
ARTYKUŁY I URZĄDZENIA BIUROWE

Zszywacz i dziurkacz LEITZ
• szczegóły wewnątrz

Brulion na spirali 
Easy Orga A5 HERLITZ 
• szczegóły wewnątrz

Klej w sztyfcie
8,2 g UHU
• szczegóły wewnątrz

super cena za 1szt.

7,99
 cena brutto: 9,83 z³                    

Papier IQ premium
• szczegóły wewnątrz

Segregator A4
LOBOS
• szczegóły wewnątrz

super cena za 1 szt.

2,99
 cena brutto: 3,68 z³                    

super cena za 1 szt.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

super cena za 1 ryzę

12,90
 cena brutto: 15,87 z³                    

super cena za 1 szt.

29,90
 cena brutto: 36,78 z³                    

super cena za 1 szt.

22,90
 cena brutto: 28,17 z³                    

sklep internetowy: www.lobos.pl infolinia: 801 555 556

KRAKÓW 
al.Pokoju 1a 
tel.  12 41-32-800

TARNÓW 
ul. Przemysłowa 27
tel. 14 627-28-22

NOWY SĄCZ
ul. Magazynowa 7
tel.  18 443-76-34

NOWY TARG
ul. Waksmundzka 159
tel. 18 264-00-62

Biura Obsługi Klienta

KIELCE    tel.  41 346-21-07
KATOWICE tel.  32 353-40-06 

RZESZÓW tel.  17 853-99-88

Nasze sklepy. Zapraszamy.

Długopis PENTEL
• szczegóły wewnątrz

super cena za 1 szt.

1,29
 cena brutto: 1,59 z³                    

OFERTA WAŻNA:
02.02 - 31.03.2015



-  cena dotyczy zakupu z odbiorem własnym (przy dostawie koszt do uzgodnienia z handlowcem)
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A4

146 CIE

500 ark.

80 g/m2

A4

169 CIE

500 ark.

80 g/m2

A4

161 CIE

500 ark.

70 g/m2

A4

161 CIE

250 ark.

120 g/m2

super cena za 1 ryzę

7,99
 cena brutto: 9,83 z³                    

Papier IQ economy
• standardowy papier biurowy

100 ark.

A4

super cena za 1 op.

29,90
 cena brutto: 36,78 z³                    

Etykiety
samoprzylepne
• uniwersalne etykiety samoprzylepne • wysoka biel 
• klej permanentny • format A4 • opakowanie 100 ark.

super cena za 1 ryzę

9,49
 cena brutto: 11,67 z³                    

Papier DISCOVERY
• wysokiej jakości papier ekologiczny (z drewna  
o wysokiej gęstości, przy produkcji ryzy wykorzystuje 
się do 37% mniej drewna, produkując do 13% mniej 
odpadów) 

Szampon 
Ultra Doux 

400 ml do 4 op.

super cena za 1 ryzę

12,90
 cena brutto: 15,87 z³                    

Papier IQ premium
• papier jakości premium • technologia 
ColorLok® • technologia TRIOTEC®

super cena za 1 ryzę

18,90
 cena brutto: 23,25 z³                    

w promocji także Color Copy:

Gramatura Ilość arkuszy Cena netto (za 1 ryzę) Cena brutto (za 1 ryzę)

90 g/m2

100 g/m2 

160 g/m2 

500 ark.
500 ark.
250 ark.

24,90 z³
26,90 z³
25,90 zł

30,63 z³
33,09 z³
31,86 zł

Papier satynowany Color Copy A4
• do kolorowego druku laserowego najwyższej klasy  
• zapewnia ostre, wyraźne wydruki • doskonale repro-
dukuje kolor • bezpyłowy

Rodzaj papieru Szerokość papieru Cena netto   Cena brutto  

Oryginał bez kopii (1+0)
Oryginał + 1 kopia (1+1) z nadrukiem
Oryginał + 2 kopie (1+2) z nadrukiem

240 mm
240 mm
240 mm

39,90 z³
42,90 z³
44,90 z³

49,08 z³
52,77 z³
55,23 z³

cena za 1 op.

Papier 
Komputerowy
• wysokogatunkowy, bezdrzewny 
i bezchlorowy papier z perforacj¹, 
do drukarek ig³owych • dostêpny 
jako sk³adanka u³o¿ona warstwo-
wo: orygina³ lub orygina³ + kopie  
• szerokoœć 240 mm • 5 lat gwa-
rancji na zdolnoœæ kopiowania i 25 
lat na trwa³oœci kopii

Polar 4F
do 50 ryz.

Kawa
Nescafe 

Classic 100g
do 5 ryz

Czekoladki
Merci 

250g do 20 ryz
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A4A5

Brulion na spirali Easy Orga
• brulion na spirali z polipropylenową 
przednią okładką • format A5 lub A4  
• 80 kartek • dziurkowane i mikroper-
forowane kartki • liniatura biznesowa 
z wydzielonym nagłówkiem • zaokrą-
glone narożniki • zamykanie na gumkę

Brulion Color Blocking
• brulion w twardej, kar tonowej,  
fluorescencyjnej okładce • wysoka jakość 
papieru • format A5 i A4 • 96 kartek

Format Cena netto   Cena brutto 

A5
A4

7,99 z³ 
10,90 z³

9,83 z³ 
13,41 z³

Format Cena netto   Cena brutto 

A5
A4

4,99 z³ 
8,29 z³

6,14 z³ 
10,20 z³

Opaska 
odblaskowa 

Herlitz
do 2 szt

NOWOŒÆ
NOWOŒÆ

cena za 1 szt.

A4
na dok.

A4
na dok.

super cena za 1 szt.

2,19
 cena brutto: 2,69 z³                    

super cena za 1 szt.

12,90
 cena brutto: 15,87 z³                    

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Teczka  
lakierowana z gumką
• wykonane z mocnego kartonu o gramaturze 400 g/m2   

• barwionego, lakierowanego • mocna gumka  
i zak³adki chroni¹ce dokumenty przed wypadaniem 
• kolory: niebieski, zielony, czarny, czerwony, żółty, 
granatowy

Deska 
z klipsem i okładką
• deska z klipsem i okładką • format A4 • dodat-
kowa wewnętrzna kieszeń na luźne dokumenty  
• mocny metalowy klips przytrzymujący do 200 kartek  
• miejsce na długopis • uchwyt do zawieszenia  
• kolory: czerwony, czarny, niebieski

Prince
Polo do 10 szt.

super cena za 1 szt.

0,59
 cena brutto: 0,73 z³                    

super cena za 1 szt.

0,79
 cena brutto: 0,97 z³                    

A4
na dok.A4

na dok.

Skoroszyt z PP 
na dokumenty A4 
• przednia strona transparentna, tylna kolorowa 
• metalowe zapiêcie skoroszytowe • wymienna 
etykieta • kolory: szary, jasnozielony, biały, zielony, 
czerwony, czarny, jasnoniebieski, pomarańczowy, 
żółty, niebieski

Skoroszyt z PP
na dokumenty A4, wpinany
• przednia strona transparentna, tylna kolorowa  
• metalowe zapiêcie skoroszytowe • możliwość 
wpięcia do segregatora • wymienna etykieta  
• kolory: czarny, niebieski, zielony, pomarańczowy, 
czerwony, żółty

Baton
Snickers 
do 20 szt

Baton
Snickers 
do 20 szt

A4A5

Opaska 
odblaskowa 

Pelikan 
do 2 szt

Napój
Powerade 

500ml 
do 2 szt

cena za 1 szt.
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super cena za 1 szt.

22,90
 cena brutto: 28,17 z³                    

super cena za 1 szt.

29,90
 cena brutto: 36,78 z³                    

Nescafe
3w1

20 saszetek
do 2 dowolnych

szt.

Zszywacz 5501
• zszywa 25 kartek zszywkami 24/6 • g³êbokoœæ 
wsuwania kartek: 55 mm • zintegrowany rozszywacz

Dziurkacz 5038
• dziurkuje 16 kartek 
• ogranicznik formatu

KROK PRZED INNYMI
LEITZ

KUP PRODUKTY LEITZ

ZAREJESTRUJ SIĘ

WYMIEŃ PUNKTY

1

2

3

...i zbieraj 
punkty z etykiet

www.leitz.com/ahead

na fantastyczne 
nagrody

900
PUNKTÓW

900
PUNKTÓW

300
PUNKTÓW 150

PUNKTÓW

Dostępne kolory:Dostępne kolory:

25

3 lata gwarancji10 lat gwarancji

16
kartek

dziurkuje

wyprofilowane 
dla prawo i leworęcznych 

zintegrowany 
rozszywacz

1 32

Lp
Długość
 ostrza

Przeznaczenie
Cena 
netto    

Cena 
brutto

1
2
3

20,5 cm
18,5 cm
20,5 cm

uniwersalne
ergonomiczne
ergonomiczne

6,99 z³
6,99 z³
8,99 z³

8,60 z³
8,60 z³

11,06 z³

Nożyczki Scotch 3M
• ze stali nierdzewnej • har-
towane ostrza • wyprofilowane 
dla prawo oraz leworęcznych  
• spiczaste zakończenie ostrzy

Ściereczki
Prima

do 2 szt.

super cena za 1 szt.

159,-
 cena brutto: 195,57 z³                    

Wizytownik obrotowy Durable Visifix
• obrotowy wizytownik biurowy • pojemność 400 
wizytówek w 200 kieszonkach • przekładki A-Z  
• podstawa wykonana z metalu • kolor: czarny lub 
srebrny

Przybornik
Durable 7720

do 1 szt.

pojemność

400
wizytówek

NOWOŒÆ
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Rodzaj Cena netto   Cena brutto 

groszkowe
krystaliczne

6,99 z³ 
9,99 z³

8,60 z³ 
12,29 z³

cena za 1 op. (100 szt.)

cena za 1 op. 

Dostępne 
kolory:

super cena za 1 szt.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

super cena za 1 szt.

0,79
 cena brutto: 0,97 z³                    

super cena za 1 szt.

32,90
 cena brutto: 40,47 z³                    

super cena za 1 szt.

8,99
 cena brutto: 11,06 z³                    

super cena za 1 szt.

7,99
 cena brutto: 9,83 z³                    

Segregator A4
• wymienna etykieta na grzbiecie • na dolnych 
krawêdziach metalowe okucia • gruboœæ grzbietu: 75 
mm lub 50 mm

Ofertówka
sztywna
• otwierana od góry i prawej strony • z zaokr¹glonym 
naro¿nikiem • na dokumenty A4 • wykonana z PP  
o gruboœci 180 µm • opakowanie 100 sztuk.

Przybornik
obrotowy z siatki
• przybornik metalowy, lakierowany • posiada 
wiele przegródek na artykuły piśmiennicze i biurowe  
• wymiary : średnica 165 mm, wysokość 157 mm

A4
na dok.

A4
na dok.

A4
na dok.

Koszulki krystaliczne 
lub groszkowe A4
• koszulka z folii PP na dokumenty 
formatu A4 •  pasek z multi-perforacją 
• opakowanie 100 szt. 

Red Bull 
250 ml

do 5 op.

Bon 
Sodexo

o wartości 
10 zł

do 20 szt. 

Koperta Wymiary koperty Ilość 
w opakowaniu Cena netto   Cena brutto 

C6 biała SK
DL biała SK
DL okno prawe biała SK
C5 biała HK
C5 brąz HK
B5 biała HK
B5 brąz HK
C4 biała HK
C4 brąz HK
B4 biała HK
B4 brąz HK

114 x 162 mm
110 x 220 mm
110 x 220 mm
162 x 229 mm
162 x 229 mm
176 x 250 mm
176 x 250 mm
229 x 324 mm
229 x 324 mm
250 x 353 mm
250 x 353 mm

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.
250 szt.

28,90 zł
42,90 zł
44,90 zł
39,90 zł
33,90 zł
44,90 zł
39,90 zł
36,90 zł
34,90 zł
47,90 zł
42,90 zł

35,55 zł
52,77 zł
55,23 zł
49,08 zł
41,70 zł
55,23 zł
49,08 zł
45,39 zł
42,93 zł
58,92 zł
52,77 zł

Koperty samoklejące z poddrukiem
• koperty białe w formatach C6, DL, C5, B5, C4, B4 
• pakowane w karton

Zszywacz HS
• zszywa 20 kartek zszywkami 24/6 • g³êbokoœæ 
wsuwania kartek: 55 mm • zintegrowany rozszywacz

Dziurkacz 6236-750
• dziurkuje 20 kartek 
• ogranicznik formatu

SK - samoprzylepne,   HK - z paskiem samoprzylepnym

Dostępne kolory: Dostępne kolory:

20

2 lata 
gwarancji

2 lata 
gwarancji

20
kartek

dziurkuje

Raffaello 
150 g 

do 4 op.

Kinder 
Bueno 
43g 

do 25 szt

Czekolada 
mleczna 

Wedel 100 g
do 1 szt.

NOWOŒÆ



Ilość Cena netto   Cena brutto 

1 szt.
Zestaw   4 szt.

3,49 zł
14,90 zł

4,29 zł
18,33 zł
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super cena za 1 szt.

9,99
 cena brutto: 12,29 z³                    

10 m

4,2 mm

Korektor w taśmie 
Pocket Mouse
• taśma, odporna na działanie światła, można po 
niej pisać natychmiast po użyciu • niewidoczny przy 
kserowaniu

Kleje w sztyfcie
• wydajne kleje biu-
rowe • uniwersalne  
• nie marszczą papieru 
• atest PZH

Korektory w piórze
• szybkoschnące • z cienko pisz¹c¹ 
metalow¹ koñcówk¹ do korygowania 
drobnych szczegó³ów 

Maszynka 
BIC

Flex 3
do 4 szt.

M&M’s 
45g orzechowe 

do 5 szt

Pojemność Cena netto   Cena brutto 

8,2 g
21 g
40 g

2,99 z³ 
4,99 z³
6,99 z³

3,68 z³ 
6,14 z³
8,60 z³

cena za 1 szt.

Pojemność Cena netto   Cena brutto 

7 ml
12 ml

9,90 z³
12,90 z³

12,18 z³
15,87 z³

cena za 1 szt.

Markery Permanent  
mogą zostać otwarte

do 21 dni i nie zasychają.

Dostępne kolory:

super cena za 1 szt.

2,99
 cena brutto: 3,68 z³                    

gruboœæ linii: 
1,7 mm

gruboœæ linii: 
3,7-5,5 mm

Marker 
Permanent Uniwersalny
• ergonomiczny kształt i plastikowy korpus, akry-
lowa blokada koñcówki • pozostawiony bez skuwki 
nie wyschnie przez 3 tygodnie • końcówka okrągła 
(grubość linii pisania 1,7 mm) • końcówka ścięta 
(grubość linii pisania 3,7-5,5 mm)

Tablica
suchościeralna

BIC Kids Velleda
do 12 szt.

Duża zawartość 
atramentu

gruboœæ linii: 
1-5 mm   

Dostępne kolory:

Zakreślacz 
Textsurfer Classic
• intensywny atrament pigmentowy na 
bazie wody • nie rozmazuje zakreślane-
go tekstu • wyraźna widoczność tekstu 
zakreślonego kolorem fioletowym i turku-
sowym na kserokopii • ślad szerokości od  
1 do 5 mm

Kinder 
Schoko Bons 

125g
do 5 szt.

Herbata
Lipton 

Yellow Label
25 torebek
do 4 szt.

NOWOŒÆ

super cena za 1 szt.

10,90
 cena brutto: 13,41 z³                    

Pisze
niemal po każdej

powierzchni 

wysoka odporność
termiczna

gruboœæ linii: 
1-2 mm

Marker lakierowy 751
• przeznaczony do wykonywania trwałych oznaczeń 
na niemal każdej powierzchni, także porowatej  
• odporny na œcieranie • tusz pigmentowy, dobrze 
kryjący i wysoce nieprzezroczysty, wodoodporny  
i szybkoschnący, odporny na ścieranie, odporny na 
działanie temperatury do 400 °C • końcówka okrągła 
• grubość linii pisania: 1-2 mm • kolory: biały, czarny, 
srebrny, złoty, czerwony, zielony, niebieski, żółty

SZYBKOSCHNĄCE

7 ml
pojemność

12 ml
pojemność

Dostępne
 kolory:

Baton
Snickers 
do 4 szt
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super cena za 1 szt.

1,19
 cena brutto: 1,46 z³                    

super cena za 1 szt.

1,99
 cena brutto: 2,45 z³                    

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Długopis Cristal
• przezroczysta obudowa • długość linii pisania 2200 m • grubość końcówki 1 mm

Pióro żelowe 7342
• pióro żelowe z wymiennym wkładem • tusz wodoodporny, pigmentowy, nietoksyczny • średnica 
kulki: 0,5mm • długość linii pisania: 450 m • grubość linii pisania: 0,25 mm

Coca-Cola
puszka
0,33 l

do 12 szt.

Dostępne kolory:

super cena za 1 szt.

3,99
 cena brutto: 4,91 z³                    

Marker o stylistyce pióra.

Marker Sharpie Fine
• szybkoschn¹cy, odporny na wodê atrament pisz¹cy niemal po wszystkich powierzchniach  
• grubość linii pisania 1 mm

Bon
Sodexo

o wartości 10 zł
do 10 szt.

Żel 
do golenia
BIC Soleil 

lady
do 25 szt.

super cena za 1 szt.

5,69
 cena brutto: 7,00 z³                    

Dostępne kolory:

Pióro kulkowe 537R
• kapilarny system podawania tuszu • tusz wodoodporny, pigmentowy, odporny na blaknięcie  
• okienko do kontroli ilości tuszu • grubość linii pisania 0,5 mm

Maszynki
BIC 

Comfort 4
do 5 szt.

NOWOŒÆ

super cena za 1 szt.

1,29
 cena brutto: 1,59 z³                    

Długopis BK417
• długopis automatyczny • długość linii pisania 1500 m • grubość linii pisania 0,27 mm

Prince Polo 
do 12 szt.

Dostępne kolory: NOWOŒÆ

super cena za 1 szt.

1,39
 cena brutto: 1,71 z³                    

Ciastka
Delicje 147 g
do 20 szt.

Dostępne kolory: Końcówka oprawiona w metal
=   odporna na złamania

tusz wodoodporny, pigmentowy, 
odporny na blaknięcie  

tusz wodoodporny, pigmentowy, 
nietoksyczny  

tusz wodoodporny, pigmentowy, 
nietoksyczny  

Cienkopis RC-04
• cienkopis z koñcówk¹ fibrową o gruboœci linii pisma 0,4 mm • długość linii pisania 1200 m • tusz 
na bazie wody • nie zasycha pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni

super cena za 1 szt.

2,99
 cena brutto: 3,68 z³                    

Dostępne kolory:

Pióro żelowe 7344
• pióro żelowe automatyczne z wymiennym wkładem • tusz wodoodporny, pigmentowy, nietoksyczny 
• średnica kulki: 0,5mm • długość linii pisania: 400 m • grubość linii pisania: 0,25 mm

Czekolada 
mleczna 

Wedel 100 g
do 12 szt.
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super cena za 1 szt.

8,99
 cena brutto: 11,06 z³                    

Clinex Floral
• do zmywania posadzek 
• antystatyczny • nie po-
zostawia smug • dodatek 
polimerowy (pogłębia kolor) 
• dostępne zapachy: mor-
ski, kwiatowy, cytrynowy 
• 1l 

1 litr
pojemność

super cena za 1 szt.

8,99
 cena brutto: 11,06 z³                    

super cena za 1 szt.

10,90
 cena brutto: 13,41 z³                    

super cena za 1 szt.

9,49
 cena brutto: 11,67 z³                    

Clinex Glass
• do mycia szyb, luster, 
kryształów, powierzchni 
ema l iowanych ,  l ami -
nowanych, elementów ze 
stali nierdzewnej • antys-
tatyczny • nie pozostawia 
smug • 1l

Clinex W3 Multi
• do codziennego mycia 
odkamieniania, odtłusz-
czania sanitariatów, po-
sadzek w halach przemy-
słowych, basenach, do 
czyszczenia fug • 1l
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Clinex Table
• uniwersalny płyn 
czyszczący do usu-
wania uporczywych 
zabrudzeń z urządzeń 
kuchennych, stołów, 
pojemników itd. • 1l

1 litr
pojemność

1 litr
pojemność

1 litr
pojemność

super cena za 1 szt.

5,99
 cena brutto: 7,37 z³                    

super cena za 1 szt.

14,90
 cena brutto: 18,33 z³                    

Clinex Hand Wash
• uniwersalny płyn do 
mycia ręcznego naczyń  
• nie pozostawia smug, za-
cieków • nadaje połysk bez 
wycierania • skutecznie 
usuwa tłuszcz i zabrudze-
nia • 1l 

Clinex Blink
• uniwersalny płyn do my-
cia szkła, tworzyw, ceramiki, 
płytek szkliwionych, posa-
dzek gresowych, marmuru 
• szybko odparowuje,  nie 
pozostawia smug • 1l 

1 litr
pojemność

1 litr
pojemność

super cena za 1 op.

3,99
 cena brutto: 4,91 z³                    

Papier toaletowy 
Velvet Classic
• dwuwarstwowy • biały • op. 8 rolek

Ręczniki papierowe
w składce ZZ
• wydajne • papier makulaturowy

sprzedawane 
w opakowaniu zbiorczym

PAPIER
MAKULATUROWY

Kolor Jedn. sprzedaży Cena netto    Cena brutto

zielone
białe
szare

20 x 200 szt.
20 x 200 szt.
20 x 200 szt.

29,90 z³
37,90 z³
29,90 z³

36,78 z³
46,62 z³
36,78 z³

cena za 1 op.

Najwyższej jakości 

najwyższej 
jakości 

specjalistyczne produkty 
do czyszczenia
Wysoka wydajność, skuteczne działanie.
W naszej ofercie znajduje się kilkanaście rodzajów produktów czyszczących Clinex. Pytaj handlowca o szczegóły.

Choinka zapachowa Wunder-Baum do każdego produktu Clinex
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Kawaw biurze -
Przy zapotrzebowaniu na ok. 35 kaw dziennie
(6 kg kawy/miesiąc) proponujemy w dzierżawę 
automatyczny ekspres za symboliczną 
złotówkę/miesiąc

Oferujemy: 

• kontrakt na 2 lata, 
• ekspres automatyczny przygotowujący 
8 rodzajów napojów: espresso, duża kawa,  
cappuccino, macchiato, latte, americano, caffe latte

idealna, ciemna, 
orzechowa i gęsta 
crema o smaku 
gorzkiej czekolady
(arabica 70% / robusta 30%)

dowiedz się więcej

Zaopatrzenie dla Twojego biura.      Kraków, al. Pokoju 1a    infolinia 801 555 556    kawawbiurze@lobos.pl

Kawa Lavazza
Crema e Aroma
• kawa ziarnista
• 1,1 kg

Kawa Tchibo Exclusive
• rozpuszczalna • 200 g

Herbata
Yellow Label
• 100 torebek

super cena za 1 op.

49,90
 cena brutto: 61,38 z³                    

super cena za 1 op.

22,90
 cena brutto: 28,17 z³                    

super cena za 1 szt.

1,59
 cena brutto: 1,67 z³                    

super cena za 1 szt.

1,59
 cena brutto: 1,67 z³                    

super cena za 1 op.

17,90
 cena brutto: 22,02 z³                    

super cena za 1 op.

14,90
 cena brutto: 18,33 z³                    

1,1 kg

200 g

5 batonów
Princessa
do 1 szt

Herbata Lipton Piramidki Ilość w op.

Lipton Citrus Delight
Lipton Earl Grey
Lipton English Breakfast
Lipton Forest Fruits
Lipton Lemon Tea
Lipton Peach Mango
Lipton Rosehip
Lipton Green Tea Sencha
Lipton Green Tea Mandarin Orange
Lipton Mint

25 torebek
25 torebek
25 torebek
25 torebek
25 torebek
25 torebek
25 torebek
30 torebek
30 torebek
30 torebek

Soki i Napoje Tarczyn
• 300 ml • sok pomarańczowy, 
jabłkowy • napój czarna 
porzeczka, multiwitamina oraz 
zielone owoce • jednostka 
sprzedaży 15 szt.

Soki Fortuna
• 300 ml • sok pomidorowy, 
sok pomidorowy tabasco  
• jednostka sprzedaży 15 szt.

Herbata Lipton 
w torebkach piramidkach
• najwyższej jakości mie-
szanki herbat, ziół i owo-
ców • piramidkowy kształt 
torebek przy zaparzaniu 
pozwala uwolnić intensyw-
ny smak, aromat i kolor

Ciastka Gramatura Cena netto    Cena brutto

Krakuski zbożowe
Krakuski deserowe z cukrem
Krakuski serduszka w czekoladzie

143 g
150 g
143 g

2,39 z³
2,39 z³
2,99 z³

2,94 z³
2,94 z³
3,68 z³

Ciastka Krakuski Bahlsen cena za 1 op.

NOWE SMAKI

NOWOŒÆ

NOWOŒÆ

Ociekacz
ceramiczny

Lipton
do 2 op

Herbata 
Lipton 

piramidki 
owoce leśne 

do 4 op

- kawa
ze smakiem
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super cena

599,-
 cena brutto: 736,77 z³                    

Karta
BP

o wartości
100 zł

tnie
8

arkuszy

oprawia
450

arkuszy

dziurkuje
20

arkuszyA4 A4

super cena

199,-
 cena brutto: 244,77 z³                    

super cena

699,-
 cena brutto: 859,77 z³                    

Gilotyna
502
• format A4 • tnie do 8 arkuszy jednorazowo • ręczny 
docisk ciętego materiału • 2 nakładki kątowe • dłu-
gość cięcia 320 mm • wymiary blatu 420 x 175 mm

Bindownica 
CombBind C20 GBC
• prosta i intuicyjna w obsłudze bindownica grze-
bieniowa • format A4 • dziurkuje jednorazowo do 
20 arkuszy • oprawia do 450 arkuszy • regulowany 
margines • blokada rozchylania grzbietu

Format Cena netto Cena brutto

A4
A3

339,00 zł
439,00 zł

416,97 zł
539,97 zł

A4A3

Laminatory 
Fusion 3000L
• grubość folii (max.): 2x125 µm  
• prędkość (max.): 500 mm/min.  
• przełącznik grubości folii (ustawia 
optymalną temperaturę laminacji) 
• gotowe do pracy w 90 sekund 
• automatyczne wyłączenie po 30 
min. bezczynności

A4

Laminator iLAM touch A4 Turbo
• grubość folii (max.): 2x250 µm • prędkość 
(max.): 700 mm/min. • automatyczny, wyposażony  
w system czujników • rozpoznaje grubość dokumentu 
i dobiera prędkość laminacji • gotowy do pracy  
w ciągu 60 sekund • czujniki wykrywające zacięcie  
z automatycznym cofaniem foliowanego dokumentu 
• niskie zużycie energii, automatyczne wyłączenie po 
30 min. bezczynności

Aparat
fotograficzny

Casio
EX-ZS10

Dolce 
Gusto

Piccolo

NOWOŒÆ

super cena

1.390,-
 cena brutto: 1.709,70 z³                    

super cena

2.690,-
 cena brutto: 3.308,70 z³                    

3000
ANSI

3000
ANSIXGA Full HDHDMI HDMI

Projektor  
multimedialny D555
• Technologia DLP • BrilliantColor • rozdzielczość 
XGA (1024 x 768) • jasność 3000 ansi • kontrast  
15 000:1 • wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), 
Composite, HDMI, S-Video • gwarancja na projektor 
2 lata; na lampę 1 rok lub 1000 godzin

Projektor  
multimedialny PJD7820HD
• Technologia DLP • BrilliantColor • rozdzielczość 
Full HD (1920x1080) • jasność 3000 ansi • kontrast  
15 000:1 • wejścia obrazu: VGA (D-Sub15), 
Composite, HDMI, S-Video • gwarancja na projektor 
3 lata; na lampę 1 rok lub 1000 godzin

NOWOŒÆ

Kawa
Jacobs 
Krönung

Bransoletka
srebrna
Apart

ostatnie
sztuki



Sposób niszczenia Klasa niszczenia Wydajnoœæ Cena netto Cena brutto

Paski 3,9 mm
Paski 5,8 mm

Ścinki 3,9 x 30 mm
Ścinki 1,9 x 15 mm

S2
S2
S3
S4

15 ark.
20 ark.
11 ark.
7 ark.

1.290,00 zł
1.290,00 zł
1.390,00 zł
1.490,00 zł

1.586,70 zł
1.586,70 zł
1.709,70 zł
1.832,70 zł 
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płyty CD/DVDzszywki, spinaczekarty plastikowe

dotyczy C18
pasek 5,8Niszczarki

SECURIO C18
• silnik o mocy 400W • jednoele-
mentowe hartowane stalowe noże 
tnące • niszczą zszywki, spinacze, 
karty plastikowe • automatyczny 
rewers • czujnik dotyku • system 
zarządzania energią EMCS • sygnali-
zacja trybu urządzenia przez diody 
LED • cicha praca • wysuwany 
kosz o pojemności 25 litrów • 3 
lata gwarancji na niszczarkę oraz 
dożywotnia gwarancja na noże tnące

5,8 mm

20
3,9 mm

15
1,9x15 mm

7
3,9x30 mm

11

pojemność kosza

25

zszywki, spinacze

super cena

339,-
 cena brutto: 416,97 z³                    

8

pojemność kosza

18

Niszczarka 
dokumentów
P-48C
• wydajnoœæ 8 kartek • tnie na ścinki 4x50 mm  
• niszczy zszywki, spinacze • automatyczny start/stop 
• blokada bezpieczeństwa Safety Lock • szerokoœæ 
wejœcia 225 mm • kosz 18 litrów

Bon
Sodexo

o wartości
50 zł

super cena

599,-
 cena brutto: 736,77 z³                    

zszywki, spinaczekarty plastikowe

65

pojemność kosza

15

Niszczarka  
z automatycznym  
podajnikiem dokumentów Auto+ 60X
• wydajnoœæ: 6 kartek (wsuwanie dokumentów bezpo-
średnio do szczeliny niszczarki), 65 kartek (niszczenie 
poprzez automatyczny podajnik, z którego niszczarka 
sama pobiera dokumenty) • tnie na ścinki 4x45 mm 
• niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe • tech-
nologia Jam Boost • cicha praca • szerokoœæ wejœcia 
220 mm • kosz 15 litrów

Czajnik
Philips

zszywki, spinaczekarty plastikowe

10

pojemność kosza

19

super cena 

899,-
 cena brutto: 1.105,77 z³                    

Niszczarka 
dokumentów 63Cb
• wydajność 10 kartek • tnie na ścinki 
4x50 mm • niszczy zszywki, spinacze  
i karty plastikowe • szerokość wejścia 
230 mm • czujnik bezpieczeñstwa Safe 
Sense • Energy Savings System • rewers 
• pojemność kosza 19 litrów • 5 lat gwa-
rancji na noże tnące

8

pojemność kosza

15

super cena

279,-
 cena brutto: 343,17 z³                    

płyty CD/DVDzszywki, spinaczekarty plastikowe

Niszczarka
FXD85B
• tnie 8 kartek na ścinki 4 x 33 mm • niszczy zszywki, 
spinacze, karty plastikowe, płyty CD/DVD (osobna 
szczelina do niszczenia płyt) • wejście 220 mm  
• kosz 15 litrów

płyty CD/DVDzszywki, spinaczekarty plastikowe

pojemność kosza

18

super cena

419,-
 cena brutto: 515,37 z³                    

9

Niszczarka 
dokumentów
Shredstar X8
• wydajnoœæ 9 kartek • tnie na ścinki 4x35 mm • niszczy 
zszywki, spinacze, płyty CD/DVD, karty plastikowe 
(osobna szczelina do CD/DVD i kart plastikowych)  
• automatyczny start/stop • automatyczny rewers 
• diody led pokazujące stan urządzenia • termiczne 
zabezpieczenie przeciwobciążeniowe • cicha praca  
• szerokoœæ wejœcia 220 mm • kosz 18 litrów

Hugo Boss 
Woman White

50ml

Karta
BP

o wartości
100 zł

Zestaw 
Głośnomówiący 

Bluetooth
Parrot MINIKIT+ 

Dzbanek 
z filtrem
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Podnóżek 
ergonomiczny
• ergonomiczny podnóżek zapewniający od-
poczynek i wygodę stóp • specjalnie wypukła 
powierzchnia • posiada regulację wysokości 
oraz kąta nachylenia

Kolor taśmy: Kolor nadruku:

Kolor taśmy: Kolor nadruku:

taśma
przystosowana do Dymo  

LetraTag XR i LetraTag QX50

super cena za 1 szt.

22,90
 cena brutto: 28,17 z³                    

super cena za 1 szt.

49,90
 cena brutto: 61,38 z³                    

4 m

12 mm

4 m

12 mm

Taśma Dymo LetraTag 
LT 59422 plastikowa  
12mm/4m biała S0721560
• taśma plastikowa biała do drukarek 
etykiet Dymo • wymiary: 12 mm x 4 m 
• przystosowana do Dymo LetraTag XR  
i LetraTag QX50

Zegar ścienny F7045R
• tarcza ze szkła z przestrzen-
nymi literami • mechanizm 
kwarcowy, płynny ruch wska-
zówki sekundnika • przekątna 
315 mm • rodzaj zasilania: 
bateria 1xAA

Taśma Dymo D1 
biały nadruk na czarnym tle
• taśma plastikowa D1 do drukarek 
Dymo  • wymiary: szerokość: 12 mm, 
długość: 7m • kolor taśmy: czarny  
• kolor nadruku: biały

Długopis
Parker Jotter

w etui
do 2 szt.

super cena za 1 szt.

99,90
 cena brutto: 122,88 z³                    

super cena za 1 szt.

79,90
 cena brutto: 98,28 z³                    

super cena za 1 szt.

44,90
 cena brutto: 55,23 z³                    

Kalkulator CT-500V II
• wyświetlacz 10 cyfr • podwójne zero • oblicza 
marżę i podatki • sprawdzanie poprawności dzia-
łań  (przegląd działań 100 kroków z możliwością 
korekty) • metalowa obudowa • zasilanie: bateria 
oraz słoneczne

Czekoladki
Merci 
250 g

NOWOŒÆ

przestrzenne
trójwymiarowe cyfry

Rafaello
150 g

biało na czarym - biały nadruk                      na czarnym tle

Bon sodexo 
o wartości

10 zł do 1 szt.

wyświetlacz

10
cyfr

sprawdzanie 
działań

poprawianie

metalowa
obudowa

podwójne

00
zero

MU
oblicza
marżę

TAX
obliczanie
podatków

zasilanie

płynny ruch wskazówki 
sekundnika

plastikowa

regulacja kąta 
nachylenia

precyzyjny mechanizm 
kwarcowy

Pianka
do LCD

Fellowes

regulacja 
wysokości

powierzchnia
masująca stopy
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Długopis InkJoy 100 
niebieski XF

Długopis Moela  
A02.2373 srebrny

super cena za 1 szt.

0,79
 cena brutto: 0,97 z³                    

super cena za 1 szt.

1,39
 cena brutto: 1,71 z³                    

super cena za 1 szt.

2,43
 cena brutto: 2,99 z³                    

super cena za 1 szt.

109,-
 cena brutto: 134,07 z³                    

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

 stara cena:

1,29 z³ (netto)
1,59 zł (brutto)

 stara cena:

1,99 z³ (netto)
2,45 zł (brutto)

 stara cena:

13,90 z³ (netto)
17,10 zł (brutto)

 stara cena:

139,00 z³ (netto)
170,97 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

9,90
 cena brutto: 12,18 z³                    

 stara cena:

19,90 z³ (netto)
24,48 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

6,49
 cena brutto: 7,98 z³                    

 stara cena:

14,90 z³ (netto)
18,33 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

19,90
 cena brutto: 24,48 z³                    

 stara cena:

39,90 z³ (netto)
49,08 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

0,89
 cena brutto: 1,09 z³                    

 stara cena:

1,29 z³ (netto)
1,59 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

19,90
 cena brutto: 24,48 z³                    

 stara cena:

32,90 z³ (netto)
40,47 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

29,90
 cena brutto: 36,78 z³                    

 stara cena:

83,90 z³ (netto)
103,20 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

9,90
 cena brutto: 12,18 z³                    

 stara cena:

18,90 z³ (netto)
23,25 zł (brutto)

super cena za 1 szt.

1,29
 cena brutto: 1,59 z³                    

 stara cena:

2,79 z³ (netto)
3,43 zł (brutto)

Kosz na śmieci 
15 litrów Intego 
Esselte
• kolory: niebieski, 
dymny

Pojemnik 
Intego Esselte 
• kolor niebieski

Marker lakierowy okrągły - Paint  PX-20
• końcówka 2,2-2,8mm • kolory: pomarań-
czowy, fioletowy

Zszywacz
Gazelle 
srebrno-szary 
Rexel

Grzbiet wsuwany 
9 mm Esselte
• kolory: czarny, 
niebieski

Podajnik 
Tridex 
z zakładkami 
indeksującymi 
3M

Zestaw  Parker IM DUO: 
pióro wieczne i długopis

Tabliczka 
informacyjna  
InfoSign
• 297 x 210 mm 
• pozioma

 Przybornik 
na biurko 
“piramida” 
DONAU
• kolory: dymny  
i przezroczysty

Taśma 
pakowa PP
48 mm x 66 m
brązowa 
SMART

3M

ostatnie
sztuki
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NOBO

NOBO

super cena za 1 szt.

699,-
 cena brutto: 859,77 z³                    

super cena za 1 szt.

199,-
 cena brutto: 244,77 z³                    

super cena za 1 szt.

179,-
 cena brutto: 220,17 z³                    

NOBO

Rzutnik Quantum 
4023 Nobo

super cena za 1 szt.

99,90
 cena brutto: 122,88 z³                    

super cena za 1 szt.

69,90
 cena brutto: 85,98 z³                    

 stara cena:

49,00 z³ (netto)
60,27 zł (brutto)

 stara cena:

199,00 z³ (netto)
244,77 zł (brutto)

 stara cena:

179,00 z³ (netto)
220,17 zł (brutto)

Zestaw ekonomiczny 
do tablic Nobo

Pamięć Memory Stick 
Ultra II ProDuo 16 GB

Logitech Wireless 
Trackball M570

* 
-  

lu
b 

do
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*do 31.03

super cena za 1 szt.

199,-
 cena brutto: 244,77 z³                    

NOBO

NOBO

 stara cena:

599,00 z³ (netto)
736,77 zł (brutto)

Stolik pod rzutnik 
Nobo

super cena za 1 szt.

99,90
 cena brutto: 122,88 z³                    

super cena za 1 szt.

19,90
 cena brutto: 24,48 z³                    

super cena za 1 szt.

199,-
 cena brutto: 244,77 z³                    

 stara cena:

449,00 z³ (netto)
552,27 zł (brutto)

 stara cena:

49,90 z³ (netto)
61,38 zł (brutto)

 stara cena:

365,90 z³ (netto)
450,06 zł (brutto)

 stara cena:

399,00 z³ (netto)
490,77 zł (brutto)

Uchwyt ProMount 
Standard 385-800mm

38
5-

80
0m

m Flipchart 
mobilny 
Ecochart 
TF08/60 
eco 2x3
• 90 x 60 cm

Ekran naścienny 
Nobo 125x125cm

Ekran na stojaku 
Nobo 
125x125cm

NOBO

Tablica niemagnetyczna 
melaminowa Nobo 45x60cm

Karta
BP

o wartości
200 zł

Karta
BP

o wartości
200 zł

super cena za 1 szt.

99,90
 cena brutto: 122,88 z³                    

Uchwyt AluMount 
Standard 340-540mm

super cena za 1 op.

29,90
 cena brutto: 36,78 z³                    

super cena za 1 szt.

649,-
 cena brutto: 798,27 z³                    

Drukarka etykiet 
Dymo Rhino  
Pro 5200

34
0-

54
0m

m

Bon
Sodexo

o wartości
50 zł

Bon
Sodexo

o wartości
50 zł

ostatnie
sztuki



zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne i wielkoformatowe 

oprogramowanie do zarządzania dostępem, 

przy zakupie lub dzierżawie

raportowaniem i personalizacją urządzeń

w prezencie universal
login manager

•  nie wymaga serwera
•  zwiększone bezpieczeństwo i kontrola
•  zwiększenie poufności prac

•  bezpieczna kolejka druku
•  proste logowanie użytkowników
•  statystyki z wykonywanych prac
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super cena

1.490,-
 cena brutto: 1.832,70 z³                    

*
super cena

1.990,-
 cena brutto: 2.447,70 z³                    

*

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 62www.kopiarki.lobos.pl

więcej szczegółów szukaj na stronie:

Canon 
iR-1133A

Canon 
iR-2202 

* - promocja ważna do 31 marca lub do wyczerpania egzemplarzy promocyjnych, - okres dzierżawy 36 miesięcy lub do wykonania odpowiedniego nakładu, 
   - w ramach oferty promocyjnej oferujemy, instalację oprogramowania, podstawową konfigurację dla max 10 użytkowników oraz szkolenie z obsługi.

* -  promocja ważna do 31 marca lub do wyczerpania egzemplarzy promocyjnych,  -  cena dotyczy zakupu z odbiorem własnym (urządzenie gotowe do pracy)

drukowanie
mono
kopiowanie

A4

duplex podajnik
oryginałów

praca
w sieci

zapas
papieru

550 ark.
33

prędkość

str./min.

USB
kolor
skanowanie

drukowanie
mono
kopiowanie

A3

druk
lokalny

USB

zapas
papieru

330 ark.
22

prędkość

str./min.

USB
kolor
skanowanie

dzierżawa

super cena

• obniżenie podstawy opodatkowania,
• brak amortyzacji środka trwałego, 
• bez ponoszenia inwestycji, 

• pełna obsługa (materiały eksploatacyjne,  
    konserwacja, naprawy, wymiana części),   
    bez dodatkowych  kosztów,

• rozliczenie wyłącznie za  wykonany nakład,
• gwarantowany szybki czas reakcji,
• sprzęt zastępczy na wypadek awarii.

zapas
papieru

1180 ark.

PDF
skan do

360
HDD

GB

25
prędkość

str./min.

podajnik
oryginałów

praca
w sieci

A3

duplex

LCD
obsługa
panel

zapas
papieru

1150 ark.

PDF
skan do

160
HDD

GB

20
prędkość

str./min.

podajnik
oryginałów

praca
w sieci

A3

duplex

LCD
obsługa
panel

Rata dzierżawy

290,-
 cena brutto: 356,70 z³                    

*
Rata dzierżawy

280,-
 cena brutto: 344,40 z³                    

*Canon 
iR ADV 4225i 

Canon 
iR ADV C2220i

bezpłatnie
wdrożenie
i szkolenie

bezpłatnie
wdrożenie
i szkolenie

universal
login manager

universal
login manager

kolormono



Opracowanie Lobos 01.2015. 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).

G
 8

5

Nie idź 
na kompromis
w kwestii jakości.

Jeśli szukasz  
materiałów eksploatacyjnych,

na których możesz polegać, 
wybór jest prosty.

Promocja oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP.

kup dowolne oryginalne 
tonery i/lub tusze HP
na kwotę 1.000 zł netto 
i odbierz prezent
szczegóły i rejestracja na
www.promocje.lobos.pl/mix2015

18
str./min.

super cena

499,-
 cena brutto: 613,77 z³                    

Urządzenie wielofunkcyjne
HP Officejet Pro 6830 WiFi MFP 
• drukarka, kopiarka, skaner, faks • technologia 
atramentowa • maksymalna prędkość druku 
(ISO) 18 str./min. • ekran dotykowy • obsługa 
Pendrive • złącza: USB, RJ-45, Wi-Fi 

Tankowanie
o wartości 

50 zł

make it matter

Tusze HP 935
• kolory: magenta, cyan, yellow  
• wydajność: ok. 400 stron  • tusze 
do HP Officejet Pro 6830

Tusz HP  934
• kolor: czarny • wydajność: 
ok. 400 stron  • tusze do HP 
Officejet Pro 6830

Toner HP 12L Black Q2612L 
• toner czarny • wydajność 
1000 str. • do HP 1010/1012/1018/1022

super cena za 1 tusz

34,90
 cena brutto: 42,93 z³                    

super cena za 1 tusz

49,90
 cena brutto: 61,38 z³                    

PC free

LAN

ekran

LCD
DOTYKOWY

Tankowanie 
o wartości 

100 zł

super cena

1.690,-
 cena brutto: 2.078,70 z³                    

Urządzenie wielofunkcyjne 
HP Officejet Pro X476dw
• skaner, fax, drukarka, kopiarka w jednym • bardzo szybkie i wszechstronne urządzenie 
atramentowe • przystosowane do większych obciążeń • prędkość druku do 55 str./min.  
• rozdzielczość druku 2400 x 1200 dpi • automatyczny druk dwustronny • ekran dotykowy 
o przekątnej 10,9 cm • rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi • automatyczny dwu-
stronny podajnik oryginałów • pełna obsługa sieci (drukowanie, skanowanie, faks, mail) 
• obsługa pendrive • bardzo ekonomiczna eksploatacja: atrament black 970XL (9200 str.) 
atramenty 971XL cyan (6600 str.), 971XL magenta (6600 str.), 971XL yellow (6600 str.)   

LAN

PC free

wyświetlacz

LCD
DOTYKOWY

55
str./min.

55
str./min.

Tankowanie
o wartości 

200 zł

super cena

179-
 cena brutto: 220,17 z³                    

Toner HP 85L Black CE285L 
• toner czarny • wydajność 
700 str. • do HP P1102/P1132
super cena

159-
 cena brutto: 195,57 z³                    


