
LAMINATORY LEITZ ILAM
POKAŻ SWOJE PRAWDZIWE KOLORY WOW

NOWOŚĆ

Aby poznać inne produkty z kolekcji WOW, odwiedź stronę:
www.leitz.com/wow JOB WELL DONE

Laminuj cokolwiek zechcesz dzięki laminatorom 
Leitz iLam. Ich obsługa jest tak prosta, 
a rezultaty tak fantastyczne jak same 
kolory WOW. Wszystko, co musisz wiedzieć 
o laminatorze Leitz iLAM, to jak go włączyć 
i wyłączyć. 
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meble metalowe

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440001 a 600 1950 320 *** ***
440002 a 800 1950 320 *** ***
440003 a 1000 1950 320 *** ***
440004 a 1200 1950 320 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440013 a 950 1950 435 *** ***
440014 a 950 1950 435 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440015 a 800 1950 435 *** ***
440016 a 1000 1950 435 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440005 a 600 1950 435 *** ***
440006 a 800 1950 435 *** ***
440007 a 1000 1950 435 *** ***
440008 a 1200 1950 435 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440009 a 600 1220 435 *** ***
440010 a 800 1220 435 *** ***
440011 a 1000 1220 435 *** ***
440012 a 1200 1220 435 *** ***

BIUROWY REGAŁ NA SEGREGATORY

• regał przeznaczony do przechowywania segregatorów

• 5 poziomów półkowych - obciążenie półki 60 kg

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA BIUROWA DUŻA

• przeznaczona do przechowywania segregatorów 

• 5 poziomów półkowych - obciążenie półki 60 kg

• półki przestawne

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA BIUROWA ROLETOWA
- ZWIJACZ/PILOT

• przeznaczona do przechowywania 

segregatorów

• 5 poziomów półkowych - obciążenie 

półki 60 kg

• półki przestawne

• roleta zamykana zwijaczem (SBR Z) 

lub pilotem (SBR P)

• stopki regulacyjne umożliwiające 

wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi 

proszkowymi

SZAFA BIUROWA ŻALUZJOWA

• przeznaczona do przechowywania 

segregatorów

• 5 poziomów półkowych - obciążenie 

półki 60 kg

• półki przestawne

• zamykanie za pomocą żaluzji

• stopki regulacyjne umożliwiające 

wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi 

proszkowymi

SZAFA BIUROWA MAŁA

• przeznaczona do przechowywania segregatorów

• 3 poziomy półkowe - obciążenie półki 60 kg

• półki przestawne

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowanymi
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meble metalowe

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Wys. całkowita Cena netto Cena brutto

440024 a 2000 760 750 1370 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440017 a 600 1950 435 *** ***
440018 a 800 1950 435 *** ***
440019 a 1000 1950 435 *** ***
440020 a 1200 1950 435 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440021 a 600 1950 435 *** ***
440022 a 1000 1950 435 *** ***
440023 a 1200 1950 435 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440025 a 800 810 800 *** ***
440026 a 1200 810 800 *** ***
440027 a 1600 810 800 *** ***
440028 a 2000 810 800 *** ***

BIURKO KOMPUTEROWE

• blat laminat 25 mm

• 2 kontenery o szerokościach 300 i 450 mm

• perforacja

• 2 półki laminowane 25 mm

STÓŁ ŚWIETLICOWY

• blat laminat 25 mm

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA BIUROWA ZE SKARBCZYKIEM

• skarbczyk zamykany dodatkowym zamkiem

• przeznaczona do przechowywania dokumentów

• 4 poziomy półkowe - obciążenie półki 60 kg

• półki przestawne

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA LABORATORYJNA

• 5 poziomów półkowych - obciążenie półki 60 kg

• półki przestawne

• szkło hartowane

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi
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meble metalowe

STÓŁ WARSZTATOWY - NOŚNOŚĆ 1000 KG

• blat sklejka lakierowana 36 mm (opcje: ocynk, guma)

• kontener o szerokości 600 mm

• perforacja z pojemnikami

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

STÓŁ WARSZTATOWY - NOŚNOŚĆ 1000 KG

•  blat 36 mm guma (opcje: sklejka lakierowana, ocynk)

• 3 kontenery o szerokościach 750, 450, 600 mm

• perforacja z lampą LED

• gniazda elektryczne

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

STÓŁ WARSZTATOWY - NOŚNOŚĆ 1000 KG

• blat ocynk (opcje: sklejka lakierowana, guma)

• kontener o szerokości 600 mm

• perforacja z szafką z drzwiami z pleksi

• oświetlenie LED i gniazda elektryczne

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

STANOWISKO WARSZTATOWE

• blat sklejka 36 mm

• 2 kontenery - szerokość 600 mm

• szafka z perforacją zamykana roletą

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie regału

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

Nr katalog. Blat Szer. Wys. Gł. Wys. całkowita Cena netto Cena brutto

440029 a sklejka 1100 900 750 1510 *** ***
440030 a ocynk 1100 900 750 1510 *** ***
440031 a guma 1100 900 750 1510 *** ***

Nr katalog. Blat Szer. Wys. Gł. Wys. całkowita Cena netto Cena brutto

440035 a sklejka 2000 900 750 1950 *** ***
440036 a ocynk 2000 900 750 1950 *** ***
440037 a guma 2000 900 750 1950 *** ***

Nr katalog. Blat Szer. Wys. Gł. Wys. całkowita Cena netto Cena brutto

440032 a sklejka 1550 900 750 1950 *** ***
440033 a ocynk 1550 900 750 1950 *** ***
440034 a guma 1550 900 750 1950 *** ***

Nr katalog. Blat Szer. Wys. Gł. Wys. całkowita Cena netto Cena brutto

440038 a sklejka 2000 900 750 1950 *** ***
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meble metalowe

SZAFA NARZĘDZIOWA

• zamykana roletą na pilota

• 2 półki - nośność 100 kg

• 3 szufl ady (nośność 50 kg) o pełnym wysuwie

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA NARZĘDZIOWA

• metalowe drzwi z perforacją

• 4 półki o nośności 100 kg

• 4 szufl ady o pełnym wysuwie - nośność 50 kg

• 4 plastikowe pojemniki

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA NARZĘDZIOWA

• zamykana roletą - zwijacz

• 3 półki - nośność 100 kg

• 6 szufl ad - pełen wysuw (nośność 25 i 50 kg)

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA NARZĘDZIOWA

• zamykana żaluzją

• 3 półki - nośność 100 kg

• 4 szufl ady o nośności 50 kg

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440039 a 950 1950 500 *** ***
Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440040 a 950 1950 500 *** ***
Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440041 a 1000 1950 500 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440042 a 910 1950 500 *** ***
Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440043 a 760 1220 500 *** ***

SZAFA NARZĘDZIOWA

• metalowe drzwi z perforacją

• 2 półki o nośności 100 kg

• 3 szufl ady o pełnym wysuwie - nośność 25 i 50 kg

• blat szafy wyłożony gumą gładką - 5 mm

• stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi
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meble metalowe

WÓZEK SERWISOWY

• nośność wózka 450 kg

• 2 szufl ady o nośności 25 kg - pełen wysuw

• 2 metalowe półki wyłożone gumą gładką

• 4 skrętne koła (2 z hamulcem)

• solidna rączka ułatwiająca przemieszczanie wózka

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

WÓZEK WARSZTATOWY

• nośność wózka 450 kg

• 5 szufl ad o pełnym wysuwie - nośność 25 i 50 kg

• 4 skrętne koła (2 z hamulcem)

• solidna rączka ułatwiająca przemieszczanie wózka

• blat wyłożony gumą gładką

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

WÓZEK SERWISOWY

• nośność wózka 450 kg

• 4 szufl ady o pełnym wysuwie - nośność 25 i 50 kg

• drzwiczki i regulowana półka

• 4 skrętne koła (2 z hamulcem)

• solidna rączka ułatwiająca przemieszczanie wózka

• blat wyłożony gumą gładką

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

DWUSTRONNY STOJAK NA POJEMNIKI

• nośność 450 kg

• duża ilość różnej wielkości pojemników

• 4 skrętne koła (2 z hamulcem)

• solidna rączka ułatwiająca przemieszczanie stojaka

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA NA POJEMNIKI

• metalowe drzwi z perforacją

• 3 półki o nośności 100 kg z pojemnikami

• 2 tablice perforowane

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Koła Cena netto Cena brutto

440044 a 680 900 520 Ø 100 *** ***
Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Koła Cena netto Cena brutto

440045 a 750 895 500 Ø 100 *** ***
Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Koła Cena netto Cena brutto

440046 a 900 895 500 Ø 100 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Koła Cena netto Cena brutto

440047 a 1050 1685 650 Ø 100 *** ***
Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440048 a 1020 1950 435 *** ***



MEBLE I WYPOSAŻENIE 13

507

meble metalowe

SZAFA NA UBRANIA

• pionowa przegroda dzieląca komorę

• półka, drążek i 2 haczyki w każdej przegrodzie

• solidna konstrukcja z blachy 0,8

• opcje: na regulatorach, na nóżkach, z ławką

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA SKRYTKOWA

• 8 skrytek - drzwiczki pełne lub z pleksą

• możliwość dołożenia metalowych nóżek

• solidna konstrukcja z blachy 0,8

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA NA UBRANIA

• dwie komory

• pionowa przegroda dzieląca każdą z dwóch komór

• półka, drążek i 2 haczyki w każdej części

• solidna konstrukcja z blachy 0,8

• opcje: na regulatorach, na nóżkach, z ławką stałą lub 

wysuwną

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA SKRYTKOWA 

• 4 duże skrytki  - drzwiczki pełne lub z pleksą

• możliwość dołożenia metalowych nóżek

• solidna konstrukcja z blachy 0,8

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA NA UBRANIA

• dwie komory dla dwóch pracowników

• półka, drążek i 2 haczyki w każdej części

• solidna konstrukcja z blachy 0,8

• opcje: na regulatorach, na nóżkach, z ławką stałą lub 

wysuwną

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

SZAFA SKRYTKOWA Z DASZKIEM

• osiem dużych skrytek - drzwiczki metalowe lub z pleksą

• możliwość dołożenia metalowych nóżek

• solidna konstrukcja z blachy 0,8

• malowanie farbami strukturalnymi proszkowymi

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Wys. całko. Cena netto Cena brutto

440049 a 400 1800 490 2000 *** ***
440050 a 800 1800 490 2000 *** ***
440051 a 12001800 490 2200 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Wys. całko. Cena netto Cena brutto

440052 a 400 1800 490 2200 *** ***
440053 a 800 1800 490 2200 *** ***
440054 a 1200 1800 490 2200 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440059 a 300 1800 490 *** ***
440060 a 600 1800 490 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Wys. całko. Cena netto Cena brutto

440061 a 300 1800 490 2000 *** ***
440062 a 600 1800 490 2000 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440063 a 300 2000 490 *** ***
440064 a 600 2000 490 *** ***

Nr katalog. Szer. Wys. Gł. Cena netto Cena brutto

440055 a 300 1800 490 *** ***
440056 a 600 1800 490 *** ***
440057 a 900 1800 490 *** ***
440058 a 1200 1800 490 *** ***
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fotele

FOTEL ERGOTECH
• ergonomiczne krzesło biurowe;

• oparcie i siedzisko z oddychającej siatki;

• mechanizm synchroniczny – oparcie odchylające się 

synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. możliwość 

blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach;

• Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia 

w plecy użytkownika;

• regulacja wysokości krzesła i wysokości oparcia;

• regulacja głębokości siedziska;

• regulacja kąta odchylenia oparcia;

• regulacja siły oporu oparcia i siedziska;

• możliwość swobodnego kołysania się;

• podłokietniki 3D regulowane w pozycji: góra-dół, ruch 

nakładki przód-tył, kąt odchylenia;

• zagłówek regulowany na wysokość oraz regulacja kąta 

odchylenia;

• podstawa metalowa.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600410 a czarny 3.277,11 4.030,85

FOTEL AMOS
• nowoczesny design;

• komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofi lowane oparcie;

• siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną, oparcie z siatki posiada podparcie pod 

lędźwie;

• mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się;

• możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach;

• regulowana wysokość krzesła;

• regulacja siły oporu oparcia;

• Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika;

• tapicerowany zagłówek;

• wygodne podłokietniki z miękkimi nakładkami;

• nylonowa podstawa;

• kółka do powierzchni dywanowych w standardzie.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600345 a czarny 1.202,41 1.478,96

design;

SZYBKA
DOSTĘPNOŚĆ

SZYBKA
DOSTĘPNOŚĆ

FOTEL NITRA
• tapicerowany imitacją skóry;

• mechanizm TILT umożliwiający swobodne kołysanie się w fotelu;

• blokada w pozycji do pracy;

• regulacja siły wychylenia fotela;

• regulacja wysokości fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego;

• wyposażony w kółka do powierzchni miękkich.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600422 a czarny 551,81 678,73
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fotele | krzesła

FOTEL MEFISTO
• posiada mechanizm umożliwiający swobodne odchylanie, blokadę w pozycji do pracy i 

regulację siły odchylania; 

• stabilna podstawa wyposażona w pięć kółek do powierzchni dywanowych (kółka do 

powierzchni twardych jako opcja); 

• stałe podłokietniki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600184 a M43 welur czarny 648,19 797,27
600098 a M62 we lur gra na to wy 648,19 797,27
600204 a M07 we lur zielony 648,19 797,27
600403 a M47 we lur szary 648,19 797,27

FOTEL DENIS
• szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofi lowane oparcie;

• możliwość swobodnego kołysania się;

• blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy;

• regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła;

• regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;

• podstawa stalowa, chromowana; 

• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych w standardzie;

• stałe podłokietniki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600344 a czarny 469,88 577,95

FOTEL DENIS R STEEL
• szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofi lowane oparcie; 

• wysokie oparcie; 

• możliwość swobodnego kołysania się; 

• możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy;

• regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła;

• regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;

• podstawa chromowana; 

• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych w standardzie;

• regulowane podłokietniki góra-dół.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600374 a czarny 527,71 649,08

SZYBKA
DOSTĘPNOŚĆ

SZYBKA
DOSTĘPNOŚĆ

KRZESŁO OBROTOWE WILLIAM R STEEL
• szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofi lowane oparcie; 

• siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności;

• funkcja swobodnego kołysania się zapewnia stabilne podparcie kręgosłupa podczas 

ruchu w pozycji siedzącej; 

• chromowana podstawa krzesła; 

• kółka do powierzchni dywanowych w standardzie.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600371 a EF019 czarne 672,29 826,92
600372 a EF031 szare 672,29 826,92
600373 a EF010 granatowe 672,29 826,92
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krzesła

KRZESŁO MERKURY STAR OFFICE
• ergonomicznie wyprofi lowane siedzisko i oparcie; 

• siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności; 

• podstawa: stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego; 

• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, możliwość zakupienia dodatkowo 

kółek do powierzchni twardych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

970210 a EF010 granatowy 425,71 523,62
970211 a EF019 czarny 425,71 523,62
970212 a EF031 szary 425,71 523,62

- profilowane siedzisko i oparcie

- metalowa podstawa

- mechanizm Ergon 2L

KRZESŁO MERKURY R STAR OFFICE
• ergonomicznie wyprofi lowane siedzisko i oparcie; 

• siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności; 

• podstawa: stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego; 

• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, możliwość zakupienia dodatkowo 

kółek do powierzchni twardych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

970213 a EF010 granatowy 482,86 593,92
970214 a EF019 czarny 482,86 593,92
970215 a EF031 szary 482,86 593,92

STAR OFFICE

- profilowane siedzisko i oparcie

- regulowane podłokietniki

- metalowa podstawa

- mechanizm Ergon 2L

KRZESŁO OBROTOWE METRON
• szerokie oparcie i siedzisko zapewniające komfort siedzenia; 

• siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności; 

• płynnie regulowana wysokość siedziska;

• płynnie regulowana wysokość oparcia;

• blokada kąta odchylenia oparcia w dowolnej pozycji

• regulowane podłokietniki;

• stabilna, nylonowa podstawa; 

• kółka do powierzchni dywanowych (kółka do powierzchni twardych jako opcja).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600196 a EF002 ciemnoszare 648,19 797,27
600199 a EF031 szare 648,19 797,27

ETRON

- regulowane podłokietniki

KRZESŁO OBROTOWE LEON
• siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną lub tkaniną welurową; 

• stałe podłokietniki;

• możliwość swobodnego kołysania się lub blokada oparcia w pozycji do pracy;

• regulacja siły oporu oparcia;

• podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną regulację wysokości; 

• wyprofi lowane siedzisko; 

• stabilna podstawa jezdna zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania; 

• wyposażony w kółka do powierzchni dywanowych (kółka do powierzchni twardych jako 

opcja).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600369 a EF019 czarne 551,81 678,73
600370 a EF031 szare 551,81 678,73
600165 a M43 welur czarny 551,81 678,73
600168 a M43/M30 welur czarny/oparcie welur pomarańczowy 551,81 678,73
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krzesła

KRZESŁO TAKTIK
• ergonomicznie siatkowe oparcie posiada podparcie pod lędźwie; 

• tapicerka z atestem trudnopalności; 

• mechanizm umożliwiający blokadę kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji;

• regulowana wysokość krzesła;

• regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby;

• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, opcja: kółka do powierzchni twar-

dych. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600357 a EF019 oban czarny 720,48 886,19
600358 a EF010 oban granatowy 720,48 886,19
600292 a EF031 oban szary 720,48 886,19

KRZESŁO OBROTOWE 
Z MECHANIZMEM CPT BRAVO
• komfortowo wyprofi lowane 

siedzisko i oparcie;

• siedzisko i oparcie tapicerowa-

ne wytrzymałą tkaniną;

• regulacja kąt pochylenia 

oparcia; 

• blokada oparcia w wybranej 

pozycji;

• regulacja wysokości oparcia za 

pomocą śruby;

• regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby;

• regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; 

• podstawa czarna, nylonowa; 

• kółka do powierzchni dywanowych w standardzie.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600387 a CU14 niebiesko-czarna kratka 277,11 340,85
600388 a C38 ciemnoszare 277,11 340,85
600389 a C73 szaro-czarna kratka 277,11 340,85
600390 a C11 czarne 277,11 340,85

AVO

wa-

za

KRZESŁO UNION ERGO GTP
• siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności; 

• stałe podłokietniki;

• mechanizm umożliwiający blokadę kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji;

• regulowana wysokość krzesła;

• regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby;

• nylonowa podstawa krzesła; 

• kółka do powierzchni dywanowych, możliwość zakupienia dodatkowo kółek do parkietów.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600249 a EF019 czarne 421,69 518,68
600250 a EF031 szare 421,69 518,68
600364 a EF010 granatowe 421,69 518,68

KRZESŁO STILLO
• dekoracyjne oparcie; 

• oparcie i siedzisko tapicerowane 

tkaniną z atestem trudnopal-

ności; 

• plastikowa podstawa krzesła;

• możliwość swobodnego kołysania się;

• możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach;

• regulacja siły oporu oparcia;

• anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika;

• regulowana wysokość krzesła;

• Up & Down – regulowana wysokość oparcia; 

• mechanizm synchroniczny – niezależny ruch siedziska i oparcia; 

• samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, możliwość zakupienia dodatkowo 

kółek do powierzchni twardych;

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600206 a YB009 czarny 575,90 708,36
600363 a YB026 granatowy 575,90 708,36
600207 a EF031 szary 575,90 708,36

e

a się;

parcia w 5 pozycjach;
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fotele

• 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 CRETE
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

8+ h

Kolor Nr katalog. Cena netto Cena brutto

 czarny 561297 a 620,70 763,46

Fotele biurowe

5-8 h8+ h Ikony prezentują sugerowany czas ciągłego użytkowania.do 3 h3-5 h
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• 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
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8+ h

Fotel biurowy MAJORCA
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

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

Kolor Nr katalog. Cena netto Cena brutto

 czarny 561300 a 533,77 656,54
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5-8 h

Fotel biurowy CORSICA
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

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

5-8 h

Fotel biurowy CYPRUS
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

Miękkie
podłokietnikip

Miękkie
podłokietnikip

G
W

ARANCJA

L ATA

Kolor Nr katalog. Cena netto Cena brutto

 czarny 561301 a 595,35 732,28

Kolor Nr katalog. Cena netto Cena brutto

 czarny 561302 a 568,65 699,44
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fotele | krzesła

• 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

5-8 h

Fotel biurowy TENERIFE
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

Kolor Kod dostawcy Cena netto Cena brutto

 czarny 561303 a 646,09 794,69

Fotele biurowe 

5-8 h8+ h Ikony prezentują sugerowany czas ciągłego użytkowania.do 3 h3-5 h
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• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z tkaniny 
membranowej • wymiary siedziska: 50 x 50 cm • wymiary oparcia: 46 x 60 cm

Kolor Kod dostawcy Cena netto Cena brutto

 czarny 561298 a 594,60 731,36
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Fotel biurowy RHODOS
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h

• 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

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h

Fotel biurowy CORFU
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• wykonane z miękkiej i wygodnej 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

Krzesło konferencyjne KOS

do 3 h

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT
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cm 33
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49 cm

46 cm
41,5 cm

G
W
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Kolor Kod dostawcy Cena netto Cena brutto

 czarny 561400 a 168,30 207,01

Kolor Kod dostawcy Cena netto Cena brutto

 czarny 561299 a 495,81 609,85
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krzesła | wieszaki

KRZESŁO STACJONARNE CORTINA
• wytrzymała rama ze stali chromowanej; 

• siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego; 

• łatwe do utrzymania w czystości; 

• idealne do pomieszczeń socjalnych, poczekalni i 

sekretariatów; 

• składowanie w pionie do 8 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600064 a czarne 115,66 142,26
600066 a niebieskie 115,66 142,26
600423 a szare 115,66 142,26

WIESZAK ARIZONA
• posiada uchwyt na parasole i podstawkę na ściekającą 

z nich wodę; 

• wysokość 187 cm; 

• stabilna podstawa, średnica 62 cm; 

• 8 uchwytów na ubrania;

• 2 lata gwarancji.

Wykonany z rur stalowych pokrytych czarną farbą proszkową
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

600089 a 233,73 287,49
Wykonany z metalowych chromowanych rur;
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

600124 a 286,75 352,70
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor 
aluminium
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

600123 a 243,37 299,35

SZYBKA
DOSTĘPNOŚĆ

KRZESŁO ISO CHROME
• rama wykonana z profi lów stalowych, chromowana;

• tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną;

• układane w stos do 10 szt.; 

• posiada niebrudzące stopki, chroniące podłogę przed 

zarysowaniem;

• plastikowa osłona siedziska zapobiega przecieraniu 

tkaniny podczas użytkowania; 

• profi lowane siedzisko umożliwia prawidłową cyrkulację 

krwi podczas siedzenia.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600116 a C73 szaro-czarna kratka 149,40 183,76
600117 a C11 czarne 149,40 183,76

600212 a CU14 niebiesko-czarna 

kratka
149,40 183,76

600399 a C38 ciemnoszare 149,40 183,76

SZYBKA
DOSTĘPNOŚĆ

KRZESŁO POLYFOLD
• metalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny; 

• siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego; 

• możliwość składowania po złożeniu krzesła do 20 sztuk.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600095 a K02 czarne 115,66 142,26
600417 a K05 szare 115,66 142,26

POLYFOLD

wykończenie – tkanina
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600093 a C73 sza ro-czarna 

krat ka
122,89 151,15

600126 a C11 czar ne 122,89 151,15

600214 a CU14 niebiesko-

czarna kratka
122,89 151,15

600395 a C38 ciemnoszare 122,89 151,15
600183 a pulpit i podłokietnik 118,07 145,23

wykończenie – imitacja skóry
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600338 a V28 szary 122,89 151,15
600339 a V04 czarny 122,89 151,15

KRZESŁO ISO BLACK
• rama wykonana z profi lów stalowych malowanych 

proszkowo na kolor czarny; 

• siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą 

tkaniną; 

• układane w stos do 10 szt.; 

• posiada niebrudzące stopki, chroniące podłogę przed 

zarysowaniem; 

• plastikowa osłona siedziska zapobiega przecieraniu 

tkaniny podczas użytkowania;

• profi lowane siedzisko umożliwia prawidłową cyrkulację 

krwi podczas siedzenia.

SZYBKA
DOSTĘPNOŚĆ

wykończenie – tkanina
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maty ochronne | kosze na śmieci

KOSZ NA ŚMIECI ESSELTE EUROPOST VIVIDA
• element kolekcji Vivida;

• pojemność 14 litrów;

• wykonany z mocnego plastiku.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263482 a biały 25,82 31,76
263483 a żółty 25,82 31,76
263484 a czerwony 25,82 31,76
263485 a niebieski 25,82 31,76
263486 a zielony 25,82 31,76
263487 a czarny 25,82 31,76

KOSZ NA ŚMIECI LEITZ WOW
• gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia czyszczenie;

• specjalnie wyprofi lowana obręcz dla lepszej obsługi; 

• pojemność 15 litrów.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263756 a biały 35,79 44,02
263757 a różowy 35,79 44,02
263758 a niebieski 35,79 44,02
263759 a pomarańczowy 35,79 44,02
263760 a zielony 35,79 44,02
264129 a turkusowy 35,79 44,02
264130 a fioletowy 35,79 44,02

KOSZ NA ŚMIECI ESSELTE COLOUR’ICE
• efektowny kosz na śmieci, w orzeźwiających, przezroczy-

stych kolorach, z oryginalnym wzorem na powierzchni;

• pojemność 14 litrów;

• idealnie pasuje do pozostałych produktów z kolekcji 

Colour´Ice;

• gładka wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca czyszczenie

• zintegrowana rączka ułatwia opróżnianie kosza.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

265690 a żółty 25,82 31,76
265691 a brzoskwiniowy 25,82 31,76
265692 a niebieski 25,82 31,76
265693 a zielony 25,82 31,76

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

560581 a 120 x 90 cm prostokątna 284,20 349,57
560582 a 120 x 90 cm kształt T 226,77 278,93
560583 a 150 x 120 cm prostokątna 427,75 526,13
560584 a 134 x 115 cm kształt T 255,48 314,24

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

560585 a 120 x 90 cm prostokątna 284,20 349,57
560586 a 120 x 90 cm kształt T 226,77 278,93
560587 a 150 x 120 cm prostokątna 427,75 526,13
560588 a 134 x 115 cm kształt T 255,48 314,24

MATA POD DONICZKI - średnica 600 mm.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

700225 a uniwersalna na podłogi 

twarde lub miękkie
przezroczysta 110,21 135,56

700226 a na dywany przezroczysta 147,72 181,70

MATA OCHRONNA LEVIATAN
• mata podłogowa skutecznie chroni podłogę przed zniszczeniem na 

skutek regularnego przesuwania krzesła w tym samym miejscu;

• wycisza hałas kółek toczących się po podłodze;

• bezpiecznie zaokrąglone narożniki zabezpieczają przed potknięciem;

• wykonana z policarbonu;

• maty uniwersalne: spód gładki, wierzch z fakturą

• maty na dywany: spód z wypustkami stabilizującymi matę względem 

miękkiego podłoża (dywanu/wykładziny), wierzch z fakturą.

MATA POD KRZESŁO – kształt prostokąta, wymiary 1200 x 900 mm.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

700202 a na dywany przezroczysta 144,83 178,14

700204 a uniwersalna na podłogi 

twarde lub miękkie
przezroczysta 133,33 164,00

700223 a uniwersalna na podłogi 

twarde lub miękkie
czarna 147,72 181,70

700224 a uniwersalna na podłogi 

twarde lub miękkie
biała 147,72 181,70

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej 

jakości winylu, na wykładziny oraz 

dywany; 

• chroni powierzchnię przed przetarciem, 

uszkodzeniem, zalaniem, itp.;

• charakteryzuje się wysoką jasnością, 

podwyższoną przejrzystością oraz precy-

zją wykonania; 

• zaokrąglone rogi; 

• profi lowane kolce (długość 5 mm) znako-

micie 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: 2,5 mm; 

• kolor transparentny.

• mata pod krzesło wykonana z najwyższej 

jakości winylu; 

• na twarde podłoża, także laminaty; 

• chroni powierzchnię przed przetarciem, 

uszkodzeniem, zalaniem, itp.; 

• charakteryzuje się wysoką jasnością, 

podwyższoną przejrzystością oraz precy-

zją wykonania; 

• zaokrąglone rogi ; 

• mata zachowuje swoje właściwości 

w przedziale 1-30°C; 

• nie zawiera substancji trujących: (m.in.) 

kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu; 

• grubość: 2 mm; 

• kolor transparentny.

MATA POD KRZESŁO NA DYWANY Q-CONNECT

MATA POD KRZESŁO NA PODŁOGI TWARDE Q-CONNECT

na dywany uniwersalna

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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kosze na śmieci | stojaki na parasole

KOSZ NA ŚMIECI HAN LOOP TREND
• elegancki kosz na śmieci w modnych kolorach;

• nowoczesny kształt w części z powierzchnią karbowaną;

• w tej serii dostępne również przybornik, szufl adka na dokumenty, pojemnik na czasopisma;

• idealnie sprawdza się w biurach, hotelach oraz domu;

• wykonany z wysokiej jakości tworzywa, bez dodatków metali ciężkich;

• pojemność: 13l;

• średnica: 288 mm/226 mm, wysokość: 287 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561140 a fioletowy 26,53 32,63
561143 a różowy 26,53 32,63
561141 a jasnoniebieski 26,53 32,63
561142 a jasnozielony 26,53 32,63

KOSZ NA ŚMIECI Z POKRYWĄ OFFICE PRODUCTS
• kosz biurowy na odpady;

• ręcznie otwierana uchylna pokrywa kosza;

• kosz wykonany z PP;

• kolor szary.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

561294 a 15 l 37,16 45,71
561295 a 25 l 55,33 68,06

KOSZ NA ŚMIECI HELIT ELEGANCE
• klasyczny wzór z wyprofi lowanym obrzeżem;

• nowoczesny, elegancki design doskonale wpasowuje się do każdego wnętrza;

• grafi ka naniesiona technologią IML, bardzo odporna na zarysowania;

• gładka powierzchnia wewnątrz ułatwia utrzymanie czystości;

• pojemność 18 litrów;

• wymiary: średnica 315 mm, wysokość 335 mm. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

040643 a metalowo-czarny 67,59 83,14
040489 a czarno-metalowy 67,59 83,14

KOSZ NA ŚMIECI HELIT
• klasyczny wzór z wyprofi lowanym obrzeżem;

• elegancki matowy na zewnątrz i gładki wewnątrz ułatwia utrzymanie czystości;

• pojemność 18 litrów;

• wymiary: średnica 315 mm, wysokość 335 mm. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

040683 a żółty 29,61 36,42
040485 a czerwony 29,61 36,42
040486 a niebieski 29,61 36,42
040684 a zielony 29,61 36,42
040685 a brązowy 29,61 36,42
040487 a jasnoszary 29,61 36,42
040686 a szary 29,61 36,42
040488 a czarny 29,61 36,42

KOSZ NA ŚMIECI TREND DURABLE
• kosz na śmieci o zastosowaniu biurowym; 

• pojemność 16 l; 

• wygodny uchwyt; 

• wymiary: średnica 315 mm, wysokość 330 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160219 a czarny 28,16 34,64
160220 a niebieski przezroczysty 28,16 34,64

STOJAK NA PARASOLE UNILUX SLIM
• funkcjonalny stojak na parasole;

• mieści do 9 parasoli;

• dwa zaczepy na małe parasolki;

• materiał ABS.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

137453 a czarny 256,90 315,99
137454 a szary 256,90 315,99
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apteczki | skrzynki na klucze | kasetki

SKRZYNKA NA KLUCZE 
DURABLE
• przednia część wykonana jest z 

aluminium w odcieniu matowym;

• skrzynka odpowiada na ocze-

kiwania klientów, którzy oprócz 

względów czysto praktycznych 

poszukują produktów stanowią-

cych również ozdobę w każdym 

biurze;

• wersja na 12 kluczy zamykana 

jest na rygiel; 

• wszystkie pozostałe skrzynki 

zamykane są na klucz; 

• każda skrzynka wyposażona jest 

dodatkowo w 6 zawieszek na 

klucze.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

160083 a na 12 kluczy 276,35 339,91
160084 a na 18 kluczy 354,70 436,28
160085 a na 36 kluczy 443,88 545,97
160086 a na 48 kluczy 555,07 682,74
160087 a na 54 klucze 548,56 674,73
160088 a na 72 klucze 659,51 811,20

ZAWIESZKI DO KLUCZY KEY CLIP DURABLE
• budowa zawieszki umożliwia łatwe korzystanie z informacji 

zawartej na opisie; 

• po zawieszeniu kluczy zawieszka wisi prosto i nie przekręca się; 

• każde opakowanie wyposażone jest we wkłady do opisu; 

• opakowanie 6 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160110 a czarne 20,77 25,55
160111 a czerwone 20,77 25,55
160112 a żółte 20,77 25,55
160113 a niebieskie 20,77 25,55

SZAFKI NA KLUCZE
• metalowa szafka na klucze; 

• kolor szary; 

• zamek na klucz; 

• w komplecie zawieszki na klucze.

Nr katalog. Model szafki
Ilość zawieszek 

na klucze
Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto

080540 a HF 200C-22K 20 200x150x78 124,02 152,54
080544 a HF 250N-32K 40 250x200x78 140,46 172,77
080542 a HF 300C-52K 60 300x230x78 147,93 181,95
080543 a HF 300C-100K 100 300x230x78 231,61 284,88

SZAFKA NA KLUCZE HF550T-50K
• metalowa szafka na klucze ze szklanymi 

drzwiczkami; 

• kolor jasnopopielaty; 

• 50 miejsc na klucze; 

• zamek cylindryczny;

• w komplecie 60 zawieszek do kluczy;

• wymiary: 550 x 380 x 80 mm

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080563 a 358,62 441,10

APTECZKA HF072B
• metalowa szafka zamykana na 1 klamrę;

• funkcjonalny rozkład półek; 

• wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki; 

• kolor biały – na drzwiczkach biały krzyż na 

zielonym tle; 

• wymiary 290 x 230 x 80 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080541 a 156,90 192,99

KASETKA NA PIENIĄDZE EAGLE
• metalowa kasetka lakierowana; 

• zaokrąglonych brzegach; 

• zamykana na kluczyk;

• posiada przegródki na bilon; 

• rozmiary: XS, S, M i L.

Kolor
Rozmiar

XS 70x120x153 S 77x157x207 M 82x192x262 L 100x217x300

Nie bie ski 020165 a 020166 a 020167 a 020168 a
Czer wo ny 020169 a 020170 a 020171 a 020172 a
Czar ny 020173 a 020174 a 020175 a 020176 a
Cena netto 62,78 77,44 104,64 144,42
Cena brutto 77,22 95,25 128,71 177,64

ZAWIESZKI DO KLUCZY
• różnokolorowe, plastikowe zawieszki do kluczy;

• posiadają zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru pomieszcze-

nia; 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080177 a 43,33 53,30
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ZEGAR INSTINCT UNILUX
• z datownikiem LCD: dzień, miesiąc; 

• mechanizm kwarcowy; 

• średnica 30,5 cm, grubość: 2,5 cm;

• wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131986 a 193,24 237,69

ZEGAR ŚCIENNY MSP30
• doskonały do pomieszczeń biurowych;

• bezgłośny mechanizm kwarcowy;

• płynna wskazówka sekundnika;

• wbudowany termometr;

• rodzaj zasilania: bateria 1xAA;

• metalowa obudowa;

• obramowanie w kolorze czarnym;

• średnica 300 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081443 a 134,48 165,41

ZEGAR WAVE UNILUX
• kwarcowy mechanizm;

• kontrolowany radiowo;

• widoczność nawet z 30 metrów;

• średnica 30 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

136147 a czarny 195,36 240,29
136148 a metaliczny szary 195,36 240,29

ZEGAR TEMPUS UNILUX
• z termometrem; 

• mechanizm kwarcowy; 

• średnica 30,5 cm, grubość: 2,5 cm; 

• wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131985 a 207,86 255,67

ZEGAR ATTRACTION UNILUX
• klasyczny model; 

• podstawa magnesowa – przykleja się do każdej metalo-

wej powierzchni; 

• kwarcowy mechanizm; 

• średnica 22 cm, grubość: 4 cm;

• wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131981 a 116,99 143,90

ZEGAR UNILUX ARIA
• idealny do biura;

• kwarcowy mechanizm;

• widoczność do 25 metrów;

• obudowa plastikowa;

• średnica: 28,5 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

137438 a 48,41 59,54

ZEGAR UNILUX OUTDOOR
• kontrolowany radiowo;

• widoczność nawet ze 100 metrów;

• wodoodporny - może być montowany w pomieszcze-

niach oraz na zewnątrz;

• wysoka precyzja: brak odchylenia nawet o 1 sekundę 

w ciągu całego czasu pracy;

• cichy mechanizm nie zakłóca koncentracji;

• średnica: 35,5 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

137439 a 353,40 434,68

ZEGAR UNILUX MEGA
• kwarcowy mechanizm;

• widoczność nawet ze 180 metrów;

• białe cyfry na czarnym tle oraz czerwona wskazówka - 

kontrast korzystny w odbiorze;

• średnica: 57,5 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

137440 a 353,40 434,68

ILUX MEGA

ZEGAR UNILUX POP
• kwarcowy mechanizm;

• ozdobny kontur w jednym z 5 kolorów;

• cicha i bezszelestna praca;

• średnica  28,5 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

136142 a czarny 79,91 98,29
136143 a biały 79,91 98,29
136144 a metaliczny szary 79,91 98,29
136145 a zielony 79,91 98,29
136146 a fioletowy 79,91 98,29

ZEGAR UNILUX POP
k h i
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ZEGAR ŚCIENNY Q-CONNECT
• zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego; 

• z okrągłą białą tarczą otoczoną ramą i zabezpieczony plastikową szybką; 

• nowoczesny design oraz czytelna typografi a cyfr; 

• dwie czarne wskazówki plus jedna - czerwona – sekundowa; 

• zegar wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany 1 baterią AA.

Nr katalog. Rodzaj Średnica Kolor Cena netto Cena brutto

560589 a Warsaw 37,5 cm srebrny 106,11 130,52
560590 a Wels 37,5 cm czarny 101,68 125,07
560591 a Budapest 28 cm srebrny 77,05 94,77
560592 a Tokyo 28 cm czarny 73,16 89,99

ZEGAR ŚCIENNY PSP30
• doskonały do pomieszczeń biurowych i gabinetów;

• bezgłośny mechanizm kwarcowy;

• płynna wskazówka sekundnika;

• wbudowany termometr i hydrometr;

• rodzaj zasilania: bateria 1xAA;

• plastikowa obudowa;

• obramowanie w kolorze srebrnym;

• średnica 300 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081442 a 127,01 156,22

LAMPA BIURKOWA ENERGOOSZCZĘDNA UNILUX SWINGO
• ergonomiczna lampka biurkowa;

możliwość regulacji intensywności światła;

• wiele możliwości ustawienia dzięki podwójnemu ramieniu z dwoma przegubami;

• lampę można obrócić przy podstawie o 360°;

• światło LED o niskim zużyciu;

• dotykowy włącznik;

• moc strumienia świetlnego: 800 lumenów;

• barwa światła: 3000K;

• średnia żywotność LED: 50 000 godzin.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136379 a 626,83 771,00

ZCZĘDNA UNILUX SWINGO

ci światła;

ki podwójnemu ramieniu z dwoma przegubami;

LAMPA BIURKOWA UNILUX SOL
• lampa wyposażona w zintegrowaną diodę LED o bardzo wysokiej jakości 

oświetlenia;

• regulowane ramię;

• wysokość: 45 cm;

• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów;

• barwa światła: 3000 K;

• średnia żywotność LED: 20 000 godz.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

136381 a czarna 175,82 216,26
137441 a niebieska 175,82 216,26
137442 a czerwona 175,82 216,26

diodę LED o bardzo wysokiej jakości 

menów;

z.

LAMPA BIURKOWA UNILUX EASY
• prosta i funkcjonalna lampka biurkowa do codzien-

nego użytku;

• regulacja intensywności światła (3 poziomy);

• w podstawie port USB do ładowania smartfona;

• elastyczne ramię umożliwia szeroki zakres ruchów, 

ruchomy odcinek ramienia: 20 cm;

• światło LED o niskim zużyciu;

• dotykowy włącznik;

• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów;

• średnia żywotność LED: 50 000 godzin.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

137443 a czarna 353,40 434,68
137444 a biała 353,40 434,68

UX EASY
pka biurkowa do codzien-

wiatła (3 poziomy);

ładowania smartfona;

ia szeroki zakres ruchów, 

a: 20 cm;

ciu;

o: 500 lumenów;

LAMPA BIURKOWA 
UNILUX VICKY
• smukła linia;

• podwójne, ruchome ramię;

• obrotowy klosz;

• port USB;

• dotykowy włącznik;

• stal połączona z eleganckim drewnem;

• zasilanie  - LED;

• średnia żywotność: 50 000h;

• 900 lumenów;

• barwa świtała 3000K.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

137446 a 429,31 528,05

A 

e ramię;

;

eganckim drewnem;

 50 000h;

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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LAMPA BIURKOWA UNILUX TERRA
• lampa o smukłym i niezwykle eleganckim designie;

• złożona z elementów o grubości ok. 1 cm;

• światło LED o niskim zużyciu;

• 4 poziomy intensywności oświetlenia regulowane dotykowym przy-

ciskiem umiejscowionym na podstawie lampy zapewniają komfort 

użytkowania;

• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów;

• barwa światła: 3500 k;

• średnia żywotność LED: 40 000 godzin;

• podstawa: 18x12 cm;

• wysokość: 38 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136134 a 335,63 412,82

LUX TERRA
wykle eleganckim designie;

rubości ok. 1 cm;

życiu;

i oświetlenia regulowane dotykowym przy-

m na podstawie lampy zapewniają komfort 

go: 500 lumenów;

40 000 godzin;

LAMPA BIURKOWA UNILUX FELXIO
• lampa o smukłym i nowoczesnym designie

• wysokość: 43,5 cm 

• światło LED o niskim zużyciu

• włącznik umieszczony na kablu

• moc strumienia świetlnego: 400 lumenów

• barwa światła: 3000 k

• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

136136 a czarna 193,56 238,08
136137 a metaliczna szara 193,56 238,08
136138 a zielona 193,56 238,08
136139 a niebieska 193,56 238,08

UX FELXIO
czesnym designie

yciu

kablu

go: 400 lumenów

50 000 godzin

LAMPA BIURKOWA UNILUX SENZA 2
• lampa o smukłym i nowoczesnym designie;

• regulowana wysokość: od 25 do 57 cm;

• światło LED o niskim zużyciu;

• dotykowy regulator oświetlenia;

• 3 poziomy intensywności oraz barwy światła;

• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów;

• barwa światła: 3000K do 6500K;

• średnia żywotność LED: 50 000 godzin.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136140 a 708,57 871,54

LAMPA BIURKOWA UNILUX JAZZ
• zapamiętywanie jasności i barwy światła

• lampa o smukłym i nowoczesnym designie;

• wysokość: 44,5 cm;

• długość klosza: 32,8 cm cm;

• światło LED o niskim zużyciu;

• dotykowy regulator oświetlenia;

• możliwość regulacji intensywności (5 poziomów) i barwy 

światła (3 poziomy);

• moc strumienia świetlnego: 1000 lumenów;

• barwa światła: 3000K/4000K/5000K;

• średnia żywotność LED: 50 000 godzin;

• bezprzewodowa ładowarka;

• port USB.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136141 a 738,41 908,24

X JAZZ
barwy światła

esnym designie;

m;

iu;

enia;

wności (5 poziomów) i barwy 

 1000 lumenów;

0K/5000K;

000 godzin;

e;

tła;

;

LAMPA CRISTAL WŁĄCZANA NA DOTYK UNILUX
• lampa na 2 żarówki LED, 5W E14;

• włącznik i wyłącznik dotykowy w chromowanej nasadce 

i na nóżce lampy;

• średnia żywotność LED 50000 godzin

• barwa światła 3000K

• klosz z grubego szkła z mrożoną powłoką;

• srebrne wykończenia, błyszczące i matowe;

• długość kabla zasilającego 2,06 m.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131980 a 532,25 654,67

LAMPA BIURKOWA UNILUX JOKER LED 2.0
• prosta sylwetka lampy o harmonijnych proporcjach;

• ruchomy klosz i ramię;

• 2 poziomy oświetlenia: 70% i 100%;

• wysokość: 54 cm;

• średnica klosza: 11 cm;

• barwa światła 2900K

• średnia żywotność LED: 40.000 godzin.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136135 a 562,94 692,42

LAMPA BIURKOWA UNILUX SUNLIGHT
• smukła linia;

• podwójne, ruchome, elastyczne ramię;

• dotykowy włącznik;

• zasilanie LED;

• średnia żywotność: 50 000h;

• 500 lumenów;

• dotykowy włącznik;

• materiał – stal.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

137447 a 687,93 846,15
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ActiVita Strip
•  Zapewnia jakość światła dziennego, które dodaje energii

•  Prosty w obsłudze suwak z sześcioma ustawieniami 
jasności pozwala na całkowitą kontrolę światła 

•  W pełni regulowana listwa oświetlająca pozwala 
skierować światło tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz

•   Żarówki energooszczędne Eco-LED wystarczają na 
ponad 25 lat* 

* przy normalnym użytkowaniu przez 8 godzin dziennie, 48 tygodni w roku.

Regulowane ustawienia nastrojów
Światło jasne i ciepłe dostępne w wybranych modelach. Światło jasne rozświetla miejsce pracy, 
a światło ciepłe sprawdza się podczas relaksu czy czytania. ŚWIATŁO 

DZIENNE
ŚWIATŁO 

CIEPŁE
ŚWIATŁO 

JASNE

ActiVita Strip+
• Zapewnia jakość światła dziennego, które dodaje 

energii

•  Dodatkowy tryb światła jasnego, rozświetlającego 
miejsce pracy oraz ciepłego, ułatwiającego relaks 

•  Cztery ustawienia jasności w każdym trybie dla 
pełnej kontroli

•  W pełni regulowana listwa oświetlająca pozwala 
s k ie rowa ć ś w ia t ł o  ta m ,  g d z ie  g o n ajb a rd z iej 
potrzebujesz

•  Panel LCD wyświetla datę, zegar i temperaturę 

•  Port USB do ładowania urządzeń mobilnych

•  Żarówki energooszczędne Eco-LED wystarczają na 
ponad 25 lat* 

ActiVita POD+
•  Zapewnia jakość światła dziennego, które dodaje 

energii 

•  Pięć ustawień jasności w każdym trybie dla pełnej 
kontroli

•  Elastyczne ramię pozwala skierować światło tam, gdzie 
najbardziej go potrzebujesz

•  Panel LCD wyświetla datę, zegar i temperaturę

•  Żarówki energooszczędne Eco-LED wystarczają na 
ponad 25 lat* 

Strip+POD+D+ Strip+StripStrip

ŚWIATŁO 
DZIENNE

ŚWIATŁO 
DZIENNE

ŚWIATŁO 
DZIENNE

ŚWIATŁO 
CIEPŁE

ŚWIATŁO 
CIEPŁE

ŚWIATŁO 
JASNE

LATA

GWARANCJI

Lampy światła dziennego ActiVita

Światło dzienne dodaje 
energii . . .

…dla zwiększonej wydajności pracy
Niebieskie światło LED (6,500 kelwinów) zapewnia jakość światła dziennego,

pobudzając mózg do aktywności oraz zwiększając twój poziom energii i koncentracji.

Produkt Strip  POD+ Strip+

Nr katalogowy 265051 a 265052 a 265050 a

Cena netto 529,26 600,07 759,38

Cena brutto 650,99 738,09 934,04

Cechy:

Żarówka LED   

Ustawienia nastroju: Światło dzienne   

 Światło ciepłe -  

 Światło jasne - - 

Jasność (lumeny) 590 160 - 350 270 - 350

Ustawienia jasności 6 5 4

Regulowana pozycja lampy   

Zegar/Data -  

Port USB - - 

Współczynnik oddawania barw (CRI) =>80% =>80% =>80%

Maks. żywotność żarówki (w godzinach) 50,000 50,000 50,000



Zainwestuj w swój wzrok!Zainwestuj w swój wzrok!

• klasyczna, dystyngowana lampka ze ściemniaczem • posiada wysokowydajną i nowoczesną żarówkę LED emitującą barwę „światła dziennego” (6500K) z indywidualną 

7-stopniową regulacją natężenia światła • natężenie światła 2170 Lux z odległości 35cm, 480 Lumen • cykl życia LED: ponad 20000 godzin • klasa energetyczna „A” (ważona 

konsumpcja energii 9 kW/1000 h) - 80% niższy pobór energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań • wykonana z anodowego aluminium • napięcie 220-240 V • z możliwością 

regulacji w pionie o 180° i w poziomie o 300° • głowica 23x5 cm długość ramienia 41 cm • wysokość robocza 40 cm • długość przewodów przyłączeniowych: 1,9 m

• kompaktowa lampka LED, pozwalająca oszczędzić do 80% kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań • charakteryzuje się teleskopowym mechanizmem oraz modną 

kolorystyką • posiada skonsolidowaną, wysoko wydajną i nowoczesną żarówkę LED w barwie „światła dziennego” (6500 K) • natężenie światła 1300 Lux z odległości 33cm, 

230 Lumen • cykl życia LED: ponad 15000 godzin • klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii 5 kW/1000 h) - 80% niższy pobór energii w stosunku do tradycyjnych 

rozwiązań • napięcie 220-240 V • regulacja wysokości w przedziale 18-33 cm • głowica (Ø 10 cm) z możliwością regulacji o 180° • wysokość robocza 33cm • długość przewodów 

przyłączeniowych: 1,7 m

• prosta, elegancka, a zarazem nowoczesna konstrukcja • posiada 12 skonsolidowanych, wysoko wydajnych i nowoczesnych żarówek LED dostarcza ciepłą biel • 80% niższy 

pobór energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, włącznik/wyłącznik ze ściemniaczem • 3 łączniki zapewniają doskonały ruch ramienia i lampy, możliwość obrotu o 360°
• napięcie: 100-240 V • głowica: 10 cm • długość ramienia: 32 cm, długość półramienia: 24 cm • wysokość całkowita: 52 cm • podstawa: 17 cm • długość przewodów przyłączeniowych: 2 m

• super cienka, stabilna i elegancka konstrukcja • energooszczędne źródło światła 24x LED 0,06 Wnatężenie światła 550 Lux z odległości 30 cm, 145 Lumen, 3000 K - dostarcza 

ciepłą biel • cykl życia LED: ponad 50000 godzin • klasa energetyczna „A+” (ważona konsumpcja energii 3 kW/1000 h) - 80% niższy pobór energii w stosunku do tradycyjnych 

rozwiązań • przełącznik dotykowy ze ściemniaczem na głowicy • możliwość obrotu o 360° • napięcie 100-240 V • długość ramienia 28,5 cm, podstawa 30 cm • wysokość 

40 cm • długość przewodów przyłączeniowych: 2 m

LAMPKA NA BIURKO MAULPURE LED
ZE ŚCIEMNIACZEM, GRAFITOWA

LAMPKA NA BIURKO MAULPUCK LED
SKŁADANA, RÓŻNE KOLORY

LAMPKA NA BIURKO CEP LED 400
ZE ŚCIEMNIACZEM

LAMPKA NA BIURKO CEP CLED 100
ZE ŚCIEMNIACZEM

Kolor LED Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

grafi towy TAK A 20000 9 2170 480 6500 560538 a 935,09 1.150,16

KLASA

A

KLASA

A

9 W

3 W

LUX

2170

LUX

550

6500
K

3000
K

LED

LED

LED
KLASA

A+
LUX

850
3000

K
10 W

Kolor LED Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

biało/srebrny

tak
x12

A+ 50000 7,5 850 380 3000

561285 a 698,53 859,19

niebiesko/srebrny 561288 a 698,53 859,19

różowo/srebrny 561287 a 698,53 859,19

srebrny 561286 a 698,53 859,19

zielono/srebrny 561284 a 698,53 859,19

Kolor LED Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

różowy/czarny
tak
x24

A+ 50000 3 550 145 3000

561289 a 414,98 510,43

beżowy/biały 561290 a 414,98 510,43

srebrny/czarny 561291 a 414,98 510,43

Kolor LED Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

biały

tak A 15000 3 1300 230 6500

560527 a 276,33 338,89
żółty 560528 a 272,35 334,99
różowy 560529 a 272,35 334,99

 jasnoniebieski 560530 a 272,35 334,99
 purpurowy 560531 a 272,35 334,99
 pomarańczowy 560532 a 272,35 334,99
 jasnozielony 560533 a 272,35 334,99
czarny 560534 a 272,35 334,99

KLASA

A 5 W
LUX

1300
6500

K
LED

Kolor LED Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

czarny

TAK A+ 30000 3 695 260 2700

561644 a 92,60 113,90

różowy 561645 a 92,60 113,90

biały 561646 a 92,60 113,90

jasnozielony 561647 a 92,60 113,90

jasnoniebieski 561648 a 92,60 113,90

KLASA

A+ 3 W
LUX

695
2700

K
LED

• kompaktowa lampka LED, posiada podwójnie chromowane ramię teleskopowe • wyjątkowo niskie zużycie, 80% mniejszy pobór energii niż w przypadku klasycznej lampy • strumień świetlny 

ok. 260 lumenów • charakteryzuje się modną kolorystyką • łatwo umieszczony przełącznik na podstawie • napięcie 180 – 240 V / 50 Hz • regulacja wysokości w przedziale 12 - 41 cm • długość 

przewodów przyłączeniowych: 1,5 m

LAMPKA NA BIURKO 
LED

•

o

p
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Zadbaj o komfort pracy!Zadbaj o komfort pracy!

Kolor Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

srebrno/czarny A 20000 11 2060 560 4000 561418 a 739,07 909,06

• długie podwójne ramię zapewnia wyjątkowo dużą średnicę oświetlanej powierzchni • zapewnia bezcieniowe oświetlenie od góry • 80% niższe zużycie energii, niż w przypadku 

tradycyjnych żarówek • koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez inżynierów MAUL • 18 diod LED o wysokiej mocy, wbudowane, niewymienne • temperatura 

barwowa: neutralna biała (4000 K) • klasa energetyczna: “A” • niski pobór mocy: 11 W • żywotność diod LED: 20000 godzin świecenia • średnie zużycie energii: 11 kWh/1000 h

• natężenie oświetlenia: 2060 lux w odległości 35 cm • strumień świetlny: 560 lm • ramię wykonane z eleganckiego anodowanego aluminium • możliwość obrotu ramienia 

o 160° • długość górnego i dolnego ramienia: 41 cm każde • wysokość w typowej pozycji roboczej - 45 cm • głowica oświetleniowa wykonana z tworzywa, o średnicy 14,2 cm, 

z możliwością obrotu o 160° i odchylenia o 240° • łatwy dostęp do przełącznika umieszczonego na głowicy • dyfuzor zapewnia redukcję cienia • stabilna podstawa o średnicy 

22,8 cm, wykonana z tworzywa wykończonym matowo w kolorze antracytowym • metalowy zacisk do przytwierdzenia do blatu (maksymalna grubość 5,5 cm) dostarczany 

jako alternatywa dla tradycyjnej podstawy

LAMPKA NA BIURKO MAULBUSINESS LED

• płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100 - 6500 K • natężenie oświetlenia można regulować za pomocą 4-stopniowego ściemniacza • korzystny stosunek jakości 

do ceny • 80% niższe zużycie energii, niż w przypadku tradycyjnych żarówek • klasyczny wygląd • ramię i podstawa wykonane z aluminium, wykończenie matowe • opatentowana 

koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez inżynierów MAUL • przyciski sterujące umieszczone na podstawie • 18 diod LED SMD: 9 emitujących światło ciepłe 

białe (3100 K) i 9 emitujących światło dzienne białe (6500 K) • diody są wbudowane i niewymienne • żywotność diod LED: 20000 godzin świecenia • klasa energetyczna: “A”

• wyjątkowo niski pobór mocy: 7 W • średnie zużycie energii 7 kWh/1000 h • natężenie oświetlenia: 1340 lux w odległości 35 cm • strumień świetlny: 370 lm • ramię o długości 40 cm

wysokość w typowej pozycji roboczej - 47,5 cm • głowica lampy o wymiarach 15 x 7,9 cm, z możliwością obrotu o 270° i odchylenia o 130° • stabilna podstawa o wymiarach 

19,5 x 14,7 cm, dociążona, z podkładką zabezpieczającą powierzchnię biurka

LAMPKA NA BIURKO MAULPULSE COLOUR VARIO LED
ZE ŚCIEMNIACZEM

• wyjątkowo niskie zużycie, 80% mniejsze zużycie niż w zwykłej żarówce • ramię z elastycznym zakresem do regulacji kąta • oszczędność miejsca i łatwa obsługa • koncepcja 

bezpieczeństwa technicznego Made by MAUL • 18 diod LED, 3100 kelwinów, ciepłe, białe światło • oprawa zawiera wbudowane lampy LED, lampy nie można wymienić 

w oprawie • żywotność diod LED wynosi 20 000 godzin • klasa efektywności energetycznej „A +” • niezwykle niski pobór mocy ok. 6 wat • ważone zużycie energii 6 kWh / 1000h

• 660 lux o natężeniu oświetlenia w odległości 35 cm, strumień świetlny 250 lumenów • długość ramienia ok. 30,6 cm • wysokość w normalnej pozycji roboczej 33,2 cm

• głowicę można obracać i przechylać • stabilna podstawa z tworzywa sztucznego, 16,2 x 13,2 cm

LAMPKA NA BIURKO MAULFLEXI LED

• zawiera żarówkę 20W (Socket E27, klasa energetyczna „A”), 2700 K - ciepłe, białe światło • natężenie światła 1300 Lux z odległości 35 cm, 1160 Lumen • cykl życia: ponad 10000 godzin

• ważona konsumpcja energii: 20 kWh/1000 h • nie pobiera energii będąc w stanie spoczynku • obrotowa i składana głowica w rozmiarze 21,5 x 9 cm - posiada osłonkę przeciw rażeniową, 

poprawiającą komfort pracy • ramię wykonane z wysokiej jakości aluminium, elegancka stabilna podstawa w kolorze antracytu o średnicy 23 cm • w zestawie alternatywny, metalowy uchwyt 

mocujący do blatów o max. grubości 5,5 cm • zakres obrotu: 160° • długość ramienia dolnego i górnego po 41 cm,wysokość robocza: 54 cm, długość refl ektora: 21 cm • napięcie 220-240 V

• długość przewodów przyłączeniowych: 2 m • lampka jest kompatybilna z żarówkami o klasie energetycznej od „A+” do „B”

LAMPKA NA BIURKO MAULOFFICE
Z DODATKOWYM ZACISKIEM

• zawiera energooszczędną żarówkę 11 W (Socket G23, klasa energetyczna „A”) dostarcza biel światła dziennego • nie powoduje refl eksów na ekranie komputera i blacie 

biurka • kompatybilna z żarówkami o klasie energetycznej od „A+” do „B”• nie pobiera energii będąc w stanie spoczynku • posiada statecznik elektroniczny (ECG), który eliminuje 

miganie, dodatkowo zmniejsza zużycie energii oraz wydłuża żywotność żarówki • stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar: 20 x 14,5 cm, długość ramienia: 

dolnego 34 cm, górnego 33 cm, rozmiar głowicy: około 36 x 7 cm, wysokość robocza: 45 cm • długość przewodów przyłączeniowych: 1,8 m

LAMPKA NA BIURKO MAULATLANTIC
BIUROWA

Kolor Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

czarny A 20000 7 1340 370 6500 561419 a 836,72 1.029,17

Kolor Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

biały A+ 20000 6 660 250 3100 561420 a 314,37 386,68

Kolor Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

srebrny/czarny A 10000 20 1300 1160 2700 560537 a 425,07 522,84

Kolor Klasa Cykl życia (h) Pobór mocy (W) Lux Lumen Kelwinów Nr katalog. Cena netto Cena brutto

biały*

A 8000 14 1700 840 6500

561292 a 218,09 268,25

biały 560535 a 260,42 320,32

czarny* 561293 a 218,09 268,25

srebrny 560536 a 260,42 320,32

KLASA

A 14 W
LUX

1700
6500

K

KLASA

A 20 W
LUX

1300
2700

K
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KLASA

A

KLASA

A

KLASA

A+

11 W

7 W

6 W

LUX

2060

LUX

1340

LUX

660

4000
K

6500
K

3100
K

LED

LED

LED
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identyfi kacyjne znaki magazynowe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ZNACZNIK PODŁOGOWY KSZTAŁT STOPY 

· Do oznaczenia ciągów komunikacyjnych

· Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 

· Samoprzylepny symbol do naklejenia na podłogi w pomieszczeniach wewnętrznych

· Trwałe i odporna na ścieranie

· Kolor: RAL 1003 Signal żółty

ZAREJESTROWANE OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

· Do oznaczania niebezpiecznych miejsc, przestrzeni magazynowych, ciągów komunikacyjnych itd.

· Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 

· Zgodny z normą DIN EN ISO 7010

· Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa stosowane do podłóg w pomieszczeniach 

wewnętrznych, takich jak magazyny, centra dystrybucyjne, produkcja itp.

· Trwałe i odporne na ścieranie

ZNACZNIKI PODŁOGOWE 

· Do oznaczania niebezpiecznych miejsc, przestrzeni magazynowych, ciągów komunikacyjnych itd.

· Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa stosowane do podłóg 

w pomieszczeniach wewnętrznych

· Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 

· Kolor: Signal żółty RAL 1003

· Trwałe i odporne na ścieranie

Nr katalogowy Kształt Wymiary Opak. Cena netto Cena brutto

1 161155 a T 100 mm x 150 mm / 0,7 mm 10 szt. 158,12 194,49

2 161156 a + 150 mm x 150 mm / 0,7 mm 10 szt. 177,91 218,83

3 161157 a L 100 mm x 100 mm / 0,7 mm 10 szt. 128,47 158,02

4 161158 a – 50 mm x 150 mm / 0,7 mm 10 szt. 59,30 72,94

5 161159 a • Ø 100 mm / 0,7 mm 10 szt. 55,37 68,11

6 161160 a 100 mm x 200 mm / 0,7 mm 10 szt. 88,95 109,41

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nr katalogowy Kształt Kolor Wymiary Opakowanie Cena netto Cena brutto

161161 a Stopa (lewa + prawa) signal żółty 90 x 240 x 0,7 mm 5 szt. (5 par) 184,65 227,12

Nr katalogowy Oznaczenia Wymiary Opak. Cena netto Cena brutto

1 161148 a
Zakaz palenia 

(P002 zgodnie z ISO 7010)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27

2 161149 a
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 

(D-P006 zgodnie z DIN 4844-2)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27

3 161892 a
Zakaz przejścia 

(P004 zgodnie z ISO 7010)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27

4 161150 a
Ochrona słuchu 

(M003 zgodnie z ISO 7010)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27

5 161151 a
Przejście w oznaczonym miejscu 

(M024 zgodnie z ISO 7010)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27

6 161152 a
Nakaz stosowania ochrony stóp 

(M006 zgodnie z ISO 7010)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27

7 161153 a
Stosuj kamizelkę ochronną 

(M015 zgodnie z ISO 7010)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27

8 161154 a
Uwaga, urządzenia transportowe 

(W014 zgodnie z ISO 7010)
Ø 430 mm / 0,4 mm 1 szt. 148,19 182,27
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identyfi kacyjne znaki magazynowe

MAGNETYCZNE NEODYMOWE KIESZENIE MAGAZYNOWE

· Extra mocne przyleganie do powierzchni metalowych dzięki zastosowaniu 

dwóch neodymowych magnesów trwale zgrzanych na tylnej ściance

· Dzięki dodatkowej klapce chronią wkład przed bezpośrednim 

zamoknięciem np. na deszczu lub na działanie kurzu

MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE

· Dwa paski magnetyczne na tylnej ściance

· Zastosowanie na powierzchniach metalowych, 

 np. takich jak półki magazynowe i kontenery

· Możliwe pobranie szablonów wkładek do opisu na www.durable.pl

Kieszenie magazynowe
Kieszenie magazynowe umożliwiają efektywny i przejrzysty system opisywania do zastosowania 

w wielu dziedzinach, między innymi w magazynach i centrach logistycznych. Opisy pokazane są 

czytelnie i jednocześnie dobrze chronione. Nadają się do zastosowania również na zewnątrz.

MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE

· Dwa paski magnetyczne na tylnej ściance

· Zastosowanie na powierzchniach metalowych, 

 np. takich jak półki magazynowe i kontenery

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z PASKAMI MONTAŻOWYMI

· Idealne do zastosowania w magazynach i składach towarowych

·  Pewne mocowanie za pomocą pasków zaczepionych w szczelinie kieszeni

·  Bezpiecznie przylegają nawet podczas przemieszczania opisanego przedmiotu

·  Nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej 

klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z UCHWYTAMI Z DRUTU

· Wyposażone w ocynkowany, elastyczny uchwyt z drutu do szybkiego 

i łatwego mocowania do kontenerów transportowych, pojemników, palet.

· Nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej 

klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem

Nr katalog. Kolor Wymiary wew. Opak. Cena netto Cena brutto

160895 a niebieski 100 x 38 mm 50 szt. 367,30 451,78

160896 a niebieski 150 x 67 mm 50 szt. 483,26 594,41

Nr katalog. Kolor Wymiary wew. Opak. Cena netto Cena brutto

160897 a niebieski 210 x 148 mm 50 szt. 618,74 761,05

160898 a niebieski 210 x 297 mm 50 szt. 769,37 946,33

160899 a niebieski 297 x 210 mm 50 szt. 769,37 946,33

Nr katalog. Kolor Wymiary wew. Opak. Cena netto Cena brutto

160903 a niebieski 210 x 148 mm 50 szt. 541,37 665,89

160904 a niebieski 210 x 297 mm 50 szt. 637,86 784,57

160905 a niebieski 297 x 210 mm 50 szt. 637,86 784,57

Nr katalog. Kolor Wymiary wew. Opak. Cena netto Cena brutto

160906 a niebieski 210 x 148 mm 50 szt. 579,98 713,38

160907 a niebieski 210 x 297 mm 50 szt. 769,37 946,33

160908 a niebieski 297 x 210 mm 50 szt. 769,37 946,33

Nr katalog. Kolor Wymiary wew. Opak. Cena netto Cena brutto

160900 a niebieski 210 x 148 mm 10 szt. 262,93 323,40

160901 a niebieski 210 x 297 mm 10 szt. 290,00 356,70

160902 a niebieski 297 x 210 mm 10 szt. 290,00 356,70


