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Zeszyty i bruliony OMBRE
• w kratkê • papier o gramaturze 60 g/m2

zeszyty 
w stylu ombre

Produkt Format Ilość stron Cena netto   Cena brutto  

Zeszyt
miękka okładka

A5 60 1,09 zł 1,34 zł

A4 80 3,29 zł 4,05 zł

Brulion
twarda okładka

A5 96 2,99 zł 3,68 zł

A4 96 4,99 zł 6,14 zł

Oshee 
0,75l 

do 5 szt.

Format Ilość stron Cena netto Cena brutto

A5 90 11,90 zł 14,64 zł

A4 90 18,90 zł 23,25 zł

Kołonotatniki 
Leitz Office Card
• w kratkę • laminowana, kartonowa okładka  
• papier 90 g/m2 • wyjmowana linijka - zakładka

A4A5

A4A5

Bloki w kratkę
• klejone • papier 60 g/m2

Karteczki samoprzylepne
• kolor żółty • bloczek zawiera 100 karteczek

Format Iloœæ kartek Cena netto   Cena brutto

A5 50 1,39 z³ 1,71 z³

A5 100 2,59 z³ 3,19 z³

A4 50 2,59 z³ 3,19 z³

A4 100 4,49 z³ 5,52 z³

1

3

2

opakowanie 3 sztuki

Lp. Wymiary Jednostka sprzedaży Cena netto   Cena brutto  

1 40 x 50 mm 1 bloczek 0,89 z³ 1,09 z³

2 75 x 75 mm 1 bloczek 1,19 z³ 1,46 z³

3 75 x 125 mm 1 bloczek 2,29 z³ 2,82 z³

cena za 1 bloczek

Karteczki 
do pozostawiania  
wiadomości

Oshee 
0,75l 

do 10 szt. Coca-Cola
do 12 

bloczków

Grill
jednorazowy

do 2 szt.

A4

A5
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Papier 
Navigator
Universal
• wysoki poziom bieli • także do drukowania 
i kopiowania dwustronnego (duplex) 

w promocji także:

Papier Ilość 
arkuszy

Cena netto 
za 1 ryzę   

Cena brutto 
za 1 ryzę 

 Navigator    90 g/m2 500 ark. 17,90 z³ 22,02 zł

Navigator  100 g/m2 500 ark. 23,90 z³ 29,40 zł

Navigator  160 g/m2 250 ark. 22,90 z³ 28,17 zł

13,59
brutto: 16,72 z³

super cena

za 1 ryzę

15,90
brutto: 19,56 z³

super cena

za 1 ryzę

8,69
brutto: 10,69 z³

super cena

za 1 ryzę

CIE
161

g/m2
120

g/m2
80

FSC

arkuszy
250

arkuszy
500

format
A4

CIE
146

g/m2
80

FSC

arkuszy
500

format
A4

CIE
169

g/m2
80

arkuszy
500

format
A4

format
A4

w promocji także Maestro Color A4 - kolory:  “intensywne” 22,90 zł / 28,17 zł brutto, “trendy” 19,90 zł / 24,48 zł brutto

18,90
brutto: 23,25 z³

super cena

za 1 ryzę

Papier pastelowy

BOGATA
PALETA
KOLORÓW

Papier 
kolorowy pastelowy Maestro Color A4 
• papier kolorowy do wszystkich rodzajów wydruków 

Papier IQ economy
• standardowy papier biurowy

Papier satynowany Color Copy
• do druku najwyższej  jakości • bezpyłowy

Nasza inspiracja:
jaskrawe kolory
natury

nasz papier daje najlepsze odwzorowanie
w druku cyfrowym

klasa

A

Parasol
Color Copy
do 5 ryz

W promocji także inne gramatury i formaty papieru Color Copy.

cena 
dotyczy
zakupu  
z odbiorem
własnym

FSC
Plecak

turystyczny
Hi-Tec

do 30 ryz

Torba
na aparat
do 10 ryz
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WYSOKA
TRWAŁOŚĆ

Półka Style 5254
• mo¿na ustawiaæ jedna na 
drugiej pionowo lub pod skosem

Skoroszyt na dokumenty 
Style ColorClip Professional 
z klipsem

• przechowywanie 
bez dziurkowania 
• mieści do 40 kartek 
formatu A4

18,90
brutto: 23,25 z³

super cena

za 1 szt.

23,90
brutto: 29,40 z³

super cena

za 1 szt.

119,-
brutto: 146,37 z³

super cena

za 1 szt.

18,90
brutto: 23,25 z³

super cena

za 1 szt.

Zszywacz F16
• zszywanie zamknięte, otwarte, 
tapicerskie

Metalowy zszywacz 5562 Style
• technologia Direct Impact • zszywanie 
tapicerskie • rozszywacz

Metalowy 
dziurkacz 5006 Style
• ergonomiczny uchwyt 
• ogranicznik formatu

Dziurkacz FC20
• ogranicznik papieru

Zszywacz 
elektryczny WOW 5566
• łatwy w obsłudze jedną ręką 

WYSOKA
TRWAŁOŚĆ

5
gwarancja

lat 20
kartek

dziurkuje30
kartek

zszywa

zszywki

24/6

5
gwarancja

lat

3
gwarancja

lata

10
kartek

zszywa

zszywki

10e

Kapsułki
Persil 

Duo Caps
do 1 szt.

10
gwarancja

lat

30
kartek

zszywa

zszywki

24/6
26/6

10
gwarancja

lat

30
kartek

dziurkuje

Style

8,99
brutto: 11,06 z³

super cena

za 1 szt.
Czekolada

Nussbeisser
do 4 szt.

Kolekcja Style to eleganckie, 
gustowne produkty dla Twojego biura. Wykonane  
z najwyższej jakości materiałów, posiadają wyrazistą 
fakturę. Dostępne w wyjątkowej gamie kolorystycznej.

kolory i faktury STYLE

kolory:kolory:

Dostępne kolory kolekcji: Arktyczna biel, Satynowa czerń, 
Pistacjowa zieleń, Tytanowy błękit, Rubinowa czerwień. 

kolekcja

Odświeżacz
Bouquet
do 4 szt.

49,90
brutto: 61,38 z³

super cena

za 1 dziurkacz

59,90
brutto: 73,68 z³

super cena

za 1 zszywacz

kolory WOW:

Słuchawki 
składane

do zszywacza
lub 

dziurkacza

Grill
jednorazowy

do 2 dowolnych
szt.
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Segregator
• okładka z PP • wytrzymały mechanizm • wymienna etykieta • wzmacniające 
okucia • grzbiet: 50 mm (mieści 350 kartek A4) lub 75 mm (mieści 500 kartek A4) 

Koszulki z PP
• pakowane po 100 szt 
w opakowaniu foliowym

na mechanizm
3

gwarancja

lata50 75lub mm

szerokość grzbietu

na dokumenty

A4 max.
modnych kolorów

11

6,99
brutto: 8,60 z³

super cena

za 1 szt.

Skoroszyt na dokumenty 
Style ColorClip Professional 
z klipsem

0,99
brutto: 1,22 z³

super cena

za 1 szt.

Skoroszyt z PCV 
wpinany do segregatora
• przednia okładka: przezroczysta bezbarwna 
• tylna:  pełny kolor • multiperforacja • wy-
mienna etykieta

na dokumenty

A4 max.

na dokumenty

A4 max.

Półka na dokumenty
• przezroczysta lub nieprzezroczysta 
• mo¿na ustawiaæ jedna na drugiej pionowo lub pod skosem

5,99
brutto: 7,37 z³

super cena

za 1 szt.

Bransoletka
srebro pozłacane
pr.925 z perłami 

Swarovski®

do 20 szt.

Pojemniki z kolorowymi 
szufladami Varicolor®

• blokady szuflad zabezpieczają-
ce przed wypadnięciem • okienka  
z etykietami • wymiary: 292  
x 280 x 356 mm (szer. x wys.  
x głęb.) • antypoślizgowe nóżki

Lp. Ilość szuflad Symbol Cena netto Cena brutto   

1 4 szuflady 7604 189,00 z³ 232,47 z³

2 4 szuflady z zamkiem 7606 249,00 zł 306,27 zł

3 5 szuflad 7605 199,00 zł 244,77 zł

4 7 szuflad 7607 209,00 zł 257,07 zł

5 10 szuflad 7610 239,00 zł 293,97 zł

na dokumenty

A4 max.

Podkładka
żelowa
Durable

ładowane
od góry

na dokumenty

A4 max.

Koszulki Cena netto   Cena brutto   

groszkowe 6,99 z³ 8,60 z³

krystaliczne 9,99 z³ 12,29 z³

Bon
o wartości

10 zł 
do 10 op.

Oshee 
0,75l 

do 6 szt.

Oshee 
for Runners
do 20 szt.
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BĄDŹ ERGO!

Podkładka 
piankowa 
pod mysz
• ergonomiczna 
• dopasowuje się 
do ręki 
• antypoślizgowa

39,90
brutto: 49,08 z³

super cena

za 1 szt.

Grill
jednorazowy

SPĘDZASZ PRZED
ZADBAJ O ZDROWIE
PRACUJ 
KOMFORTOWO KOMPUTEREM?

ILE CZASU

Ponad 60% badanych spędza przed komputerem średnio 7 godzin dzien-
nie.* Rocznie to prawie 1400 godzin. (*-wyniki badania ergotest 2015)

godzin
dziennie7

Składana podstawka 
pod notebooka 
Go Riser 
• otwiera się jak książka 
• elastyczne, wytrzymałe 
tworzywo

Podstawka 
pod notebooka 
Smart Suites  
• 4 porty USB • 3 wysoko-
ści • kieszeń na akcesoria 
• antypoślizgowe nóżki

59,90
brutto: 73,68 z³

super cena

za 1 szt.

129,-
brutto: 158,67 z³

super cena

za 1 szt.

99,90
brutto: 122,88 z³

super cena

za 1 szt.

Podpórka 
ergonomiczna 
na krzesło
• minimalizuje na-
pięcie mięśni przez 
podtrzymanie i re-
dukcję obciążenia 
pleców • do do-
wolnego krzesła

Torba
na aparat

Finish
Kapsułki
Persil 

Duo Caps

Podnóżek 
ergonomiczny standard
• powierzchnia do masażu stóp • regulacja wysokości i kąta nachylenia

Saszetka
sportowa
na telefon 
do 5,5”

99,90
brutto: 122,88 z³

super cena

za 1 szt.
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Pudełka wysyłkowe
• lekka, wytrzymała tektura • łatwe do złożenia

Koperty 
kartonowe wysyłkowe
• możliwość idealnego dopasowania do wymiarów 
zawartości (możliwość poszerzenia od 1 do 8 cm)

Lp. Środki czystości Przeznaczenie Pojemność Cena netto     Cena brutto

1 Ściereczki nasączone do ekranów ekrany 100 szt. 14,90 z³ 18,33 z³

2 Ściereczki nasączone antybakteryjne do ekranów ekrany 100 szt. 18,90 z³ 23,25 z³

3 Ściereczki nasączone pow. plastikowe, metalowe i laminowane 100 szt. 14,90 z³ 18,33 z³

4 Ściereczki nasączone pow. plastikowe, metalowe i laminowane 100 szt. 18,90 z³ 23,25 z³

5 Płyn do czyszczenia ekranów ekrany 250 ml 14,90 z³ 18,33 z³

6 Sprężone powietrze bez HFC trudno dostępne miejsca 350 ml 20,90 zł 25,71 zł

7 Sprężone powietrze odwracalne bez HFC trudno dostępne miejsca 200 ml 16,90 zł 20,79 zł

8 Pianka czyszcząca do plastiku pow. plastikowe i laminowane 400 ml 14,90 z³ 18,33 z³

Format Wymiary Cena netto     Cena brutto

A5+ 23 x  16,5 x    10 cm 5,79 z³ 7,12 z³

A4 30 x  21,5 x 12,5 cm 6,79 z³ 8,35 z³

A4+ 34 x     23 x    14 cm 7,79 z³ 9,58 z³

Format Wymiary Cena netto     Cena brutto

A5+ 24 x 18 x 5/1 cm 4,79 z³ 5,89 z³

A4 31 x  22 x 8/1 cm 5,49 z³ 6,75 z³

A4+ 33 x  25 x 8/1cm 6,49 z³ 7,98 z³

Grill
jednorazowy

do 5 szt.

1 2 3 4
5 6 7 8

Oshee 
0,75l 

do 2 szt.

Środki do pielęgnacji sprzętu biurowego

Etykiety 
samoprzylepne

Etykiety 
uniwersalne 

trwałe i usuwalne  
do 

wszechstronnych 
zastosowań

Wytrzymałe 
i wodoodporne 

etykiety 
poliestrowe białe 

lub srebrne 
do ochrony 

i zabezpieczania 
mienia

Gwarantowany brak zacięć Wyraźnie widoczny tekst Trwale przylegający klej

Ponad 1000 rodzajów etykiet  w naszym sklepie internetowym!
dowiedz się więcej, odwiedź www.avery.lobos.pl

Kup
etykiety

za 90 zł netto
odbierz torbę

termiczną



4,29
brutto: 5,28 z³

super cena

za 1 szt.

Nimm2
lizaki

do 4 szt. 

Nimm2
lizaki

do 6 szt. 

Marker Lumocolor 350, 352

Pióro 
kulkowe 
UB-150 Eye

Długopis 
kulkowy SX-101

Długopis Orange

2,99
brutto: 3,68 z³

super cena

za 1 szt.

3,29
brutto: 4,05 z³

super cena

za 1 szt.

7,99
brutto: 9,83 z³

super cena

za 1 szt.

1,29
brutto: 1,59 z³

super cena

za 1 szt.

Oshee
250ml

do 
6 szt.

Długopisy
Orange 4 szt.

do 20 szt.

Herbatniki
HIT

do 12 szt.

Końcówka/symbol Grubość linii pisma Cena netto  Cena brutto

okr¹g³a (PWE-5M) 1,8 – 2,5 mm 9,90 zł 12,18 zł

œciêta (PWE-8K) 8 mm 11,90 zł 14,64 zł

Marker kredowy PWE5M/8K

Marker do tablic 
suchościeralnych
Lumocolor Whiteboard 
(351)

Marker olejowy 
Paint PX-20

12,90
brutto: 15,86 z³

super cena

za 1 szt.

9,99
brutto: 12,29 z³

super cena

za 1 szt.

Herbatniki
HIT

do 6 szt.

Korektor Liquid Paper 2in1 
Combo

6,99
brutto: 8,60 z³

super cena

za 1 szt.

Korektor 
w piórze 
CLP-300

11,90
brutto: 14,64 z³

super cena

za 1 szt.

Haczyki
Command
do 4 szt.

3M

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

S Z

Dostępne kolory:

Raffaello 
150g 
do 

6 szt.

Finish
do 12 szt.

Saszetka
sportowa
na telefon 

do 5,5”do 6 szt.

Matowa taśma 
samoprzylepna 
Scotch® Magic™ 810
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Marker olejowy 
Paint PX-20

Klej w taśmie Roller 
ecoLogo
• mocny klej w taśmie 
• czerwony odcień wska-
zuje miejsce nałożenia 
kleju

Klej w sztyfcie
• wydajny • atest PZH

Koperty ochronne powietrzne
• warstwa folii b¹belkowej zabezpiecza zawartość • pasek 
samoklej¹cy • białe

Nazwa Wymiary 
wewnętrzne

Cena netto 
(za 1 op.)

Cena brutto
(za 1 op.)

11 (A) 95 x 165 mm 1,99 zł 2,45 zł

12 (B) 115 x 215 mm 2,59 zł 3,19 zł

13 (C) 145 x 215 mm 2,99 zł 3,68 zł

14 (D) 175 x 255 mm 3,79 zł 4,66 zł

15 (E) 215 x 255 mm 4,49 zł 5,52 zł

16 (F) 215 x 340 mm 5,29 zł 6,51 zł

17 (G) 225 x 340 mm 5,59 zł 6,88 zł

18 (H) 265 x 360 mm 6,99 zł 8,60 zł

19  (I) 295 x 455 mm 8,99 zł 11,06 zł

20 (K) 345 x 470 mm 9,99 zł 12,29 zł

22 (CD) 175 x 165 mm 2,99 zł 3,68 zł

pakowane po 10 szt.

sprzedawane
w opakowaniu

zbiorczym

Długopis żelowy InkJoy 
Spread Joy
• grubość końcówki 0,7 mm

5,99
brutto: 7,37 z³

super cena

za 1 szt.

Okulary
wirtualnej rzeczywistości

SmartBox VR
do 6 szt. 

Błyskawicznie 
zasychający tusz =
Idealny dla osób 
leworęcznych

SmartBox VR 
• działa jak Samsung Gear VR.
• umożliwia oglądanie zdjęć, filmów 
3D oraz rzeczywistości wirtualnej na smartphonie 
• efekty 3D rzeczywistości wirtualnej • kompatybilne 
z wieloma aplikacjami VR dla dzieci, młodzieży i dorosłych

8,99
brutto: 11,06 z³

super cena

za 1 szt.

8,
5 

m

8,4 mm

Pojemność Cena netto   Cena brutto   

8,2 g 2,29 z³ 2,82 z³

21 g 5,69 z³ 7,00 z³

40 g 7,89 z³ 9,70 z³

Herbatniki
HIT

do 6 szt.

Coca-Cola
do 5 op.

Taśma pakowa
• klej hot-melt

Taśma pakowa Cena netto   Cena brutto  

przezroczysta 2,99 z³ 3,68 z³

br¹zowa 2,99 z³ 3,68 z³

50
 m

48 mm

Coca-Cola
do 6 szt.

Nożyczki biurowe
• ergonomiczna rękojeść

satynowe 
ostrze ze stali 
nierdzewnej

Długość ostrza Cena netto     Cena brutto

15,5 cm 5,99 z³ 7,37 z³

21 cm 7,99 z³ 9,83 z³

25,5 cm 11,90 z³ 14,64 z³

Toffifee
do 4 szt.

Nimm2
lizaki

do 2 szt. 
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Worki na śmieci
• kolor: czarny wor

ki 
st

an
da

rd

wor
ki 

m
oc

ne

wor
ki 

su
pe

r m
oc

ne

wor
ki 

su
pe

r m
oc

ne
 z 

ta
śm

ą

Lp Wytrzymałość Pojemnoœæ Grubość folii  Szt./opak. Cena netto Cena brutto

1
super mocne 
z taśmą

35 l 25 µm 15 szt. 4,29 z³ 5,28 z³

60 l 25 µm 10 szt. 4,49 zł 5,52 zł

120 l 25 µm 10 szt. 9,99 zł 12,29 zł

2 super mocne
120 l 45 µm 10 szt. 5,29 zł 6,51 zł

160 l 32 µm 10 szt. 7,39 zł 9,09 zł

Lp Wytrzymałość Pojemnoœæ Grubość folii  Szt./opak. Cena netto Cena brutto

3 mocne
35 l 18 µm 15 szt. 2,59 zł 3,19 zł

60 l 19 µm 10 szt. 2,59 zł 3,19 zł

4 standard
35 l 6,3 µm 50 szt. 2,89 zł 3,55 zł

60 l 6,5 µm 50 szt. 5,49 zł 6,75 zł

1 2 3 4

Kapsułki do zmywarki 
FAIRY Jar

Opakowanie Cena netto   Cena brutto

 84 kapsułki Platinium 51,90 z³ 63,84 z³

115   kapsułek standard 51,90 z³ 63,84 z³

cena za 1 op.

Apteczki aluminiowe
• obrotowe szufladki • wewnątrz arkusz na informacje • zamykane na klucz

ap
te

cz
ki

 n
ie

 z
aw

ie
ra

ją
 w

yp
os

aż
en

ia

 Wymiary (W x S x G)* Ilość półek Model Cena netto   Cena brutto

302 x 280 x 118 mm 2 1970 299,00 z³ 367,77 z³

302 x 400 x 118 mm 3 1973 339,00 z³ 416,97 z³

pierwsza pomoc
w biurze

Podkładka
żelowa
Durable

Apteczka przenośna uniwersalna w pudełku
• w zestawie: kompresy, opaski, plastry, opatrunki, chusty, 
koc, nożyczki, rękawice, chusteczki, ustnik

49,90
brutto: 53,89 z³

super cena

za 1 op.

Mydło
Clinex

Płyn
do naczyń
Clinex do 2
dowolnych

op.

Ręczniki ZZ Tork
• z dwuwarstwowej makulatury 
• białe • rozmiar rozłożonego 
ręcznika: 23x23 cm • op. 20x200 
ręczników

59,90
brutto: 73,68 z³

super cena

za 1 op.

sprzedawane
w opakowaniu

zbiorczym

Papier toaletowy Tork
• 3-warstwowy • biały 
• op. 10 rolek

9,99
brutto: 12,29 z³

super cena

za 1 op.
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Woda mineralna Piwniczanka

Woda Pojemnoœæ Jedn. sprzedaży Cena netto   Cena brutto

Woda Piwniczanka
Gazowana

0,5 l 9 szt. 1,09 zł 1,34 zł

1,5 l 6 szt. 1,69 zł 2,08 zł

Woda Piwniczanka
Niegazowana

0,5 l 9 szt. 1,09 zł 1,34 zł

1,5 l 6 szt. 1,69 zł 2,08 zł

Woda Piwniczanka
Lekko gazowana

0,5 l 9 szt. 1,09 zł 1,34 zł

1,5 l 6 szt. 1,69 zł 2,08 zł

Herbaty Teekanne
• smaki: Forest Fruits, Earl Grey, 
Black Lemon, Green Tea lub White 
Citrus Tea • op. 20 torebek

Kawa 
ziarnista 
Woseba 
• 1 kg

Kawa Cronat Gold
Jacobs
• 200 g

Kawa Cena netto   Cena brutto

Woseba Arabica, Gold, 
Espresso, Cafe Brasil

39,90 z³ 49,08 z³

Mocca Fix Gold 33,90 z³ 41,70 z³

cena za 1 op.

Herbata
Black
Lemon

do 5 op.

5,99
brutto: 7,37 z³

super cena

za 1 op. sztuk
20HERBATY  KOPERTOWANE

Paluszki 
Lajkonik tray
• 200 g 

3,49
brutto: 4,29 z³

super cena

za 1 op.

18,90
brutto: 23,25 z³

super cena

za 1 op.

Soki i nektary 
Fortuna
• soki: Pomarańcza, 
Jabłko, Czerwony Gra-
pefruit, Multiwitamina 
• nektary: Czarna 
Porzeczka • 1l

4,59
brutto: 4,82 z³

super cena

cena za 1 szt.
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Laminatory
iLAM Home Office

Laminator iLAM Office
• wyświetlacz LED i alert dźwiękowy

Laminator iLAM touch
• rozkładane prowadnice - precyzyjne prowadzenie folii

Folie iLAM UDT
• łatwa aplikacja - strzałki 
kierunku UDT znikają po zakoń-
czeniu laminacji • błyszcząca 
folia podbija kolory w doku-
mencie • do wszystkich lami-
natorów • op. 100 szt.

prosta
laminacja
wystarczy tylko włączyć

Format Grubość folii Prędkość  (max) Kolor Cena netto Cena brutto

A4 max. 2x125 µm 310 mm/min.        219,00 zł 269,37 zł

A3 max. 2x125 µm 310 mm/min.  329,00 zł 404,67 zł

krótki czas
min.nagrzewania3

krótki czas
min.nagrzewania1

krótki czas
min.nagrzewania1

Format Grubość folii Prędkość  (max) Cena netto Cena brutto

A4 max. 2x125 µm 400 mm/min. 329,00 zł 404,67 zł

A3 max. 2x125 µm 400 mm/min. 449,00 zł 552,27 zł

Model Format Grubość folii Prędkość (max) Cena netto Cena brutto

Turbo A4 A4 max. 2x250 µm 700 mm/min. 799,00 zł 982,77 zł

A3 A3 max. 2x250 µm 700 mm/min. 899,00 zł 1.105,77 zł

Turbo A3 A3 max. 2x250 µm 1900 mm/min. 1.290,00 zł 1.586,70 zł

Grubość folii Format Cena netto Cena brutto

80 µm A4 49,90 zł 61,38 zł

100 µm A4 55,90 zł 68,76 zł

cofanie przy zacięciu
automatyczne

2 gwarancja
lata

2 gwarancja
lata

3 gwarancja
lata

• inteligentna technologia czujnikowa - laminator rozpoznaje 
grubość folii, automatycznie dopasowuje optymalną pręd-
kość i temperaturę • nie wymaga ustawień, zawsze zapewnia 
perfekcyjny efekt laminacji • posiada tryb oszczędzania 
energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. spoczynku

Głośnik
Konferencyjny

z powerbankiem
Leitz*

Brulion
Leitz 
WOW 
A5

Głośnik
Bluetooth

Leitz 
WOW*

Głośnik
Bluetooth

Leitz 
WOW*

Kup laminator Home Office, 
Office lub Touch

Zarejestruj się na  
www.leitz.com/ilamsound

Otrzymasz W PREZENCIE 
głośnik Leitz!321

Promocja trwa od 1.04.2017 do 30.06.2017 r. Szczegóły na stronie www.leitz.com/ilam.
*Organizator zastrzega sobie prawo wydania głośnika w innym kolorze niż wybrany, w razie braku dostępności danego koloru.

A4 80 µm 100 µm
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Niszczarki SECURIO B22
• jednoelementowe har to-
wane s t a lowe noże tnące  
• autorewers • automatyczny 
start/stop • system EcoSmart  
• mocny i energooszczędny 
silnik • gwarancja: dożywot-
nia na wałki tnące, 3 lata na 
urządzenie

Niszczarka FXC80B
• funkcja cofania, automatyczny start/stop, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem • ręczna kompresja ścinek

Niszczarka 450M
• czujnik bezpieczeństwa Safe-
Sense • elektroniczny start/stop 
(fotokomórka) • technologia Silent 
Shred (cicha praca) • osobna szcze-
lina i kosz na zniszczone nośniki  
• autorewers • gwarancja: 5 lat na noże tnące

promocja 
do30.04.2017

Niszczarka DS-1200Cs
• czujnik bezpieczeństwa 
SafeSense • funkcja cofa-
nia • automatyczny start/
stop, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

Niszczarka FX510CD
• osobna szczelina do nisz-
czenia płyt • funkcja cofania, 
automatyczny start/stop, zabez-
pieczenie przed przegrzaniem 

Niszczarka shredstar X5
• autorewers, automatyczny 
start/stop, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem • osobna szcze-
lina i kosz na zniszczone nośniki

Szerokoœæ wejœcia Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

240 mm Paski 5,8 mm 19 ark. 1.590,00 zł 1.955,70 zł

240 mm Paski 3,9 mm 15 ark. 1.590,00 zł 1.955,70 zł

240 mm Ścinki 3,9 x 30 mm 11 ark. 1.790,00 zł 2.201,70 zł

240 mm Ścinki 1,9 x 15 mm 9 ark. 1.890,00 zł 2.324,70 zł

dotyczy paski 
5,8

płyty
CD/DVD

praca

24/24 zszywki
spinacze

karty 
plastikowe

pojemność 
kosza

33

15
3,9 mm

19
5,8 mm

11
3,9x30 mm

9
1,9x15 mm

8
4x33 mm

9
2x12 mm

12
4x50 mm

6
4x35 mm

pojemność 
kosza

18,5

pojemność 
kosza

22

pojemność 
kosza

15

pojemność 
kosza

18

zszywki
spinacze

zszywki
spinacze

karty 
plastikowe

płyty
CD/DVD

zszywki
spinacze

karty 
plastikowe

karty 
plastikowe

płyty
CD/DVD

zszywki
spinacze

karty 
plastikowe

płyty
CD/DVD

zszywki
spinacze

karty 
plastikowe

Szerokoœæ wejœcia Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

220 mm Œcinki 4 x 33 mm 8 ark. 299,00 zł 367,77 zł

Szerokoœæ wejœcia Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

220 mm Œcinki 2 x 12 mm 9 ark. 749,00 zł 921,27 zł

Szerokoœæ wejœcia Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

225 mm Œcinki 4 x 50 mm 12 ark. 399,00 zł 490,77 zł

Szerokoœæ wejœcia Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

220 mm Œcinki 5 x 38 mm 10 ark. 349,00 zł 429,27 zł

Szerokoœæ wejœcia Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

220 mm Ścinki 4 x 35 mm 6 ark. 269,00 zł 330,87 zł

mikrościnki

10
5x38 mm

pojemność 
kosza

16

Piłka
nożna Adidas

CASHBACK

100 zł
po rejestracji

na stronie
www.fellowes.pl

Karta
BP

o wartości 
50 zł

50 zł

Multitool
  Handy 

+ Bushmen

Głośnik
Bluetooth

Smartfon
LENOVO

C2

ostat
nie sztuki

Promocja trwa od 1.04.2017 do 30.06.2017 r. Szczegóły na stronie www.leitz.com/ilam.
*Organizator zastrzega sobie prawo wydania głośnika w innym kolorze niż wybrany, w razie braku dostępności danego koloru.
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Tablice suchościeralne 
magnetyczne lobos
• bia³e tablice suchościeralne 
o powierzchni magnetycznej 
lakierowanej • pó³ka na mar-
kery • rama z anodowanego 
aluminium

Flipchart suchościeralny
magnetyczny Lobos 
• suchościeralna, lakierowana powierzchnia  
• wymiary tablicy: 66 x 100 cm • wysokość 
od 110 do 186 cm • półka na markery  
• bloki: standard Euro 100 x 65 cm

Flipchart magnetyczny 
mobilny Barracuda Mobile
• suchościeralna powierzch-
nia • wymiary tablicy: 67,5 
x 100 cm • kółka z blokadą  
• wysokość od 175 do 200 cm 
• półka na markery • regulo-
wany rozstaw haków na papier 
umożliwia używanie różnych 
arkuszy papieru

Środki do czyszczenia 
tablic suchościeralnych

Papier (blok) do flipchartów
• papier w blokach g³adki lub w kratê • format 
100 x 65 cm • papier 70 g/m2

Flipchart magnetyczny 
z ramionami Shark
• suchościeralna powierzchnia 
• wymiary tablicy: 68,5 x 100 cm 
•  wysuwane 2 dodatkowe 
ramiona • wysokość od 110 
do 187 cm • półka na markery  
•  b l o k i :  s t a n d a r d  Eu r o 
100 x 65 cm

Wymiary Cena netto Cena brutto  

60 cm x   90 cm 129,00 z³ 158,67 z³

90 cm x 120 cm 199,00 z³ 244,77 z³

100 cm x 150 cm 299,00 z³ 367,77 zł

10
gwarancja

lat

10 lat gwarancji 
na powierzchniê 
tablicy.

399,-
brutto: 490,77 z³

super cena

za 1 szt.

369,-
brutto: 453,87 z³

super cena

za 1 szt.

Czekoladki
Merci

Czekoladki
Merci

Papier do tablic Iloœæ arkuszy Cena netto   Cena brutto   

w kratkê 20 ark. 16,90 z³ 20,79 z³

g³adki 50 ark. 26,90 z³ 33,09 z³

Tablice suchościeralne magnetyczne

Flipchart magnetyczny

249,-
brutto: 306,27 z³

super cena

za 1 szt.

Nazwa produktu Przeznaczenie Pojemność Cena netto   Cena brutto   

Everyday Board Cleaner lekkie zabrudzenia 250 ml 29,90 z³ 36,78 z³

Board Renovator głębokie zabrudzenia 250 ml 39,90 z³ 49,08 zł

Pianka Deepclene gruntowne czyszczenie 150 ml 49,00 z³ 60,27 zł

Saszetka
sportowa
na telefon 
do 5,5”

Saszetka
sportowa
na telefon 
do 5,5”
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zestaw do nauki programowania Kolocki do nauki programowania, rozwijania systematyki myślenia typo-
wej dla języków programistycznych. Idealnie nadają się do lekcji infor-
matyki i jako narzędzie edukacyjne dla różnego rodzaju kół naukowych. 

Każdy zestaw posiada jednostkę centralną oraz kilka serwomechanizmów. 
W zestawie jest kilkaset klocków umożliwiających tworzenie różnych 
robotów. 

2

1

4

3

sterowanie za pomocą zdefiniowanych komend 
(np.”idź do”, „skręć”, „wróć”)

programowanie z wykorzystaniem: • interfejsu 
graficznego (schematu blokowego) • kodów 
języka programistycznego Swift

Lp Klocki Jimu Cena netto   Cena brutto  

1 Inventor 1.490,00 zł 1.832,70 zł

2 Mini 390,00 zł 479,70 zł

3 Karbot 490,00 zł 602,70 zł

4 Explorer 729,00 zł 896,67 zł

za 1 op.

Ekrany ścienne
• uchwyty do monta¿u na œcianie lub pod sufitem • format 4:3 (XGA)  
• powierzchnia Matt-White z czarną ramką dla poprawienia kontrastu

Wymiary Wymiary obrazu Cena netto Cena brutto  

150 x 113,8 cm 145 x 108,8 cm 199,00 zł 244,77 z³

175 x 132,5 cm 170 x 127,5 cm 299,00 zł 367,77 z³

 200 x 151,3 cm 195 x 146,3 cm 349,00 zł 429,27 zł

240 x 181,3 cm 235 x 176,3 cm 399,00 zł 490,77 z³

regulacja
wysokości

regulacja
wysokości 4:34:3

Wymiary Cena netto Cena brutto  

175 x 132,5 cm 299,00 zł 367,77 zł

200 x 151,3 cm 349,00 zł 429,27 zł

Wbudowany sprężynowy 
napinacz pomaga w uzyskaniu idealnie 
gładkiej powierzchni.

Ekrany 
przenośne 
na trójnogu
• uchwyt do przenoszenia • powierzch-
nia Matt-White z czarną ramką dla 
poprawienia kontrastu

Więcej czujników einstein™ znajdź na www.lobos.pl lub zapytaj handlowca.

jednostka 
centralna

dodatkowe czujniki

einstein™ Tablet + 
• tablet Android z wbudowanym laboratorium naukowym • procesor dwurdzeniowy • kamera inter-
netowa (przód i tył) • wyświetlacz 7” • obsługa kart pamięci micro SD • HDMI • WiFi • Bluetooth  
• 8 wbudowanych czujników: akcelerometr, ciśnienie atmosferyczne, mikrofon, czujnik światła, tętna, 
ultrafioletu, temperatury i wilgotności • bateria umożliwiająca wielogodzinną pracę

jednostka centralna i zestaw kilkudziesięciu różnorodnych czujników 
do pomiarów parametrów fizycznych oraz chemicznych,

system pomiarów laboratoryjnych

Dodatkowe czujniki einstein™ Cena netto   Cena brutto  

napięcia +/- 25 V 165,00 zł 202,95 zł

PH z elektrodą 325,00 zł 399,75 zł

fotobramka 245,00 zł 301,35 zł

ładunku elektrostatycznego 425,00 zł 522,75 zł

za 1 op.
1.949,-

brutto: 2.397,27 z³

super cena

za 1 szt.

kup dowolne produkty einstein za kwotę 2500 netto i odbierz wyjątkowy prezent głośnik bezprzewodowy DEFENZO
ekstra premia

Odświeżacz
Bouquet

Odświeżacz
Bouquet
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Format Cena netto   Cena brutto  

A5 148 mm x    210 mm 37,90 zł 46,62 zł

A4 210 mm x    297 mm 39,90 zł 49,08 zł

A3 297 mm x    420 mm 60,90 zł 74,91 zł

A2 420 mm x    594 mm 78,90 zł 97,05 zł

A1 594 mm x    841 mm 119,00 zł 146,37 zł

A0 841 mm x 1189 mm 189,00 zł 232,47 zł

B1 700 mm x 1000 mm 139,00 zł 170,97 zł

B2 500 mm x   700 mm 89,00 zł 109,47 zł

Ramki plakatowe Marketing Display
• profil aluminiowy 2,5 cm • do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz obiektów • folia UV chroni przed blaknięciem

Gabloty prezentacyjne 
wewnętrzne z oświetleniem
• do użytku wewnątrz budynku • profil aluminiowy  
• drzwiczki z pleksi • zamek imbusowy (w standar-
dzie) lub klasyczny zamek na kluczyk (opcja)

Tablica kredowa 
(potykacz)
• dwustronna • pow. 
ścieralna do pisania kredą  
• szerokość ramy 4 cm

Format Rozstaw (max) Cena netto Cena brutto  

A2 42 cm x  59,4 cm 70 cm 279,00 z³ 343,17 z³

A1 59,4 cm x  84,1 cm 80 cm 359,00 zł 441,57 zł

A0 84,1 cm x 118,9 cm 91 cm 479,00 zł 589,17 zł

B2 50 cm x   70 cm 70 cm 319,00 zł 392,37 zł

B1 70 cm x 100 cm 85 cm 409,00 zł 503,07 zł

Wymiary Cena netto Cena brutto  

  70 cm x 50 cm 149,00 z³ 183,27 z³

120 cm x 60 cm 189,00 z³ 232,47 z³

trwała rama
z lakierowanego
drewna

lekki
i wytrzymały
aluminiowy profil

Tablica plakatowa 
(potykacz)
• dwustronna • profil aluminiowy 
• folia antyrefleksyjna z filtrem UV

wyjdź naprzeciw
Swoim klientom potykacze

•  doskonale do prezentacji 
zmiennych treści reklamowych 
wewnątrz jak i na zewnątrz (bez 
względu na warunki atmosfe-
ryczne) • polecane do restau-
racji, sklepów, kawiarni

Powierzchnia Wymiary Cena netto Cena brutto  

tekstylna* 60 x   90 cm 559,00 zł 687,57 zł

tekstylna* 90 x 120 cm 799,00 zł 982,77 zł

tekstylna* 100 x 150 cm 879,00 zł 1.081,17 zł 

korkowa 60 x   90 cm 539,00 zł 662,97 zł

korkowa 90 x 120 cm 749,00 zł 921,27 zł

korkowa 100 x 150 cm 899,00 zł 1.105,77 zł

lakierowana 60 x   90 cm 599,00 zł 736,77 zł

lakierowana 90 x 120 cm 829,00 zł 1.019,67 zł

lakierowana 100 x 150 cm 1.090,00 zł 1.340,70 zł

*-
w

yb
ie

rz
 k

ol
or

powierzchnie:

tekstylne* korkowa suchościer.

Bransoletka
srebro pozłacane
pr.925 z perłami 

Swarovski®

Grill
jednorazowy

Grill
jednorazowy

Oshee 
0,75l 
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ultramobilne

EDU friendly

Projektory multimedialne VIVITEK
• projektory przenośne • standardowa gwarancja: 2 lata, lampa rok lub 
1000 godzin, 5-letnia gwarancja na urządzenie + 3 lata lub 2000 godzin na 
lampę dla sektora edukacyjnego (modele edu)

Model Rozdzielczość Format Cena netto Cena brutto  

D555WH 1024×768 XGA 4:3 1.449,00 z³ 1.782,27 z³

D555WH edu* 1024×768 XGA 4:3 1.529,00 z³ 1.880,67 z³

DH557 1280×800 WXGA 16:10 1.559,00 z³ 1.917,57 z³

DH557edu* 1280×800 WXGA 16:10 1.639,00 z³ 2.015,97 z³

DH558 1920×1080 Full HD 16:9 2.090,00 z³ 2.570,70 z³

DH558 edu* 1920×1080 Full HD 16:9 2.249,00 z³ 2.766,27 z³

E-TORL

LCD DLP/LED

3200
LUMENÓW

3000
ANSI

2500
ANSI

15000:1
KONTRAST

10000:1
KONTRAST

1800:1
KONTRAST

Projektory multimedialne EPSON
• profesjonalne projektory przenośne • dzięki równemu natę-
żeniu swiatła białego i kolorowego na poziomie 3200 lumenów 
zapewniają doskonałej jakości obraz w każdym pomieszczeniu 
• długa żywotność lamp - nawet do 10.000 godzin • gwarancja: 
2 lata, lampa rok lub 1000 godzin

Projektory ultramobilne XJ-A142 / XJ-A242
• projektory ultramobilne: lekkie, płaskie - łatwe do zabrania ze sobą do klienta 
• technologia laser LED zapewniająca żywotność lampy aż do 20.000 godzin  
• gotowy do pracy już w 8 sekund • gwarancja: 3 lata, źródło światła 5 lat lub 
1000 godzin

Projektory ultramobilne EB-1780W / EB-1795F
• projektory ultramobilne: lekkie, płaskie - łatwe do zabrania ze sobą do klienta 
• dzięki równemu natężeniu światła białego i kolorowego na poziomie 3200 
lumenów zapewniają doskonełej jakości obraz w każdym pomieszczeniu  
• długa żywotność lamp - nawet do 10.000 godzin • gwarancja: 2 lata, lampa 
rok lub 1000 godzin

z nami zawsze
będziesz
przygotowany!

organizujesz spotkanie,  
konferencję, prezentację

Model Technologia Rozdzielczość Format WIFI Cena netto Cena brutto  

EB-X31 LCD 1024×768 XGA 4:3 opcja 1.690,00 z³ 2.078,70 z³

EB-W32 LCD 1280×800 WXGA 16:10 tak 1.929,00 z³ 2.372,67 z³

EB-U32 LCD 1920×1200 WUXGA 16:10 tak 2.429,00 z³ 2.987,67 z³

Model Rozdzielczość Format Cena netto Cena brutto  

EB-1780W 1280×800 WXGA 16:10 3.390,00 z³ 4.169,70 z³

EB-1795F 1920×1080 Full HD 16:9 6.390,00 z³ 7.859,70 z³

Model Rozdzielczość Format Cena netto Cena brutto  

XJ-A142 1024×768 XGA 4:3 3.090,00 z³ 3.800,70 z³

XJ-A242 1280×800 WXGA 16:10 3.590,00 z³ 4.415,70 z³

HDMI LCD

DLP 3000
ANSI

15000:1
KONTRAST

HDMI

HDMI HDMI

Wi Fi

USB

Wi Fi

USB

Karta
BP

o wartości 
100 zł

100zł
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Oferta obowiązuje 
do 30.06.2017 r.

Taśmy samoprzylepne w kasetach do drukarek etykiet, poliestrowe i winylowe z klejem 
gwarantującym przyleganie do plastiku, metalu, drewna, szkła. Trwałe, odporne na wilgoć, 
promieniowanie UV, tłuszcz i temperaturę. Każda kaseta ma 7m taśmy, dostępnych 6 kolorów.

etykiety do każdego 
zastosowania

Organizacja biura Oznakowanie ogólne Identyfikacja zasobów

Kup 5 taśm D1 i odbierz drukarkę etykiet Dymo

Materiały eksploatacyjne Black Point nie naruszają praw patentowych producentów materiałów oryginalnych (OEM).

Tusz BPH21XL
• tusz czarny • do HP DeskJet 
3940/D1460/F310 • wydajność 
820 stron (zwiększona o 73%) 

Tusz BPH22XL CMY
• tusz kolorowy • do HP 
DeskJet 3940/D1460/F310  
• wydajność 341 stron (zwięk-
szona o 106%)

64,90
brutto: 79,83 z³

super cena

za 1 tusz

44,90
brutto: 55,23 z³

super cena

za 1 tusz

Drukarka etykiet 
DYMO LM 280P
• przenośna drukarka etykiet  
• duży, dwuliniowy wyświetlacz 
LCD, klawiatura QWERTY • 6 roz-
miarów czcionek, 7 stylów tekstu  
• drukuje poziomo lub pionowo  
w dwóch liniach na taśmach 
DYMO D1 o szerokości 6, 9 , 12 mm

Drukarka etykietDYMO LM PnP
• kompaktowa drukarka pozwalająca na drukowanie 
etykiet bezpośrednio z komputera • Plug&Play • dru-
kuje na taśmach DYMO D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm 
• akumulator litowo-jonowy (ładowany przez USB)

Toner LBPPH78A  
• toner czarny do 
HP Laserjet P1606dn 
P1566 • wydajność 
2600 str. (zwiększona 
o 24%)

Toner S+ LBPPH79A 
• toner czarny do HP 
LaserJet Pro M12a/
M26a • wydajność 
2000 str. (zwiększona 
o 100%)

Toner LBPPH85A
• toner czarny do HP 
Laserjet P1102/ M1132 
• wydajność 2100 str. 
(zwiększona o 31%)

Toner LBPPH12A 
• toner czarny do 
HP Laserjet 1018/ 
1020/1022/ 3050 
• wydajność 3500 str. 
(zwiększona o 50%)

119,-
brutto: 146,37z³

super cena

za 1 toner

119,-
brutto: 146,37z³

super cena

za 1 toner

109,-
brutto: 134,07z³

super cena

za 1 toner

99,90
brutto: 122,88z³

super cena

za 1 toner

Saszetka sportowa
biodrowa na telefon 

do 5,5”
do 2 tonerów
lub 4 tuszów

TUSZE I TONERY KLASY PREMIUM

Aby odebrać nagrodę  zarejestruj zakup na www.dymo.com/getmoredone

w prezencie!

drukarka do wyboru
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www.lobos.pl
to także urządzenia

drukujące
wielofunkcyjne i wielkoformatowe

sprawdź

Kraków, al. Pokoju 1A tel.  12 413 25 00
Tarnów, ul.Przemysłowa 27 tel.  14 627 45 20

Kielce, ul. Jagiellońska 70 tel.  41 346 21 07
Rzeszów, ul. Gen.Maczka 6 tel.  17 853 92 91 

Nowy Sącz, ul. Magazynowa 7 tel.  18 443 76 34 
Nowy Targ, ul. Waksmundzka 159 tel.  18 264 00 62

Sieciowe urządzenie 
wielofunkcyjne 
CANON iR ADV C3520i 
Drukowanie sieciowe i kopiowanie 
20 str./min, tryb mono/kolor, max 
format A3, zapas papieru 1200 
arkuszy, skanowanie sieciowe 70 
str./min., interfejs LAN oraz WiFi, 
skan do folderu, na serwer, do  
e-maila, do chmury, obsługa PDF, 
automatyczny tr yb dwustronny, 
druk i skan z/do pamięci USB, dysk 
twardy 250GB z obsługą archiwizacji, 
prosta obsługa z panelu dotykowego 
LCD w języku polskim, w zestawie 
podstawa.

Sieciowe urządzenie 
wielofunkcyjne 
CANON iR ADV C2020i
Drukowanie sieciowe i kopiowanie 
20 str./min, tryb mono/kolor, max 
format A3, zapas papieru 900 
arkuszy, skanowanie sieciowe 30 
(44) str./min., interfejs LAN, skan 
do folderu, na serwer, do e-maila, 
obsługa PDF, automatyczny tryb 
dwustronny, dysk twardy 80GB, 
prosta obsługa z panelu dotykowego 
LCD w języku polskim, w zestawie 
podstawa.

* Promocja ważna do 31.05.2017 r. lub do wyczerpania urządzeń promocyjnych. Rata dzierżawy na okres 36 miesięcy. Wymagane wykupienie minimalnego limitu miesięcznego. Obsługa 
serwisowa z rozliczeniem za wykonany nakład. W ramach oferty zapewniamy dostawę urządzenia, pomoc przy instalacji sieciowej oraz szkolenie dla użytkowników. O szczegóły pytaj handlowca.

dzierżawa
w

• brak amortyzacji środka trwałego
• obniżenie podstawy opodatkowania
• sprzęt zastępczy na wypadek awarii 

• szybka obsługa serwisowa bez dodatkowych kosztów 
• bezpłatne dostawy materiałów eksploatacyjnych

A3
format

KO
LO

R
A3
format

KO
LO

R

29,-
brutto: 35,67 z³

rata dzierżawy

za 1 szt.
79,-

brutto: 97,17 z³

rata dzierżawy

za 1 szt.

oraz
wielkoformatowe

urządzenia
wielofunkcyjne

nie musisz kupować
żeby drukować!

wybierz
DZIERŻAWĘ!



Opracowanie Lobos 03.2017. Zdjêcia produktów mog¹ odbiegaæ od orygina³ów. Znaki Towarowe Zastrze¿one. Materia³ stanowi informacjê handlow¹ i nie mo¿e byæ uznany za ofertê handlow¹ w rozumieniu art.66 ust.1 KC. Promocje skierowane do klientów końcowych  
w cenach katalogowych lub gazetek promocyjnych. Prezenty do produktów promocyjnych mog¹ podlegaæ zmianom ze wzglêdu na ich dostępnoœæ. Promocja wa¿na od daty ukazania siê gazetki do wyczerpania zapasów. B³êdy zastrze¿one. Przy zamówieniu powyżej 300 zł 
netto (369 zł brutto) zapewniamy bezpłatny transport (Nie dotyczy zaawansowanych urządzeń wielofunkcyjnych A3 i wielkoformatowych).
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materiały na których możesz polegać
Doskonałe kolory i odcienie szarości. Precyzyjne wydruki najwyższej klasy przez cały czas.

szczegóły i rejestracja na
www.promocje.lobos.pl/kwiecienmaj2017

Niezawodne drukowanie 
w każdej potrzebie

Kup dowolne oryginalne 
tonery i/lub tusze HP na 
kwotę 1.000 zł netto 
i odbierz prezent.

Zapraszamy do promocji.

Bądź świadomy

Zobacz jak w prosty sposób można włamać się 
do sieci komputerowej poprzez niezabezpie-
czone drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. 
Podpowiemy Ci jak się przed tym zabezpieczyć.

Korzystaj z bezpiecznych produktów i usług: 
• urządzenia HPserii Enterprise i Pro z wbudowanymi niezawodnymi 
funkcjami zabezpieczeń • rozwiązania HP JetAdvantage Security, które 
aktywnie chronią przepływ danych w firmie wraz z całą flotą urządzeń

„Wolf” ujawnia luki w zabezpieczeniach sieci komputerowych

Bezpieczeństwo traktuj priorytetowo - zobacz film na: www.bezpieczenstwo.lobos.pl

Gold
Business
Partner

Tankowanie 
o wartości 

100 zł

100zł

Promocja oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP.

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
HP LaserJet Pro M26nw
• urządzenie laserowe mono (druk, kopia, skan)  
• prędkość druku (ISO): do 18 str./min • rozdzielczość 
druku: HP FastRes 1200 dpi • rozdzielczość skanera: 
1200 ppi • złącza: USB 2.0, Wi-Fi

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
HP Officejet 6950
• urządzenie atramentowe (druk, kopia, skan, faks) 
• automatyczny druk dwustronny • prędkość druku 
mono: do 16 str./min, kolor: 9 str./min. • rozdzielczość 
druku: 4800x1200 dpi • rozdzielczość skanera: 1200 ppi  
• złącza: USB 2.0, Wi-Fi

419,-
brutto: 515,37 z³

super cena

za 1 szt.

349,-
brutto: 429,27 z³

super cena

za 1 szt.

str./min.
18Wi Fi

2.0USB str./min.
16Wi Fi

2.0USB str./min.
9

Tankowanie
o wartości 

50 zł

Tankowanie
o wartości 

50 zł

50 zł 50 zł


