC TM64ALC
600x400
TC TM96ALC
900x600
TC TM129ALC
1200x900
TC TM159ALC
1500x900
TC TM2010ALC
2000x1000
TC TM2012ALC
2000x1200

Doskonałej jakości dwustronna, stalowa, lakierowana powierzchnia odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń posiada 4 kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie, z możliwością
blokady wąska, aluminiowa rama obrotowy mechanizm pozwala na szybką wymianę prezentowanych stron wyposażona w składaną półkę na markery, gąbkę, magnesy idealna do niewielkich pomieszczeń posiada zestaw do samodzielnego mocowania produkt pakowany jednostkowo w karton
ochronny rozmiar: 150x120cm.
Indeks
KF 0401020

Wymiary (mm)
150x120

Tablica kredowa, magnetyczna czarna
Tablica kredowa magnetyczna w ramie aluminiowej anodowanej Classic. Powierzchnia tablicy
wykonana ze stali lakierowanej w kolorze czarnym. Montaż tablicy w pionie lub poziomie w czterech rogach. W zestawie aluminiowa półka oraz komplet do montażu tablicy. Tablica przeznaczona do pisania kredą oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów.
Indeks
Wymiary
TC C64ALC
60x40 cm
TC C96ALC
90x60 cm
TC C129ALC
120x90 cm
TC C1510ALC 150x100 cm
TC C1710ALC 170x100 cm
TC C1810ALC 180x100 cm
TC C2010ALC 200x100 cm
TC C2012ALC 200x120 cm
TC C2410ALC 240x100 cm
TC C2412ALC 240x120 cm
TC C3012ALC 300x120 cm
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Tablice magnetyczne suchościeralne w ramie
aluminiowej anodowanej

Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE
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Tablica kredowa, magnetyczna zielona

Flipchart suchościeralno-magnetyczny

Tablica kredowa magnetyczna w ramie aluminiowej anodowanej Classic. Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej w kolorze zielonym. Montaż tablicy w pionie lub poziomie w czterech
rogach. W zestawie aluminiowa półka oraz komplet do montażu tablicy. Tablica przeznaczona do
pisania kredą oraz do zawieszania kartek za pomocą magnesów.
Indeks
Wymiary
TC Z64ALC
60x40 cm
TC Z96ALC
90x60 cm
TC Z129ALC
120x90 cm
TC Z1510ALC 150x100 cm
TC Z1710ALC 170x100 cm
TC Z1810ALC 180x100 cm
TC Z2010ALC 200x100 cm
TC Z2012ALC 200x120 cm
TC Z2410ALC 240x100 cm
TC Z2412ALC 240x120 cm
TC Z3012ALC 300x120 cm

Flipchart PROFESSIONAL mobilny z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny. Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Elegancka plastikowa rama w kolorze
białym. Rozmiar tablicy 68x105 cm. Regulowana wysokość. Maksymalna wysokość 220 cm. Stabilna
metalowa konstrukcja w kolorze popielatym. Regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru. Wyposażony
w 5 kółek, w tym 3 z blokadą. Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym.
Flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów. Do
regularnego czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do tablic suchościeralnych
Memoboards. Produkt do użytku wewnętrznego. Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.

Flipchart suchościeralno-magnetyczny

Flipchart suchościeralno-magnetyczny
na trójnogu

Flipchart PROFESSIONAL mobilny, circle z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny.
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Elegancka plastikowa rama w kolorze
białym. Rozmiar tablicy 68x105 cm. Regulowana wysokość. Maksymalna wysokość 220 cm. Stabilna
metalowa konstrukcja w kolorze popielatym. Regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym
dociskiem do bloku, umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru. Wyposażony w 5 kółek,
w tym 3 z blokadą. Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym. Flipchart
przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów. Do regularnego
czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do tablic suchościeralnych Memoboards.
Produkt do użytku wewnętrznego. Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.
Indeks
TC FM11C JT
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Wymiary
105X68Xh220CM

Indeks
TC FM10M JT

Wymiary
105X68Xh220CM

Flipchart RIO na trójnogu, suchościeralny magnetyczny. Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej o grubości 2 mm w kolorze białym. Rama aluminiowa anodowana i plastikowe narożniki
w kolorze popielatym. Rozmiar tablicy 60x90 cm. Regulowana wysokość nóżek (154 cm). Stabilna
metalowa konstrukcja w kolorze popielatym. Regulowany rozstaw haków do bloku. Tył tablicy wykonany z galwanizowanej stali o grub. 2,5 mm. Aluminiowa anodowana półka o długości 30 cm.
Flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów. Do
regularnego czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do tablic suchościeralnych
Memoboards. Produkt do użytku wewnętrznego.
Indeks
TC FM4 ZH

Wymiary
900X600MM
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Flipchart suchościeralno-magnetyczny na trójnogu
z dwoma ramionami
Flipchart PROFESSIONAL na trójnogu z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny magnetyczny. Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Elegancka plastikowa rama w kolorze
białym. Rozmiar tablicy 68x105 cm. Regulowana wysokość nóżek. Maksymalna wysokość 180 cm.
Stabilna metalowa konstrukcja. Regulowany rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do
bloku, umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru. Plastikowa półka na markery o długości
68 cm w kolorze popielatym. Flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za
pomocą magnesów. Do regularnego czyszczenia i konserwacji powierzchni tablicy, polecamy płyn do
tablic suchościeralnych Memoboards. Produkt do użytku wewnętrznego. Połączenie wysokiej jakości
materiałów oraz klasyczne i eleganckie wykończenie produktu sprawiają, że flipchart spełnia rolę nie
tylko przedmiotu codziennego użytku, ale stanowi również doskonały i stylowy przedmiot zdobiący
każde miejsce pracy. Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat. Na produkt - 2 lata.
Indeks
TC FM9R JT

Flipchart na trójnogu BI-OFFICE
Flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralno-magnetycznej stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem wąska, aluminiowa rama regulowana wysokość, wyposażony w plastikową półkę, unoszony
zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku, wyciągane ramiona umożliwiają zawieszenie bloków, zapewnia dobry kontrast kolorów, produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny, rozmiar
tablicy: 70x102cm rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x195cm
Indeks
KF 2306046

Wymiary
70x102cm

Wymiary
105X68XH180CM

Flipchart mobilny BI-OFFICE

Flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej, stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem, kompaktowa, konstrukcja bez ramy, regulowana wysokość, wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę,
magnesy, odsłonięte haczyki ułatwiają zakładanie bloków papieru, zapewnia dobry kontrast kolorów,
produkt pakowany jednostkowo w, karton ochronny, rozmiar tablicy: 70x100cm

Flipchart z tablicą wysokiej jakości o powierzchni suchościeralno-magnetycznej mobilny - posiada
5 kółek umożliwiających szybkie przemieszczanie, z blokadą elegancka konstrukcja doskonale
pasuje do spotkań biznesowych wąska rama wykonana z anodowanego aluminium wyposażony
w składaną, plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy unoszony zacisk umożliwia łatwą
i sprawną wymianę bloku produkt pakowany jednostkowo w karton ochronny rozmiar tablicy:
70x102cm rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x191cm

Indeks
KF 2300113

Wymiary
70x100cm

Indeks
KF 4806175

Wymiary
70x102cm
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Flipchart na trójnogu BI-OFFICE
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Flipchart na trójnogu Q-CONNECT

Flipchart na trójnogu Q-CONNECT

Flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralno-magnetycznej, całość oparta na trójnogu,
stelaż z regulacją wysokości max. 180cm, posiada zintegrowaną półką na artykuły piszące, co
ułatwia pracę z flipchartem, posiada funkcjonalny uchwyt do mocowania papierowego bloku,
rozmiar tablicy: 68x105cm, waga: 8kg.
Indeks
Wymiary
KF 10850
68x105cm

Ekonomiczny flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej, całość oparta na trójnogu,
posiada haczyki do mocowania papierowego bloku, stelaż z regulacją wysokości max.
185cm, zintegrowana półka na artykuły piszące, rozmiar tablicy: 70x100cm, waga netto:
7, 4kg, waga brutto: 9, 9kg.
Indeks
Wymiary
KF 04173
70x100cm

Antyrama DONAU, pleksi, wiele rozmiarów

Blok do flipchartów OFFICE PRODUCTS

Strona frontowa wyprodukowana z trwałego i bezpiecznego pleksi o grubości 1mm, tył
wykonany z płyty HDF o grubości 3mm, płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie odstaje
od ściany, idealna do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć, możliwość wieszania w
pionie i poziomie, odporna na wyginanie, pakowana pojedynczo w karton ochronny, pleksi
zabezpieczona z obu stron folią ochronną, krawędzie płyty HDF malowane na biało.
Indeks
Wymiary
DP 5612001
100x150
DP 5613001
130x180
DP 5614001
150x200
DP 5615001
210x297
DP 5616001
240x300
DP 5617001
180x240
DP 5618001
300x400
DP 5619001
400x500
DP 5620001
297x420
DP 5622001
500x700
DP 5623001
600x800
DP 5624001
700x1000

Ekonomiczny blok do flipchartu, gładki,kratka, ilość kartek: 50,20, gramatura papieru: 70gsm, posiada 5 otworów do zawieszania, rozmiar: 65x100cm, kolor biały.
Indeks
KF 20136513
KF 20136529

Opis
50 kart
20 kart

Opis
gładki
kratka

Płyn w spreju do tablic suchościeralnych
Sprej do czyszczenia tablic suchościeralnych, usuwa plamy, brud
i kurz nie zawiera alkoholu - niepalny, pojemność: 250ml.
Indeks
Pojemność
KF 04552A
250ml
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NOWA I EKSKLUZYWNA!

Najłatwiejsza w czyszczeniu tablica ze stali lakierowanej

NANO

CLEAN ™

Tablica Nobo® Nano Clean™
stal lakierowana

Tradycyjna tablica ze stali lakierowanej

Warstwa Nano Clean redukuje wnikanie tuszu
w powierzchnię, czyniąc ją łatwiejszą do czyszczenia
i mniej podatną na ślady po markerach.

Tradycyjna lakierowana powierzchnia tablicy
suchościeralnej ogladana pod mikroskopem pokazuje
minimalne nierówności w powierzchni, które
umożliwiają tuszowi głębokie przenikanie, stopniowo
utrudniając czyszczenie i z biegiem czasu zwiększając
możliwość pojawienia się plam.

Powierzchnia Nano Clean™ tworzy gładką warstwę

Niektóre tusze markerów do tablic będą przenikały przez
standardową lakierowaną powierzchnię stalową.

NANO

CLEAN ™
MAGNETYCZNY

MAGNETYCZNY

Tablica Nobo® Nano Clean™ stal lakierowana
Najłatwiejsza w czyszczeniu tablica ze stali lakierowanej

Tablica Nobo® Classic stal lakierowana
Zaufana jakość od 1971 roku

• Magnetyczne tablice ze stali lakierowanej z ekskluzywną dla Nobo technologią
Nano Clean™, która tworzy gładkie wykończenie powierzchni, zapobiegające
przenikaniu tuszu w głąb powierzchni i zwiększające wydajność ścierania o
30% w porównaniu z tradycyjną powierzchnią ze stali lakierowanej
• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną aluminiową tacką
na markery
• W komplecie zestaw montażowy, marker Nobo i zestaw magnesów
• 15 lat gwarancji

• Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej
• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną aluminiową tacką
na markery
• W komplecie zestaw do montażu, marker Nobo i zestaw magnesów
• 10 lat gwarancji

Kod produktu

Wymiary (mm)

Kod produktu

Wymiary (mm)

Kod produktu

Wymiary (mm)

Kod produktu

Wymiary (mm)

AC 1905166

600x450

AC 1905170

1800x900

AC 1905167

900x600

AC 1905171

1800x1200

AC 1905168

1200x900

AC 1905172

2100x1200

AC 1905169

1500x1000

AC 1902641
AC 1902642
AC 1902643
AC 1902644

600x450
900x600
1200x900
1500x1000

AC 1902645
AC 1902648
AC 1902649
AC 1903912

1800X900
1800x1200
2100x1200
2400x1200

Akcesoria to tablic
Zestaw akcesorii Rexel do
tablic suchościeralnych
Zestaw zawiera 4
niskozapachowe markery
suchościeralne, gąbkę i środek
czyszczący w sprayu.

Gąbka magnetyczna Nobo
MAGNETYCZNY

Poręczne gąbki do tablic
suchościeralnych z wymiennym
wkładem do osobnego zakupu.

MAGNETYCZNY

Flipchart Nobo Classic statyczny,
z wysuwanymi ramionami

Flipchart Nobo Classic mobilny

Markery suchościeralna Nobo
Glide

• Powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna,
suchościeralna)
• Wysuwane ramiona umożliwiają równoczesną
prezentację nawet trzech arkuszy
• Półka na akcesoria, zasisk do wymiany bloków
i przesuwane haczyki na bloki
• Trójnożny statyw z regulacją wysokości
do 187 cm, wymiary tablicy: 100 x 70 cm
• Poprzednio znany jako Shark

• Powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna,
suchościeralna)
• Mobilna konstrukcja - 5 kółek, w tym 3 z blokadą
• Półka na akcesoria, zasisk do wymiany bloków
i przesuwane haczyki na bloki
• Regulacja wysokości do 187 cm, wymiary tablicy:
100 x 70 cm
• Poprzednio znany jako Barracuda mobilna

Dostępne są w czterech
popularnych kolorach (czarny,
niebieski, zielony, czerwony), ze
standardową końcówką.

Produkt

Kod produktu

Produkt

Kod produktu

Flipchart Classic statyczny, z ramionami

AC 1901918

Flipchart Classic mobilny

AC 1902386

Kod produktu

Produkt

AC 1903798
AC 34533421
AC 34534497
AC 1902096
AC 1902091

Zestaw akcesorii Rexel (płyn, 4 markery i gąbka)
Gąbka magnetyczna Nobo
Wkłady do gąbki magnetycznej Nobo
Markery Nobo Glide, miks kolorów, 4 szt.
Markery Nobo Glide, czarne, 12 szt.
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Ekrany projekcyjne

Ekrany projekcyjne Nobo

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

• Montowane na ścianie lub pod sufitem oraz w wersji przenośnej na
trójnożnym statywie
• Dostępny w różnych rozmiarach, w formatach 4:3 lub 16:10
• Biała matowa powierzchnia, czarne obramowanie
• Do użytku z rzutnikami/projektorami cyfrowymi
• Składany do kasety na czas nieużytku

Rozmiar

Format

Ekrany ścienne

150x113,8 cm

4:3

AC 902391

Ekrany na trójnogu
AC 902395

150x104 cm
175x132,5 cm
175x109 cm
200x151,3 cm
200x132,5 cm
240x181,3 cm
240x160 cm

16:10
4:3
16:10
4:3
16:10
4:3
16:10

AC 902391W
AC 902392
AC 902392W
AC 902393
AC 902393W
AC 902394
AC 902394W

AC 902395W
AC 902396
AC 902396W
AC 902397
AC 902397W

Gąbka do tablicy DONAU

Długopis Leitz 4w1

Wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzanie do tablic magnetycznych, spód wykończony filcem umożliwiającym usuwanie śladów
markerów, nie rysuje powierzchni tablicy, charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym
długotrwałe trzymanie w dłoni, występuje w jaskrawym kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie,
wymiary: 106x52x20mm, kolor żółty.

Jeden długopis - cztery funkcje: rysik do ekranów dotykowych, długopis, wskaźnik laserowy oraz
latarka LED.
- Miękka silikonowa końcówka chroni ekran urządzenia przed odciskami palców i zarysowaniami
- Wysoka jakość wykonania, wymienny wkład
- Wbudowany laserowy wskaźnik do prezentacji

Indeks
DP 7638

- Zintegrowana latarka LED
- Zawiera 3baterie
3 baterie LR41
Indeks
Kolor
ES 64140001
0001
biały
ES 64140095
0095
czarny

Długopis Leitz Complete Pro Presenter Stylus

Torba Leitz Complete na laptopa lub tablet

- Z funkcją„podłącz i używaj”, dostosowany do pracy z komputerami Windows i Mac, nie wymaga
dodatkowego oprogramowania
- Port USB wbudowany w skuwkę długopisu, wysuwa się po naciśnięciu
- Intuicyjne sterowanie 3 przyciskami: przechodzenie na następną stronę lub cofanie na poprzednią oraz
z z laserowy wskaźnik
- Czerwone światło lasera idealnie zaznacza wybrany element
- Eleganckie wzornictwo i gładka powierzchnia, łatwo wsuwa się do kieszeni koszuli
- Wysokiej jakości długopis z czarnym tuszem (wkład D1, długość 67 mm)
- Wymienny, czuły rysik ułatwiający
wiający korzystanie z urządzeń z ekranami dotykowymi
- Zawiera 3 baterie (typu LR41)
41) oraz jedną gumową końcówkę
- Zasięg komunikacji RF do 155 m

- Lekka, wytrzymała torba z poliestru do codziennego użytku
- Przednia kieszeń pozwala na szybki dostęp do Twojego smartfona, paszportu, długopisu czy
z wizytówek
- w torbach na laptopa 18 kieszeni, w torbie na tablet 10 kieszeni w tym przednia kieszeń
z umożli wiająca szybki dostęp do mini tabletu lub czytnika e-booków
- W komplecie ściereczka do czyszczenia ekranu i uchwyt na klucze
- Oddzielna, odpinana kieszeń z siatki na ładowarki i kable
- Usztywniana kieszeń na tablet lub ultrabook z podszewką z weluru chroniącą powierzchnie
z i ekrany urządzeń
- Ukryta tylna kieszeń na telefon, umożliwiająca połączenia przez słuchawkę

Indeks
ES 64770001
ES 64770095
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Kolor
biały
czarnyy

Indeks
ES 60160095
ES 60180095
ES 60380095
ES 60170095

Opis
Torba Smart na tablet15.6"
Torba damska Smart na laptopa13.3"
13.3"
Torba Smart na laptopa 10”
Plecak Smart na laptopa 15.6”

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur
Podkład na biurko z folią

Podkład na biurko przeźroczysty

Podkład 38x58 wykonany z najwyższej jakości folii, posiada antypoślizgowy spód oraz dodatkowo przezroczystą folię o powierzchni przystosowanej pod myszkę komputerową. Dostępne
w kolorystyce kolecji New Colours.
Indeks
Rodzaj
BPT PB0101
granat
BPT PB0102
czarny
BPT PB0301
przezroczysty
BPT PB0101
silver
BPT PB0102
grass
BPT PB0103
pink
BPT PB0104
orange
BPT PB0105
violet
BPT PB0106
sky

Podkła na biurko, przeźroczysty, dobrze zabezpieczy biurko przed zabrudzeniem, zarysowaniem.

Biuwar przezroczysty Panta Plast

Biuwar wkład Panta Plast

Nowy moduł. Wstawiamy opis: Wykonany z grubego, wysokoprzezroczystego winylu. Posiada właściwości antypoślizgowe, zaokrąglone krawędzie. Umożliwia umieszczenie pod spodem własnych
notatek. Dostępne 2 rozmiary: mały (529x417) i duży (648x509). Wstawiamy zdjęcie o nazwie„Biuwar
przezroczysty”.

Nowy moduł. Wstawiamy opis: Podkład na biurko z kalendarzem dwuletnim. Ilość kartek: 30.
Dostępny jako wkład lub z listwą ochronną, zabezpieczającą kartki przed zaginaniem. Wstawiamy
zdjęcie o nazwie„Biuwar papierowy”.

Opis
mały
duży

Mata pod krzesło Q-CONNECT PVC
Indeks
KF 02255
KF 15898
KF 15899
KF 02256

Rodzaj
Mata pod krzesło na dywany, kształt „T”, wym. 914x1220mm, grub. 2, 5mm
Mata pod krzesło na dywany, prostokątna, wym. 914x1220mm, grub. 2, 5mm
Mata pod krzesło na dywany, prostokątna, wym. 1168x1524mm, grub. 2, 5mm
Mata pod krzesło na dywany, kształt „T”, wym. 1143x1346mm, grub. 2, 5mm

Opis
przezroczysty XL 70x52
przezroczysty L 65x50
przezroczysty z kieszenią 38x58

Indeks
PP 03180003
PP 03180006

Opis

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

Indeks
PP 03180010
PP 03180011

Indeks
BPT PB0301
BPT PB0302
BPT PB0401

z listwą

Mata pod krzesło Q-CONNECT PVC
Indeks
KF 00191
KF 15900
KF 15901
KF 00192

Rodzaj
Mata pod krzesło na podłogi twarde, kształt „T”,
wym. 914x1220mm, grub. 2, 5mm
Mata pod krzesło na podłogi twarde, prostokątna,
wym. 914x1220mm, grub. 2, 5mm
Mata pod krzesło na podłogi twarde, prostokątna,
wym. 1168x1524mm, grub. 2, 5mm
Mata pod krzesło na podłogi twarde, kształt „T”,
wym. 1143x1346mm, grub. 2, 5mm
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Torba pilotka Wenger Patriot 17’’

Torba pilotka Granada 17”

Plecak Gigabyte 15”

• Dwuczęściowy zestaw biznesowy obejmujący walizkę
na kółkach z wieloma przegrodami oraz dopasowaną
do niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa 15,4”/39 cm
• Walizka posiada usztywnioną przegrodę chroniącą
laptopa o rozmiarze do 17”/43 cm
• Dopasowana do zestawu zdejmowana płaska torba
na laptopa chroni laptopa o rozmiarze do 15,4”/39 cm - łatwo
wsuwa się na ergonomiczną, teleskopową rączkę walizki
• Kółka z łatwym poślizgiem
• Przegroda na podróże z noclegiem może
pomieścić ubrania na następny dzień
• Rozszerzane przegrody na dokumenty
umożliwiają ich łatwe sortowanie
• Kieszeń „Quik Pocket” zapewnia łatwy
dostęp do niezbędnych akcesoriów
• Zamki błyskawiczne z blokadą umożliwiają zabezpieczenie
przegrody laptopa przy użyciu blokady

• Nowoczesna wersja biznesowej torby na kółkach może
przechowywać wszystkie potrzebne przedmioty użytkownika
• Przegroda na komputer może pomieścić większość
szerokoekranowych 17-calowych laptopów
• Biznesowy organizator wyposażony jest w kieszenie
i otwory na długopisy, telefon, iPoda, wizytówki, karty, itp.
• W razie podróży z noclegiem przestronna przegroda może
pomieścić ubrania na następny dzień
• Rozszerzalna przegroda na dokumenty
• Wewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym jest idealna
do przechowywania przewodów, kabli USB, zasilaczy, itd.
• Mocowanie na walizkę pozwala w prosty sposób umieścić
torbę na walizce na kółkach
• Kółka z łatwym poślizgiem
• Teleskopowa rączka

• Plecak dedykowany aktywnym biznesmenom
spędzających znaczną część życia w ruchu
• Usztywniona przegroda z wyściółką zapobiega zarysowaniu
komputera MacBook Pro (lub PC) o rozmiarze do 15’’
• Kieszeń na iPada z wyściółką przeciw zarysowaniom
• Platforma stabilizująca CaseBase utrzymuje
plecak w pozycji stojącej
• Amortyzujące paski naramienne
• Wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy
dostęp do niezbędnych akcesoriów
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

KF W600627

KF W600659

KF W600662

15.4"
39 cm

17"

43 cm
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Plecak Carbon Apple 17”

Plecak Legacy 16”

Plecak Reload 14”-16”

• Lekki i komfortowy plecak na laptopa MacBook 17” (lub PC)
oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów
• Usztywniona przegroda chroni delikatną zawartość plecaka
• Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza i sprawia,
że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę
• Amortyzujące paski naramienne
• Wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp
do niezbędnych akcesoriów
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Siatkowe kieszenie boczne
• Rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

• Lekki i komfortowy plecak na laptopa 16”/41 cm oferuje
niezrównaną wygodę, ułatwiając przy tym przeprowadzenie
kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, podczas której można cały
czas chronić swój laptop w przegrodzie z osłoną Triple Protect
• Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• Paski naramienne zapewniające komfort
• Ergonomiczny uchwyt
• Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp
do niezbędnych akcesoriów
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Siatkowe kieszenie boczne
• Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza
sprawia, że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę
• Rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

• Biznesowe rozwiązanie dedykowane profesjonalistom
ceniącym dobry styl
• Usztywniony tylny panel i przegroda na laptopa 16”/36 cm
oraz dedykowana kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm
• Zapewniające komfort paski naramienne dopasowane
do konturu ramion posiadają dodatkową wygodną wyściółkę
• Miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort
podczas noszenia torby w ręku
• Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp
do najczęściej używanych przedmiotów
• Organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni
utrzymuje porządek wśród przedmiotów takich jak przewody,
ładowarki czy wizytówki i sprawia, że są one łatwo dostępne
• Wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym
może przechowywać butelkę z wodą
• Przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

KF W600637

KF W600631

KF W601068 - 14”
KF W601070 - 16”

17"

43 cm

16"

14"

41 cm

36 cm
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Szukasz innego wzoru lub rozmiaru? Zapytaj swojego przedstawiciela handlowego o pełną ofertę produktów marki WENGER.

16"

41 cm

10"
25 cm

SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA
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Torba na laptopa Source 14”-16”

Torba na laptopa Legacy 17”

Torba na laptopa slim Sherpa 16”

• Usztywniona przegroda na laptopa 14”/36 cm - 16”/41 cm,
oraz dedykowana kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm z wyściółką
zapobiegającą zarysowaniom
• Dwie przegrody główne
• Rozdzielacz na dokumenty
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp do niezbędnych
akcesoriów
• Wyściełane uchwyty
• Regulowany miękki pasek na ramię
• Zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby powstał
pasek Pass-Thru ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach

• Ułatwia organizację pracy i sprawia, że kontrole
na lotnisku nie przysparzają trudności
• Skutecznie chroni laptopy o rozmiarze do 17”/43 cm
• Torba ułatwia i przyspiesza przejście przez kontrolę
bezpieczeństwa na lotniskach, umożliwiając
pozostawienie chronionego laptopa wewnątrz torby
• W pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje
przedmioty i zapewnia do nich łatwy dostęp
• W przegrodach na dokumenty można przechowywać
papiery, foldery, czasopisma itd.
• Miękkie wyściełane uchwyty do wygodnego transportu
• Pasek na ramię odporny na rozdarcia
• Pasek Pass-Thru wsuwa się na rączki bagażu
na kółkach, ułatwiając podróżowanie

• Lekka i cienka torba z dwiema przegrodami może
przechowywać laptopa 16”/41 cm oraz akcesoria,
przez co jest idealna dla podróżujących profesjonalistów
• Usztywniona przegroda chroni laptopa
o rozmiarze do 16”/41 cm
• Dwie przegrody główne
• Pasek na ramię odporny na rozdarcia
• Podwójne uchwyty
• Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

KF W601064 - 14”
KF W601066 - 16”

14"

36 cm

16"

41 cm

KF W600653

KF W600655

10"

16"

17"

25 cm

43 cm

41 cm
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Torba na laptop slim Index 16”

Etui na laptop Resolution 13”

Torba na laptopa Slim Speedline, 13”

• Przegroda na laptopa o rozmiarze do 16”/41 cm
wyściełana materiałem zapobiegającym zarysowaniom
• Ochronna neoprenowa kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm
z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp
do niezbędnych akcesoriów
• Regulowany miękki pasek na ramię
• Podwójne uchwyty
• Pasek Pass-Thru ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach

• Pokrowiec na laptopa został zaprojektowany specjalnie
do codziennej ochrony przenośnego komputera MacBook 13”
(lub PC) poprzez zastosowanie usztywniającej wyściółki
zapobiegającej zarysowaniom oraz bezpiecznego
zamknięcia na zamek błyskawiczny
• Ochrona z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• Przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• Chowane uchwyty do noszenia oferują różne możliwości chwytania

• Usztywniona przegroda na laptopa 13”/33 cm
oraz dedykowana kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm
z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• Pikowana wyściółka we wszystkich kieszeniach
na urządzenia elektroniczne
• Przednia kieszeń z organizatorem niezbędnych
akcesoriów zamykana na zamek błyskawiczny
• Zdejmowany regulowany miękki pasek na ramię
• Podwójne uchwyty

KF W600674

KF W600658

16"

41 cm

10"
25 cm

13"

33 cm

KF W601056

13"

33 cm

10"
25 cm
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ERGONOMIA – Stań na straży swojego zdrowia!
Podkładki pod nadgarstki Kensington Duo Gel

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

• Utrzymują ramię i nadgarstek w prawidłowej pozycji, aby zapobiegać
i minimalizować ryzyko urazów na skutek chronicznego przeciążenia
mięśni i ścięgien
• Podkładka przed klawiaturę dopasowana jest do długości standardowej
klawiatury, natomiast podkładka pod mysz zapewnia szybkie i dokładne
ruchy myszką
• Żelowa poduszeczka dopasowuje się do naturalnej krzywizny nadgarstka
i ręki, dostarczając wygody przy pracy
• Dostępne dwie kombinacje kolorystyczne
Produkt

Czarno/niebieska

Czarno/czerwona

Podkładka przed klawiaturę
Podkadka pod mysz i nadgarstek

AC 62397
AC 62401

AC 62398
AC 62402

Podnóżek Kensington SoleMate/SoleMate Plus

Podnóżek Kensington SoleSaver

• Utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję
i krążenie podczas pracy przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolną część
pleców
• Pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę
• Teksturowany panel zapobiega ślizganiu się stóp
• Podnóżek SoleMate Plus umożliwia blokadę kąta nachylenia

• Utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję
i krążenie podczas pracy przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolną część
pleców
• Regulacja nachylenia pod kątem 10, 15 i 20 stopni
• Panel z ramką zapobiega ślizganiu się stóp

Produkt

Kod produktu

Produkt

Kod produktu

Podnóżek SoleMate
Podnóżek SoleMate Plus

AC 56145
AC 56146

Podnóżek SoleSaver

AC 56152

Podnóżek Q-CONNECT

Taboret biurowy Q-CONNECT

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.

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.

Indeks
KF 17984
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Opis
czarny

Indeks
KF 04844

Opis
szary
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Kasetki na pieniądze EAGLE
Metalowe kasetki lakierowane, o zaokrąglanych brzegach, zamykane na kluczyk (w zestawie 2 kluczyki), posiadają plastikową tackę z przegródkami (model XS – 4 przegródki, modele S, M,
L – 5 przegródek), dostępne w czterech rozmiarach.
Indeks
KW 1201033
KW 1201034
KW 1201035
KW 1201029
KW 1201030
KW 1201031
KW 1201026
KW 1201027
KW 1201028
KW 1201023
KW 1201024
KW 1201025

Rozmiar
XS – 70x153x120
XS – 70x153x120
XS – 70x153x120
S – 77x207x157
S – 77x207x157
S – 77x207x157
M – 82x262x192
M – 82x262x192
M – 82x262x192
L – 100x300x217
L – 100x300x217
L – 100x300x217

Kolor
 czarny
 czerwony
 niebieski
 czarny
 czerwony
 niebieski
 czarny
 czerwony
 niebieski
 czarny
 czerwony
 niebieski

Zegar kwarcowy MPM

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: 37, 5cm, 28cm, grubość: 5cm.
Indeks
Opis
średnica
Kolor
KF 15591
Warsaw
37, 5cm
srebrny
KF 15592
Wels
37, 5cm
czarny
KF 15589
Budapest
28cm
srebrny
KF 15590
Tokyo
28cm
czarny

Metalowy zegar ścienny o wielkości 295 mm.. Zegar posiada wyraźną, czytelną, tarczę z możliwością
umieszczenia dowolnych, wielokolorowych logotypów.. Doskonały zarówno do domu jak i biura.
Rodzaj zasilania: 1 bateria AA.

Zegar kwarcowy MPM

Lampka na biurko OFFICE PRODUCTS

Plastikowy zegar ścienny o wielkości 255 mm.. Zegar posiada wyraźną, czytelną, tarczę z możliwością
umieszczenia dowolnych, wielokolorowych logotypów.. Doskonały zarówno do domu jak i biura.. Rodzaj zasilania: 1 bateria AA.

Wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium i szkła, zawiera żarówkę halogenową JC 20W (trzonek G4), klasa energetyczna „C” (ważona konsumpcja energii: 22 kWh/1000h), ramię z regulacją
wysokości (275-480mm), napięcie: 220-240V, strumień światła: 300 Lumen, długość przewodów
przyłączeniowych: 1,5m, kolor czarny.

Indeks
MPM 2478.30
MPM 2478.10
MPM 2478.00
MPM 2478.90

Kolor
niebieski
żółty
biały
czarny

Indeks
MPM 2478.20
MPM 2478.41
MPM 2478.70
MPM 2478.60

Kolor
czerwony
jasny zielony
srebrny
pomarańczowy

Indeks
MPM 7000
MPM 7090

Indeks
KF 1305201

Kolor
srebrno-biały
srebrno-czarny

Kolor
czarny
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Zegar ścienny Q-CONNECT

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur
Sprzęt elektroniczny występuje w każdym biurze i gospodarstwie domowym.
Bez sprawnie działającej sieci elektrycznej trudno dzisiaj wyobrazić sobie
funkcjonowanie bez obaw i trosk o bezpieczeństwo wyposażenia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę, która idealnie wpisuje się w Państwa potrzeby i oczekiwania.
Najpopularniejsza klasyfikacja artykułów elektrycznych obejmuje następujące grupy asortymentowe:
1. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE.
2. PRZEDŁUŻACZE LISTWOWE.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (nie mylić z tradycyjnymi przedłużaczami) to rekomendowane rozwiązania
biurowo-domowe posiadające dodatkowe zabezpieczenia przed tzw. prądami błądzącymi, awariami sieci przesyłowej oraz
wyładowaniami atmosferycznymi – nagłymi impulsami wielkich napięć. Wśród najpowszechniej spotykanych zabezpieczeń
stosuje się: włączniki, bezpieczniki topikowe - chroniące przed nadmiernym wzrostem natężenia prądu oraz układy
warystorowe – chroniące przed zbyt wysokim napięciem. Rozwiązania takie stosuje się głównie do zabezpieczania sieci
komputerowych (serwery, stacje PC), drogiego i „wrażliwego” sprzętu audio-video oraz AGD-RTV.

Zabezpiecz się zanim będzie za późno!
Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

- rozdział prądu do biura i domu.
Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa Super-Solid 4500 A
Chroni wartościwe urządzenia elektryczne przed przepięciami oraz prądami błądzącymi.

• najwyższej jakości listwa zasilająca • wykonana z polikarbonatu - stabilna i odporna na uderzenia • długość przewodu 2,5 m
• długość listwy 44 lub 63 cm • ilość gniazd z uziemieniem 5 lub 8 • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2 • o
ochrona
chrona
hro
przed przepięciami oraz prądami błądzącymi do 4500 A • specyfika: wyjście przewodu naprzeciwko wyłącznika - praktyczna
ktyyczna
na
obsługa np. pod biurkiem • szerokie rozmieszczenie gniazd umożliwia podłączenie zasilaczy lub wtyczek pod kątem
ątem
ąt
em 4
45°
5°
• gumowe stopki uniemożliwiają przesunięcie listwy • podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiewubie
wu
ub
ub
biie
egunowy • możliwe przymocowanie do ściany • z zabezpieczeniem przed dziećmi • zabezpieczenie
cze
cz
en
eni
en
nie
iie
e
termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A • ubezpieczenie do 5 mln EUR za szkody
kody
ko
dy
osobowe i materialne w ramach ubezpieczenia wyrobów producenta • gwarancja
cjaa 5 lat
cj
lat

r

w.b
re

c ji

Lat

g

G wa

ww

untin
Mo

Gwa
r

5

c ji

5 milinów EUR

za szkody osobowe i materialne
w ramach naszego
ubezpieczenia wyrobów

an

cji
an

an

Ubezpieczenie do

4.500
4
4.
500
50
0A

cji
an

Gwa
r

KF B3344315 - 5 gniazd, 2,5 m, srebrny
KF B3344318 - 8 gniazd, 2,5 m, srebrny

G wa

r

n n e n stu hl

.c o

m

2,5 m

WARTO
WIEDZIEĆ:
W Polsce obowiązującym standardem
gniazd elektrycznych jest tzw. typ E. Typ ten
często określany jest mianem francuskiego. Stosuje
się go we Francji, w Belgii, w Polsce, w Czechach, na Słowacji.
Praktyką stosowaną w Polsce, w przypadku gniazdek pojedynczych,
jest łączenie przewodu fazowego z lewej strony, a neutralnego z prawej – patrząc
na gniazdko, gdy bolec (zwany też kołkiem ochronnym) jest na górze. Należy jednak
podkreślić, że praktyka ta nie ma żadnego wsparcia w obowiązujących przepisach i nie wolno
na niej polegać. W szczególności nie wolno zakładać, że przewód neutralny w prawym otworze posłuży
za uziemienie ochronne! Zasada ta nie może być spełniona w przypadku większości gniazd podwójnych,
ze względu na ich wewnętrzną konstrukcję.

2,5 m
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Przedłużacze listwowe – najpopularniejsze rozwiązania pozwalające dostarczyć zasilanie do urządzeń oddalonych
od tradycyjnego gniazdka elektrycznego. Przedłużacze różnią się od siebie grubością przewodu, średnicą pojedynczej żyły,
maksymalnym obciążeniem, długością kabla, ilością gniazdek, wyposażeniem (z wyłącznikiem lub bez), sposobem montażu,
kątem, pod jakim znajdują się gniazdka, czy też designem korpusu. UWAGA: Nie zabezpieczają należycie przed wyładowaniami
atmosferycznymi, skokami napięcia/natężenia oraz prądami błądzącymi.

Listwa zasilająca
ająca Premium-Line
um- e
• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2
• gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°, także dla wtyczek kątowych
• inteligentny, zdejmowalny zaczep do prostego, nieskomplikowanego montażu
• w zaczepie znajdują się dodatkowe otwory do przymocowania poprzez: opaskę do kabli,
rzepy lub inny materiał • 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
KF B1144100 - 4 gniazda, 1,8 m, czarny
KF B1544100 - 4 gniazda, 1,8 m, szary
KF B1164600 - 6 gniazd, 3 m, czarny
KF B1564600 - 6 gniazd, 3 m, szary

r

5
Lat

c ji

1,8 m

c ji
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r
cji
an

Gwa
r

3m
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Listwa zasilająca
caa Primera-Line
P
• długość przewodu: 2 m • długość listwy 39 lub
b 51 cm • ilość gniazd
d z uziemieniem
m
8 lub 10 • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie
wodzie
od 1,5 mm2 • z zaciskiem
zacciskiem
k
pozwalającym na skrócenie zbędnej długości
ci kabla
k
• komfortow
komfortowe
we
odstępy gniazdek • z uchwytami do montażu
u na
n ścianie
• z zabezpieczeniem przed dziećmi • zabezpieczenie
ecz
eczenie
ik 16 A
termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik
• gwarancja 5 lat
KF B3304120 - 39 cm, 10 gniazd, 2 m, czarny
rn
rny
KF B3304128 - 51 cm, 8 gniazd, 2 m, czarny
y

r

Gwa
r

5
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w.b
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an

cji
an
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Przedłużacz bębnowy Garant Stal 240
• idealny do stosowania w trudnych warunkach na budowie, w warsztacie oraz w przemyśle
• ochrona przed ciałami obcymi, bryzgoszczelne (IP44) • bęben z blachy stalowej, ocynkowanej,
na szczególnie stabilnym stelażu • funkcja przedłużacza: TAK (25 m) • funkcja rozdzielacza,
4 gniazda wtykowe • ochrona przed przegrzaniem • ergonomiczny uchwyt z prowadnicą
do zwijania i rozwijania kabla • gwarancja 3 lata
KF B8524130 - 4 gniazda, 25 m, srebrny
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Przedłużacz zasilający
ającyy
• podstawowe, ekonomiczne rozwiązanie • ilość gniazd
z uziemieniem: 3 • gniazdka umieszczone pod kątem 45°°
• max. obciążenie 2300 W przy przewodzie 1,0 mm2
KF16358 - 3 gniazda, 1,5 m, biały
KF16359 - 3 gniazda, 3 m, biały
KF16360 - 3 gniazda, 5 m, biały
1,5-5 m
KF16361 - 3 gniazda, 3 m, z wyłącznikiem, biały

3m
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ARANC

JA

GW

)RWHOHELXURZH
L ATA

Fotel biurowy CRETE

Fotel biurowy CYPRUS
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT
Miękkie
ppodłokietniki

cm

TILT

m

48 c

Kolor
czarny

Kod
KF 23023311

67 cm

Regulowoana wysokość siedziska 109-119 cm

10 cm

68 cm

Regulowoana wysokość siedziska 101-111 cm

52 cm

TILT

50,5

cm

m

52 c

Kolor
czarny

Kod
KF 23023361

• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary
siedziska: 50,5 x 48 cm • wymiary oparcia: 50,5 x 68 cm

• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry •
wymiary siedziska: 52 x 50,5 cm • wymiary oparcia: 52 x 67 cm

Fotel biurowy MAJORCA

Fotel biurowy CORSICA
ORSICA

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

8+ h

5-8 h

48,5 cm

49,5 cm

50,5

cm

Kl
Kolor
czarny

Kod
K d
KF 23023351

220

TILT

49 cm

• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary
siedziska: 50,5 x 49,5 cm • wymiary oparcia: 48,5 x 68 cm
8+ h 5-8 h 3-5 h do 3 h

10 cm

10 cm

TILT

69 cm

Regulowoana wysokość siedziska 106-116 cm

52 cm

68 cm

Regulowoana wysokość siedziska 111-121 cm

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

50,5 cm

50,5

Miękkie
ppodłokietniki

5-8 h

10 cm

8+ h

52 cm

KKolor
l
czarny

KKodd
KF 23023341

• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary
siedziska: 52 x 49 cm • wymiary oparcia: 52 x 69 cm

Ikony prezentują sugerowany czas ciągłego użytkowania.
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Fotel biurowy TENERIFE

Fotel biurowy RHODOS
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT
5-8 h

5-8 h

TILT

50,5

m

52 c

cm

Kolor
czarny

Kod
KF 23023371

60 cm

10 cm

10 cm

59 cm

Regulowoana wysokość siedziska 100-110 cm

17,5 cm

46 cm

50

cm

TILT

Kolor
czarny

m

50 c

Kod
KF 23023321

• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary
siedziska: 52 x 50,5 cm • wymiary oparcia: 52 x 59 cm • wymiary zagłówka: 26,5 x 17,5 cm

• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z tkaniny
membranowej • wymiary siedziska: 50 x 50 cm • wymiary oparcia: 46 x 60 cm

Fotel biurowy CORFU

.U]HVïRNRQIHUHQF\MQHKOS
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

do 3 h

5-8 h

47 cm

47

cm

TILT

m

49 c

Kolor
czarny

46

Kod
KF 23023331

• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z tkaniny
membranowej i ekoskóry • wymiary siedziska: 47 x 49 cm • wymiary oparcia: 47 x 63 cm
8+ h 5-8 h 3-5 h do 3 h

33 cm

wysokość krzesła 80 cm

10 cm

63 cm

Regulowoana wysokość siedziska 104-114 cm

49 cm

cm

m

,5 c

41

Kolor
czarny

Kod
KF 23024311

• wykonane z miękkiej i wygodnej
dnej tkaniny • metalowa rama • wysokość krzesła:
80 cm • wymiary siedziska: 46 x 41,5 cm • wymiary oparcia: 49 x 33 cm • przerwa
pomiędzy oparciem a siedziskiem: 5 cm

Ikony prezentują sugerowany czas ciągłego użytkowania.
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Regulowoana wysokość siedziska 117-127 cm

26,5 cm
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Lampka na biurko MAUL EASY

Lampka na biurko MAUL Arc

Lampa energooszczędna na biurko, zawiera żarówkę 9W (Socket G23), 6500 K - dostarcza
biel światła dziennego, natężenie światła 700 Lux z odległości 30cm, 615 Lumen, klasa
energetyczna „A”, nie pobiera energii jeśli jest wyłączona, odporna na wstrząsy plastikowa
obudowa, stabilna podstawa o rozmiarze 12x9cm, 16cm długość reflektora daje optymalne
wykorzystanie światła, wygodny przełącznik ON/OFF umieszczony na podstawie lampy dzięki
II stopniowi ochrony (podwójnej izolacji) lampa gwarantuje bezpieczeństwo w biurze znak
zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi ochrony środowiska, długość
ramienia: 28cm, rozmiar głowicy: 23x40cm, wysokość w zwykłym ustawieniu roboczym:
32cm, długość przewodów przyłączeniowych: 1, 8m, gwarancja 2 lata.
Indeks
Kolor
KF M13295
srebrna
KF M13290
czarna

Zawiera żarówkę halogenową 20W (Socket G4, klasa energetyczna„C”), 2700K - dostarcza białe, ciepłe światło, natężenie światła 640 Lux z odległości 35cm, 300 Lumen, 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, lampka jest kompatybilna z żarówkami o klasie energetycznej
od„B”do„C”, 2 lata gwarancji.

Czajnik elektryczny ADLER AD 1230

Czajnik elektryczny ADLER AD 1208

Duży, elektryczny czajnik, pozwalający sprawnie zagotować wodę na herbatę dla 6-7 osób ,
pojemność: 2L, pojemność min: 0,5l, moc: 2000 W, obrotowa podstawa i płaskie dno, nowoczesne wzornictwo, wskaźnik poziomu wody z podziałką, filtr zatrzymujący osady wapnia,
grzałka ze stali szlachetnej, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, lampka kontrolna,
posiada certyfikat CE, rok gwarancji, kolor: srebrny

Duży czajnik rodzinny, pojemność max: 1,8l, pojemność min: 0,5l, moc: 2000W, obrotowa podstawa
i płaskie dno, nowoczesne wzornictwo, wskaźnik poziomu wody z podziałką, filtr zatrzymujący osady wapnia, grzałka ze stali szlachetnej, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, lampka
kontrolna, posiada certyfikat CE, rok gwarancji, kolor: biały.

Indeks
KF AD1230

Kolor
srebrny

Indeks
KF M20495
KF M20490

Indeks
KF AD1208

Kolor
srebrny
czarny

Kolor
biały

Czajnik elektryczny ADLER AD 1216

Czajnik elektryczny ADLER AD 1238

Czajnik elektryczny o ergonomicznym kształcie, pojemność max: 1,7l, pojemność min: 0,5l, moc: 2000W,
obrotowa podstawa i płaskie dno, nowoczesne wzornictwo, wskaźnik poziomu wody z podziałką, filtr
zatrzymujący osady wapnia, grzałka ze stali szlachetnej, obudowa INOX, wnętrze plastikowe, podświetlany wskaźnik poziomu wody, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, lampka kontrolna,
posiada certyfikat CE, rok gwarancji, kolor: srebrny.

Czajnik elektryczny o nowoczesnym wyglądzie, pojemność max: 1,8l, pojemność min: 0,5l, moc:
2200W, obrotowa podstawa i płaskie dno, wskaźnik poziomu wody z podziałką, filtr zatrzymujący
osady wapnia, grzałka ze stali szlachetnej, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, lampka
kontrolna, posiada certyfikat CE, rok gwarancji, kolor: srebrny.

Indeks
KF AD1216
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Kolor
srebrny

Indeks
KF AD1238

Kolor
srebrny

