
Papier Navigator
Universal

szczegóły w środku

www.lobos.pl
infolinia: 801 555 556

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

ul. Przemysłowa 27
tel. 14 627 28 22TARNÓW 

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

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

Biura Obsługi Klienta

KIELCE    tel. 41 346 21 07

KATOWICE tel. 32 353 40 06 

RZESZÓW tel. 17 853 99 88

Nasze sklepy. Zapraszamy.

sklep internetowy: 
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Segregator No 1.
szczegóły w środku

super cena za 1 szt.

7,99
 cena brutto: 9,83 z³                    

A5FORMAT

Terminarz Herlitz

super cena za 1 szt.

0,99
 cena brutto: 1,22 z³                    

Długopis Ball 432 F
szczegóły w środku

super cena

119,-
 cena brutto: 146,37 z³                    

Niszczarka Shredstar S5
szczegóły 
w środku

odwiedź >>
Biurowi Bohaterzy, 
mobilny sprzęt czeka!

www.lobos.pl
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super cena za 1 szt.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

super cena za 1 szt.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

super cena za 1 szt.

16,90
 cena brutto: 20,79 z³                    

super cena za 1 szt.

7,99
 cena brutto: 9,83 z³                    

super cena za 1 szt.

21,90
 cena brutto: 26,94 z³                    

A2

B3

A5

1/2 A4

288mm

x 
622mm

315mm 

x 
855mm

Terminarz 
ze spiralką A5 pionowy
• format: A5 • kalendarium: 1 tydzień - 1 strona 
• 64 strony • druk: 2 kolory

Terminarz 
ze spiralką 1/2 A4 poziomy
• format: 1/2 A4 • kalendarium: 1 tydzień - 1 strona  
• 64 strony • druk: 2 kolory

Terminarz trójdzielny T-106T
• format: 288 mm x 622 mm • kalendarium: 3 
miesiące - 1 kartka • 12 stron • druk: 2 kolory 
• przesuwane okienko do zaznaczania dnia  
• wielojęzyczny opis kalendarium

Terminarz 
trójdzielny T-105T
• format: 315 mm x 855 mm • kalendarium: 1 mie-
siąc - 1 kartka • 12 stron • druk: 2 kolory • miejsce 
na nadruk reklamowy • przesuwane okienko do 
zaznaczania dnia • wielojęzyczny opis kalendarium

Terminarz Planer B3
• format: B3 (353 x 490 mm) • 52 strony  
• tygodniowy plan zajęć • listwa zabezpieczająca 
z tworzywa na dolnej krawędzi • 2 lata - 1 strona

Terminarz Planer A2
• format: A2 (410 x 580mm)• 52 strony • tygo-
dniowy plan zajęć • listwa zabezpieczająca z two-
rzywa na dolnej krawędzi • 2 lata - 1 strona

Halls
Cool Wild Berry

do 3 szt.

Baton
Lion 

do 2 szt.

Baton
Lion 

do 2 szt.

Baton
Lion 

do 3 szt.

super cena za 1 szt.

10,90
 cena brutto: 13,41 z³                    

M&M’s 
orzechowe 
do 3 szt.

Baton
Lion 

do 3 szt.

ZAKUPY DLA BIURA NIE MUSZĄ BYĆ NUUUDNE :)2



super cena za 1 szt.

21,90
 cena brutto: 26,94 z³                    

super cena za 1 szt.

27,90
 cena brutto: 34,32 z³                    

super cena za 1 szt.

62,90
 cena brutto: 77,37 z³                    

super cena za 1 szt.

12,90
 cena brutto: 15,87 z³                    

super cena za 1 szt.

42,90
 cena brutto: 52,77 z³                    

super cena za 1 szt.

36,90
 cena brutto: 45,39 z³                    

A4
FORMAT

A5
FORMAT
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Terminarz Menadżera
• A5 • 1 dzień - 1 strona • 360 stron • druk: 2 
kolory • papier kremowy 70 g/m2 • oprawa: skóro-
podobna Vivella • tasiemka • perforowane narożniki 
• wyklejka: mapa administracyjna Polski i polityczna 
Europy

Terminarz Uniwersalny
• A4 • 1 tydzień - 1 strona • 144 strony • druk: 2 
kolory • papier kremowy 70 g/m2 • oprawa: skóro-
podobna Vivella • tasiemka • perforowane narożniki 
• wyklejka: mapa administracyjna Polski

Terminarz Ambasador
• A4 • 1 dzień - 1 strona + dodatkowe strony po 
zakończeniu miesiąca • 384 strony • druk: 2 kolory 
• papier kremowy 70 g/m2 • oprawa: skóropodobna 
• wycięty register dwuprzebiegowy • 2 tasiemki  
• perforowane narożniki • wkładka: miniatlas samo-
chodowy Polski • wyklejka: mapa polityczna Europy

Terminarz Asystent
• A5 • 1 dzień - 1 strona  • 352 strony • druk: 1 
kolor • papier biały 70 g/m2 • oprawa: skóropodobna 
• wycięty register dwuprzebiegowy • 1 tasiemka

• doskonały upominek dla Twoich klientów  • praktyczny produkt dla pracowników

zadzwoń 801 555 556 odwiedź www.lobos.pl lub zapytaj handlowca

Kalendarze z Twoim logo na 2017 rok

Terminarz Mecenas
• A4 • 1 tydzień - 2 strony • 144 strony • druk: 
2 kolory • papier kremowy 70 g/m2 • oprawa: 
skóropodobna • wycięty register dwuprzebiegowy 
• 2 tasiemki • perforowane narożniki • wkładka: 
miniatlas samochodowy Polski • wyklejka: mapa 
polityczna Europy

Terminarz Asesor
• B5 • 1 tydzień - 2 strony • 144 strony • druk: 
2 kolory • papier kremowy 70 g/m2 • oprawa: 
skóropodobna • wycięty register dwuprzebiegowy 
• 2 tasiemki • perforowane narożniki • wkładka: 
miniatlas samochodowy Polski • wyklejka: mapa 
polityczna Europy

Czekolada
Schogetten
do 1 szt.

A4
FORMAT

B5
FORMAT

A5
FORMAT

A4
FORMAT

Wafelek
Prince Polo
do 2 szt.

Wafelek
Prince Polo
do 1 szt.

M&M’s 
orzechowe 
do 1 szt.

M&M’s 
orzechowe 
do 2 szt.

Baton
Bounty

do 1 szt.
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promocja od 01.09.2016 do 31.12.2016 lub do wyczerpania 
zapasów promocyjnych produktów i nagród

na mechanizm
A4

max dok.

Segregator No 1.
• solidny segregator • gruba tektura • metalowe okucia • wyklejka zewnętrzna i wewnętrzna w tym 
samym kolorze • dostępne grubości grzbietu 75 i 50 mm • 24 atrakcyjne kolory • 3 lata gwarancji 
na mechanizm

OFFICE HEROES

OPATENTOWANY 
MECHANIZM NO.1

3 LATA GWARANCJI

CERTYFIKAT FSC®

POJEMNOŚĆ DO
500 KARTEK A4






Kup 
wybrane 
produkty Esselte

W promocji biorą udział: 
• segregatory No.1 • koszulki 
A4 groszkowe oraz krystaliczne 
• koszulki A4 At Hand

Zarejestruj się na stronie:
www.esselte.com/heroes i pobierz 
arkusz promocyjny

dodatkowo rabat na produkty PHILIPS za 
każde zakupione 10 segregatorów A4 Esselte no. 1 
lub 10 wybranych opakowań koszulek
szczegóły w sklepach Lobos i na www.lobos.pl

Naklej na arkusz 
kupony bądź kupony 
i kody EAN

Odbierz 
nagrodę!

OTO TWOJA MISJA

OFFICE HEROES

Rodzaj koszulek Ilość 
koszulek

Grubość
folii Cena netto    Cena brutto 

Groszkowe 50 43 μm 11,90 z³ 14,64 zł

Krystaliczne 40 55 μm 13,90 z³ 17,10 zł

Koszulki At Hand
• koszulki biurowe w wygodnym, 
kartonowym podajniku • zawsze pod 
ręką • podajnik może być ustawiony 
pionowo, poziomo, w pozycji leżącej

A4
max dok.

Rodzaj koszulek Ilość 
koszulek

Grubość
folii Cena netto    Cena brutto 

Groszkowe 100 43 μm 11,90 z³ 14,64 zł

Krystaliczne 100 55 μm 15,90 z³ 19,56 zł

Koszulki A4 
w pudełku
• wykonane z folii PP • w kartonowym 
opakowaniu

A4
max dok.

Markowy
naszyjnik 

srebro pr.925
do 20 szt.

cena za 1 op.cena za 1 op.

super cena za 1 szt.

8,99
 cena brutto: 11,06 z³                    

Rękawiczki
polarowe

Lady Martes
do 5 szt.

Rękawiczki
polarowe

Lady Martes
do 5 szt.

ZAKUPY DLA BIURA NIE MUSZĄ BYĆ NUUUDNE :)4



super cena za 1 ryzę.

8,66
 cena brutto: 10,65 z³                    

Papier 
Maestro 
Standard
• standardowy papier biurowy klasy C, przeznaczony do codziennego 
u¿ytku 

A4146 CIE 500 ark.80 g/m2

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

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

A4

500 ark.

80 g/m2

super cena za 1 ryzę

18,90
 cena brutto: 23,25 z³                    

Papier pastelowy

BOGATA
PALETA
KOLORÓWPapier 

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

Gwarantowany brak zacięć Trwale przylegający klejWyraźnie widoczny tekst

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

etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań

A4169 CIE 500 ark.80 g/m2

super cena za 1 ryzę

13,90
 cena brutto: 17,10 z³                    Papier Navigator

Universal
• papier biurowy klasy premium • wysoki 
poziom bieli • doskonały także do drukowania  
i kopiowania dwustronnego (duplex) 

w promocji także:

Papier Ilość 
arkuszy

Cena netto 
za 1 ryzę   

Cena brutto 
za 1 ryzę 

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

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

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

Markowa
bransoletka

srebro pr.925
pozłacane
do 25 ryz

A4161 CIE 500 ark.80 g/m2

super cena za 1 ryzę

10,90
 cena brutto: 13,41 z³                    

Papier Pol Lux 80 
• papier wysokiej jakości do wszystkich rodzajów wydruków • wysoka nieprzezroczystość 
• technologia ColorLok® 

Żel
do golenia
Bic Fresh
do 5 ryz

Yerba
Mate

do 1 op.
(100 ark.)

Parasol
Lobos

do 20 ryz

ZAPRASZAMY DO SKLEPU INTERNETOWEGO: www.lobos.pl 5



Taśma 
pakowa 
• klej hot-melt (kauczuk syntetyczny) • kolory: 
przezroczysty lub brązowy • wymiary 48 mm x 50 m

50 m

48
 m

m

super cena za 1 szt.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

super cena za 1 szt.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

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

Półka 
na dokumenty
• z przezroczystego plastiku • mo¿na ustawiaæ je 
jedna na drugiej pionowo lub pod skosem • kolory: 
przezroczysty, dymny

A4
na dok.

5 modnych
kolorów50 75lub mm

szerokość grzbietu

A4
max dok.

Kostki kubikowe Lobos
• kostki z papieru bia³ego lub kolorowego

kostka w pojemniku

wkład uzupełniający

cena za 1 szt.

Produkt Cechy Wymiary Cena 
netto   

Cena 
brutto   

Kostka 
nieklejona biała w pojemniku 85 x 85 x 80 mm 7,99 z³ 9,83 z³

nieklejona kolorowa w pojemniku 85 x 85 x 80 mm 8,59 z³ 10,57 z³

Wkład
nieklejony uzupełniający biały 85 x 85 x 80 mm 3,69 z³ 4,54 z³

nieklejony uzupełniający kolorowy 85 x 85 x 80 mm 3,99 z³ 4,91 z³

1

2

3

Karteczki samoprzylepne
• do zaznaczania i pozostawia-
nia wiadomości • kolor żółty  
• 100 karteczek w bloczku

cena za 1 bloczek
Lp Wymiary Cena netto   Cena brutto

1 40 x   50 mm 0,89 zł 1,09 zł

2 75 x   75 mm 1,19 zł 1,46 zł

3 75 x 125 mm 2,29 zł 2,82 zł

A4
na dok.

Rodzaj Cena netto   Cena brutto 

groszkowe 6,99 z³ 8,60 z³

krystaliczne 9,99 z³ 12,29 z³

cena za 1 op. (100 szt.)Koszulki krystaliczne 
lub groszkowe A4
• koszulka z folii PP • multi-
perforacja • op. 100 szt. 

Koperty samoklejące z poddrukiem (op.50 szt.)
cena za 1 op. cena za 1 op. 

Koperta Wymiary Cena 
netto   

Cena 
brutto 

C6 biała SK 114 x 162 mm 1,69 zł 2,08 zł

DL biała SK 110 x 220 mm 2,29 zł 2,82 zł

DL okno prawe SK 110 x 220 mm 2,69 zł 3,31 zł

C5 biała HK 162 x 229 mm 4,19 zł 5,15 zł

C5 brąz HK 162 x 229 mm 3,99 zł 4,91 zł

B5 biała HK 176 x 250 mm 5,19 zł 6,38 zł

Koperta Wymiary Cena 
netto   

Cena 
brutto 

B5 brąz HK 176 x 250 mm 4,99 zł 6,14 zł

C4 biała HK 229 x 324 mm 8,99 zł 11,06 zł

C4 brąz HK 229 x 324 mm 7,89 zł 9,70 zł

B4 biała HK 250 x 353 mm 10,90 zł 13,41 zł

B4 brąz HK 250 x 353 mm 9,99 zł 12,29 zł

SK - samoprzylepne,   HK - z paskiem samoprzylepnym

super cena za 1 szt.

2,99
 cena brutto: 3,68 z³                    

Bon 
Sodexo

o wartości 
10 zł

do 10 op. 
Bon 

Sodexo
o wartości 

10 zł
do 20 szt. 

Bon 
Sodexo

o wartości 
10 zł

do 10 szt. 
Bon Sodexo 
o wartości

20 zł do 36 szt.

Baton
Snickers
do 6 szt.

Baton
Snickers
do 12 szt.

Napój
energetyczny

RedBull
do 10 op.

ZAKUPY DLA BIURA NIE MUSZĄ BYĆ NUUUDNE :)6



super cena za 1 szt.

9,99
 cena brutto: 12,29 z³                    

super cena za 1 szt.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

SZYBKOSCHNĄCY

8 ml
pojemność

Korektor w piórze 
CLP-300
• szybkoschn¹cy  
• metalowa koñcówka 
• zawartoœæ 8 ml  
• grubość linii 
1,2 mm

Korektor w taśmie
• mo¿na stosowaæ na wszystkich rodzajach papieru 
• wymiary: szerokoœæ  5 mm, d³ugoœæ 8 m

zszywki

24/6

Maszynki
Flex 3 do 12 szt.

Toffifee
do 2 

dowolnych 
szt.

super cena za 1 szt.

3,99
 cena brutto: 4,91 z³                    

Dostępne kolory:

Marker do tablic
suchościeralnych Velleda
• tusz na bazie alkoholu o neutral-
nym zapachu • końcówka ścięta: 
grubość linii pisania 3,7-5,5 mm, 
długość linii pisania 800 m • 
końcówka okrągła: grubość linii 
pisania 1,5 mm, długość linii 
pisania 1000 m • kolory: czarny, 
czerwony, niebieski, zielony 

gruboœæ linii:
3,7-5,5 mm

gruboœæ linii:
1,5 mm

super cena za 1 szt.

2,59
 cena brutto: 3,19 z³                    

Marker 
permanentny NO-320F/380B
• marker permanentny • umoż-
liwia znakowanie niemal każdej 
powierzchni (metal, drewno, 
tkanina, papier, szkło, skóra, 
folia, plastik) • tusz ekologiczny 
- nie zawiera ksylenu i toulenu 
• odporny na działanie wody 
• okrągła końcówka: grubość 
linii pisania 1,0-3,0 mm • ścięta 
końcówka: grubość linii pisania 
1,0-4,5 mm 

gruboœæ linii:
1,0-4,5 mm

gruboœæ linii:
1,0-3,0 mm

Dostępne kolory:

WODOODPORNY

super cena za 1 szt.

24,90
 cena brutto: 30,63 z³                    

super cena za 1 szt.

29,90
 cena brutto: 36,78 z³                    

Zszywacz 5501
• g³êbokoœæ wsuwania kartek: 55 mm 
• zintegrowany rozszywacz

Dziurkacz 5038
• dziurkuje 16 kartek
 • ogranicznik formatu

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

25

3 lata gwarancji10 lat 
gwarancji

3 lat 
gwarancji

16
kartek

dziurkuje

8 m

5 mm

Odświeżacz
Bouquet
of Leaves
do 1 szt.

Czekolada
Wedel 100g
do 6 szt. Chusta 

wielofunkcyjna 
Temir Hi-Tec
(różne wzory)

do 6 szt.

Dropsy
Kopiko

do 12 szt.

zszywki

e10 10

super cena za 1 szt.

119,-
 cena brutto: 146,37 z³                    

Zszywacz elektryczny 
WOW 5566
• idealny dla osób, które czę-
sto zszywają • modne kolory  
i nowoczesne wzornictwo  
• trwałe wykonanie

ZAPRASZAMY DO SKLEPU INTERNETOWEGO: www.lobos.pl 7



A4
na dok.

C4
na dok.

A4
na dok.

super cena za 1 szt.

169,-
 cena brutto: 207,87 z³                    

skoroszyt do wpinania

Skoroszyt z PCV sztywny
• wykonany z PCV o gruboœci 150/160 
μm • wymienny, dwustronnie zapi-
sywalny pasek brzegowy • mieści 
200 kartek

Wizytownik 
obrotowy 
Visafix® 
na 400 wizytówek
• obrotowy • pojemność 400 wizytówek w 200 
kieszonkach • przekładki A-Z • podstawa z metalu  
• kolor: czarny, srebrny

Klej w sztyfcie
• klej biurowy w sztyfcie, czysty  
i oszczêdny w u¿yciu

• do znakowania wszystkich po-
wierzchni: szorstkich, gładkich i tłu-
stych (metal, szkło, kamień, plastik, 
styropian, drewno) • wodoodporne 
• światłotrwałe

ko
lo

ry
 P

X-
20

: r
óż

ow
y,

 fi
ol

et
ow

y,
 c

ze
rw

on
y,

 p
om

ar
ań

cz
ow

y,
 żó

łty
, z

ie
lo

ny
, n

ie
bi

es
ki

, 
cz

ar
ny

, z
ło

ty
, s

re
br

ny
, b

ia
ły

ko
lo

ry
 P

X-
21

: b
ia

ły
, c

za
rn

y,
 c

ze
rw

on
y,

 n
ie

bi
es

ki
, s

re
br

ny
, z

ie
lo

ny
, ż

ół
ty

, r
óż

ow
y,

 z
ło

ty

Markery olejowe 
Paint PX-20, PX-21

Dostępne kolory:

cena za 1 szt.
Rodzaj 

skoroszytu
Cena 
netto 

Cena 
brutto   

z perforacją 0,99 z³ 1,22 z³

bez perforacji 0,89 z³ 1,09 z³

cena za 1 szt.
Marker 
olejowy

Szerokość
końcówki

Cena 
netto 

Cena 
brutto   

PX-21 0,8-1,2 mm 9,99 z³ 12,29 z³

PX-20 2,2-2,8 mm 10,90 z³ 13,41 z³

A4
na dok.

Pojemniki 
z kolorowymi szufladami
• wykonane z tworzywa wysokiej jakości 
• na dokumenty maksymalnie formatu 
A4, C4 • na frontach szuflad przezro-
czyste okienka z etykietami • zabez-
pieczenie przed wypadnięciem szuflad  
• pojemniki można ustawiać jeden na 
drugim - antypoślizgowe stopki • wymia-
ry: 292 x 280 x 356 mm (szer. x wys. x głęb.)

cena za 1 szt.

Ilość szuflad Cena netto Cena brutto   

5 szuflad 189,00 z³ 232,47 z³

7 szuflad 209,00 zł 257,07 zł

10 szuflad 229,00 zł 281,67 zł

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

WODOODPORNY ŚWIATŁOTRWAŁY

PX-21PX-20

pojemność

400
wizytówek

Pojemność Cena netto   Cena brutto   

8 g 2,49 z³ 3,06 z³

21 g 4,69 z³ 5,77 z³

40 g 6,99 zł 8,60 zł

3M

super cena za 1 szt.

3,99
 cena brutto: 4,91 z³                    

Teczka
PP z gumką
• wykonana z polipropylenu, g³adka • posiada trzy 
wewnêtrzne skrzyd³a • 2 naro¿ne gumki zamykaj¹ce 
w kolorze teczki • wymiar: 245 x 320 mm

Rolka
do ubrań

Scotch-Brite 
do 12 szt.

Uchwyt
do ładowania 

smartfona Durable
do 1 szt.

cena za 1 szt.

Milka
Choco - Jaffa

do 6 szt.

Milka
Choco - Jaffa

do 6 szt.

Multitool
  Handy 

+ Bushmen
do 12 szt.

Ręcznik
szybkoschnący
Fjord Nansen

do 1 szt.

ZAKUPY DLA BIURA NIE MUSZĄ BYĆ NUUUDNE :)8



super cena za 1 szt.

0,99
 cena brutto: 1,22 z³                    Długopis Ball 432 F

• długopis z mocną, cienką końcówką • transparentna obudowa o przekroju 
w kształcie trójkąta

super cena za 1 szt.

3,49
 cena brutto: 4,29 z³                    

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Długopis kulkowy SXN-101
• wymienny wkład • błyskawicznie zasychający tusz  = idealny dla osób 
leworęcznych • nie przerywa pisząc po śliskim papierze • gruboœæ linii 
pisania 0,35 mm

super cena za 1 szt.

3,99
 cena brutto: 4,91 z³                    

Długopis żelowy G1
• wymienny wkład • wytrzymała końcówka wkładu ze wzmacnianej stali, 
odporna na złamanie • grubość linii pisania 0,25 mm • d³ugoœæ linii 1100 m

super cena za 1 szt.

3,29
 cena brutto: 4,05 z³                    

Długopis InkJoy 300 RT
• długopis z automatycznym wkładem • posiada system tuszu ULV, który 
zapewnia gładkie pisanie a także szybko wysycha, co pozwala uniknąć 
rozmazywania • grubość linii pisania: 0,4 mm

super cena za 1 szt.

2,29
 cena brutto: 2,82 z³                    

Dostępne kolory:
Pióro ¿elowe Cristal Gel
• pióro żelowe jednorazowe • wytrzymała kulka pisząca wykonana z węglika 
chromu • wentylowana skuwka • gruboœæ linii pisma 0,4 mm, d³ugoœæ linii 
800 m

Dostępne kolory:

super cena za 1 szt.

3,99
 cena brutto: 4,91 z³                    

Zakreślacz wymazywalny Frixion Light
• przepływ tuszu Metamo, bez potrząsania i pompowania • końcówka 
ścięta o grubości linii: 1-3,3 mm • długość linii pisania 50m

Unikalny tusz
ułatwia zmianę 

zaznaczanej treści

WYMAZYWALNY FLUORESCENCYJNY

NOWOŒÆ

Dostępne kolory:

super cena za 1 szt.

10,90
 cena brutto: 13,41 z³                    Pióro kulkowe wymazywalne Frixion Clicker

• pióro kulkowe z wymazywalnym atramentem • ergonomiczny uchwyt, 
mechanizm przyciskowy • unikalny tusz Metamo jest idealny dla osób le-
woręcznych (błyskawicznie zasycha) • odporny na działanie wody i światła 
• grubość linii pisania: 0,35 mm

WYMAZYWALNY

Napój
energetyczny

RedBull
do 6 szt.

Nutella
do 

6 szt.

Zekreślacz
triplus

do 20 szt.

Maszynki
Soleil
Bella

do 24 szt.

Finish
do 

zmywarek
do 

12 szt.

Krem
do rąk
Garnier
do 6 szt.

Milka
do 6 szt.

ERGONOMICZNY 
kształt
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Uniwersalna
miotła

Scotch Brite
do 1 szt.

Kosze uchylne Flip Bin
• wykonane z tworzywa • pokrywa 
otwierana w dwie strony z dwoma 
wielkościami otworów wrzutowych

Kosze uchylne Click-it
• wykonane z tworzywa • uchylne, 
ze œci¹gan¹ górn¹ pokryw¹ dla  
³atwego opró¿nienia

cena za 1 szt.

Pojemnoœæ Cena netto Cena brutto

10 l 14,90 z³ 18,33 z³

25 l 29,90 zł 36,78 zł

50 l 44,90 zł 55,23 zł

cena za 1 szt.

Pojemnoœæ Cena netto Cena brutto

9 l 14,90 z³ 18,33 z³

15 l 21,90 zł 26,94 zł

25 l 24,90 zł 30,63 zł

50 l 39,90 zł 49,08 zł

Dostępne kolory:

małe odpadki

Kosz otwierany 
na dwa sposoby:

duże odpadki

mata na twarde podłoża

mata na wykładziny i dywany

Mata pod krzesło 
na podłogi twarde / na 
wykładziny i dywany
• z winylu, prostokątna • w wersji na 
twarde podłoża lub na wykładziny i dywany 
• chroni powierzchnię przed przetarciem, 
uszkodzeniem, zalaniem, itp. • zaokrą-
glone rogi, wyprofilowane krawędzie  
• grubość: 2,5mm • kolor transparentny

Wymiary Cena netto Cena brutto

120 x   90 cm 159,00 z³ 195,57 z³

150 x 120 cm 209,00 zł 257,07 zł

cena za 1 szt.

Papier toaletowy WEPA prestige
• biały • 100% celuloza • 2-warstwowy • 8 rolek  
• rolka 180 listków • certyfikat FSC

Mydło 
Oryginal
• delikatne mydło w pia-
nie o neutralnym zapachu 
• bez barwników • za-
wiera substancje pielę-
gnujące skórę • poj. 1l

zestaw
higieniczny

Mydło Energie
• delikatne mydło w pianie • posiada 
właściwości energetyzującej aroma-
terapii: nuty mandarynki, ylan ylang, 
kardamonu, lilii oraz olejków cytryny 
i kolendry • zawiera odżywkę po-
prawiającą kondycję skóry • poj. 1l

Mydło Relax
• delikatne mydło w pianie • posiada 
właściwości energetyzującej aroma-
terapii: nuty mandarynki, cynamonu, 
bergamotki oraz olejków drzewa san-
dałowego i paczuli • zawiera odżywkę 
poprawiającą kondycję skóry • poj. 1l

DOZOWNIK PROLINE
• wytrzymała obudowa  
z ABS o właściwościach 
antybakteryjnych • wymiar 
13x11x23,5 cm • wbu-
dowany zamek z kluczem  
• szybka umożliwia pod-
gląd ilości mydła

Chusteczki 
kosmetyczne WEPA Supersoft
• miękkie, 2-warstwowe chusteczki kosmetyczne 
wysokiej jakości • białe • 100 % celuloza • ilość 
listków: 100 szt/op.

super cena za 1 op.

4,99
 cena brutto: 6,14 z³                    

super cena za 1 op.

36,90
 cena brutto: 45,39 z³                    

super cena za 1 op.

2,09
 cena brutto: 2,57 z³                    

PAPIER 100%
CELULOZA

wydajność wkładu
ponad 1660 porcji

PAPIER 100%
CELULOZA

Dozownik
mydła

do 2 szt.

1 l
1 l 1 l
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torebki kopertowane

super cena za 1 szt.

14,90
 cena brutto: 18,33 z³                    

super cena za 1 szt.

1,49
 cena brutto: 1,83 z³                    

super cena za 1 szt.

49,90
 cena brutto: 61,38 z³                    

super cena za 1 szt.

289,-
 cena brutto: 355,47 z³                    

200 g

1,1 kg

Kawa Nescafe Classic
• rozpuszczalna • 200 g

Woda 
mineralna 
Kropla Beskidu
• gazowana lub niegazo-
wana • pojemność 330 ml 
• jedn. sprzedaży 12 szt.

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

Organizer do kawy Coffee Point Box
• oferuje elastyczne i przyjazne użytkownikowi przechowywanie 
i organizację akcesoriów takich jak kapsułki z kawą, 
torebki z herbatą czy saszetki z cukrem • idealny 
do stosowania w kuchni lub na sali 
konferencyjnej • przeznaczony 
do kontaktu z żywnością 
• nadaje się do mycia 
w zmywarkach • górna 
szuflada organizera 
zamykana na zamek 
• szuflady wyposażone w blokady

Mleko Łaciate
• mleko 3,2 lub 2%

0,5 l 1 l

Pojemnoœæ Jedn. sprzedaży Cena netto Cena brutto

0,5 l 8 szt.* 1,59 z³ 1,67 z³

1 l 12 szt.* 2,39 z³ 2,51 z³

Herbata Lipton
• opakowanie 
100 torebek

100szt
180szt

super cena za 1 op.

69,90
 cena brutto: 85,98 z³                    

Herbata 
Lipton Variety Pack
• opakowanie zawiera 12 sma-
ków herbaty Lipton (każdy po 15 
kopertowanych torebek)

Syrop 
Łowicz
• 440 ml • sma-
ki: malina, wi-
śnia, truskawka

440 ml

330 ml

super cena za 1 op.

13,90
 cena brutto: 17,10 z³                    

Idealne rozwiązanie do organizacji przerw
kawowych i spotkań biznesowych.

woda 
mineralna
w szklanych 
butelkach

1 Kubek
Lipton

do 4 op.

Tacka
Coffee Point Tray

oraz pojemnik 
Coffee Point Bin

do każdego
zestawu

super cena za 1 szt.

3,99
 cena brutto: 4,31 z³                    

cena za 1 szt.

NOWOŒÆ

* Towar dostarczany w opakowaniach zbiorczych. Ilość sztuk w opakowaniu może się różnić  od podanej w tabeli. Nasi handlowcy będą się kontaktować w celu uzgod-
nienia szczegółów.

2 Kubki
Lipton

do 1 op.
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Flipchart magnetyczny
• flipchart magnetyczny, o suchościeralnej 
lakierowaniej powierzchni o wymiarze  
66 x 100 cm • wyposa¿ony w uchwyt do pod-
trzymywania papieru oraz półkę na markery 
• regulowana wysokość od 110 do 186 cm  
• bloki w standardzie Euro 100 x 65 cm

Marker do tablic suchościeralnych Lumocolor Whiteboard (351)
• marker wodoodporny z atramentem Dry Safe Ink (może pozostać do kilku dni bez 
zaschnięcia) • łatwo ścieralny na sucho z bia³ych tablic i innych powierzchni szklistych 
i szkliwionych • dostêpny pojedynczo lub w zestawie 4 szt.

super cena za 1 szt.

249,-
 cena brutto: 306,27 z³                    

super cena za 1 op.

4,79
 cena brutto: 5,89 z³                    

super cena za 1 szt.

449,-
 cena brutto: 552,27 z³                    

super cena za 1 szt.

4,49
 cena brutto: 5,52 z³                    

gruboœæ linii: 
2 mm

Zestaw Indeks Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Zestaw 4 szt. 259711 19,90 z³ 24,48 z³

Zestaw 4 szt.
w twardym
plastikowym etui

Dostępne kolory:

Papier do tablic Iloœæ arkuszy Cena netto   Cena brutto   

w kratkê 20 ark. 16,90 z³ 20,79 z³

g³adki 50 ark. 24,90 z³ 30,63 z³

Średnica Ilość w op.

15 mm 10 szt.

20 mm 6 szt.

30 mm 5 szt.

40 mm 4 szt.

50 mm 3 szt.

Flipchart magnetyczny 
mobilny z ramionami
• flipchar t magnetyczny, o suchościeralnej 
powierzchni • wymiary tablicy: 66 x 100 cm  
• posiada dwa dodatkowe ramiona • podstawa 
wyposażona w kółka z systemem blokowania  
• regulowana wysokość od 175 do 195 cm • półka 
na markery • bloki w standardzie Euro 100 x 65 cm

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

Magnesy
• dostępne 
w kolorach: białym, 
czarnym, zielonym, 
niebieskim, czerwonym, żółtym 
oraz jako mix kolorów • ilość 
magnesów w opakowaniu 
zależna od rozmiaru

Markowy
naszyjnik 
srebro 
pr.925

Markowa
bransoletka

srebro pr.925
pozłacane

Chusta 
wielofunkcyjna 
Temir Hi-Tec
(różne wzory)

do 12 szt.
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10lat
gwarancji

Tablice szklane
magnetyczne
• wykonane z hartowanego i lakierowanego szkła i zespolonej 
z nim blachy • powierzchnia suchościeralna pozwala na trady-
cyjne prowadzenie notatek • tablice mogą być również bardzo 
ciekawym elementem wystroju wnętrza - świetnie nadają się 
do biura, restauracji, kuchni, holu • łatwy i szybki montaż  
• gwarancja: 2 lata

Wymiary Dostępne kolory Cena netto Cena brutto  

  45 x   45 cm     99,90 z³ 122,88 z³

40 x   60 cm     129,00 z³ 158,67 z³

60 x   80 cm     259,00 z³ 318,57 z³

120 x   90 cm   499,00 zł 613,77 zł

100 x 150 cm 819,00 z³ 1.007,37 z³

NOWE KOLORY

Tablice 
suchościeralne
magnetyczne
• bia³e tablice magne-
tyczne o lakierowanej 
powierzchni do pisania 
markerami œcieralnymi 
na sucho • rama z ano-
dowanego aluminium 
• w zestawie pó³ka na 
mar ker y or a z  kom-
plet wkrêtów • 10 lat 
gwarancji na powierzch-
niê tablicy

Gabloty
prezentacyjne 
wewnętrzne z 
powierzchnią korkową 
i oświetleniem LED
• powierzchnia korkowa, 
profil aluminiowy, pod-
świetlenie LED • drzwiczki 
z pleksi zamykane na 
zamek imbusowy (w stan-
dardzie) lub klasyczny 
zamek na kluczyk (opcja) 
•  plecy wzmocnione 
blachą ocynkowaną

w promocji także tablice z powierzchnią tekstylną  
(szarą lub granatową) lub lakierowane  

suchościeralno-magnetyczne (w kolorze białym)

Wymiary Cena netto Cena brutto  

60 x   90 cm 539,00 zł 662,97 zł

90 x 120 cm 749,00 zł 921,27 zł

100 x 150 cm 899,00 zł 1.105,77 zł Wymiary Cena netto Cena brutto  

60 x   90 cm 129,00 z³ 158,67 z³

90 x 120 cm 199,00 z³ 244,77 z³

100 x 150 cm 299,00 z³ 367,77 zł

Pendrive
Angry 
Birds

Zestaw
akcesoriów
do tablic

Parasol
Lobos
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super cena

4.890,-
 cena brutto: 6.014,70 z³                    

super cena

4.890,-
 cena brutto: 6.014,70 z³                    

Zestaw interaktywny PREMIUM
• tablica interaktywna Qomo QWB200-PS: 
przekątna 88”, obsługa palcem lub dowolnym 
wskaźnikiem (4 punkty dotyku), powierzchnia 
suchościeralna, magnetyczna • projektor Vivitek 
DX881ST: projektor krótkoogniskowy, rozdziel-
czość XGA (1024x768), jasność 3300 Ansi, HDMI 
• program interaktywny Flow!Works • uchwyt 
ścienny WallMount 1200 • gwarancja dla sektora 
edukacyjnego: 5 lat na tablicę, 5 lat na projektor 
oraz 3 lata na lampę (max. 2000 godz. pracy)*

tablica interaktywna 
Qomo QWB200-PS

projektor Vivitek DX881ST

uchwyt 
WallMount 
1200

*- wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie 
    http://www.multimediawszkole.pl 
    w ciągu 30 dni od daty zakupu

HDMI

HDMI

XGA3300
ANSI

Monitory interaktywne Avtek TouchScreen Pro

• panel LED (min. gwarantowana żywotność 30 000 go-
dzin) • rozdzielczość: FullHD (1920 x 1080) • obsługa: 10 
punktów dotyku • technologia podczerwieni • jasność: 
350 cd/m2 • kontrast: 4000:1 • hartowana szyba ochronna 
ekranu LED 4 mm • rama wykonana z aluminium • system 
Android • możliwość podłączenia dowolnego komputera 
lub dokupienia komputera do wbudowania • wbudowany 
system audio (2 x 10W)

65” 84”

88”

55”

Przekątna ekranu Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Cena netto Cena brutto

55” Full HD (1920 x 1080) 350 cd/m2 4 000:1 VGA x 3, HDMI x 3 oraz USB x 4 2 x 10 W 6.490,00 zł 7.982,70 zł

65” Full HD (1920 x 1080) 350 cd/m2 4.000:1 VGA x 3, HDMI x 3 oraz USB x 4 2 x 10 W 9.990,00 zł 12.287,70 zł

84” Full HD (1920 x 1080) 350 cd/m2 4.000:1 VGA x 3, HDMI x 3 oraz USB x 4 2 x 10 W 25.900,00 zł 31.857,00 zł

Zestaw interaktywny  ésprit DT 80 wall
• tablica interaktywna ésprit Dual Touch: 
przekątna 80” , obsługa palcem lub dowolnym 
wskaźnikiem (2 punkty dotyku), powierzchnia 
suchościeralna, magnetyczna • projektor 
Optoma X305ST: projektor krótkoogniskowy, 
rozdzielczość XGA (1024x768), jasność 3000 
lumenów, kontrast 18000:1, HDMI • uchwyt 
ścienny US1  • gwarancja dla sektora eduka-
cyjnego: 3 lata na tablicę, 3 lata na projektor 
oraz lampę (max. 2000 godz. pracy)

tablica 
interaktywna 
ésprit Dual Touch

projektor Optoma X305ST

HDMI XGA3000
LUMENÓWZ

e
st

a
w

Z
e
st

a
w

M
on

it
or

y

uchwyt 
US1

dla jednostek edukacyjnych!0%
VAT

Kamera
internetowa

Logitech C170
z wbudowanym 

mikrofonem

Istnieje możliwość wykonania montażu zestawu. Prosimy o kontakt 
z handlowcem. Zobacz także więcej zestawów na stronie www.lobos.pl

80”

ZAKUPY DLA BIURA NIE MUSZĄ BYĆ NUUUDNE :)14



Mobilny projektor 
multimedialny QUMI Q6
• kieszonkowy projektor multimedialny • mała waga (475 g) • kompak-
towy rozmiar, tylko 32mm grubości • doskonały dla osób których praca 
wymaga częstych podróży • technologia DLP, LED • rozdzielczość: 
WXGA (1280x800) • jasność 800 ANSI • kontrast 30 000:1 • 4 GB 
pamięci wewnętrznej • złącze HDMI, USB i Wi-Fi •wbudowany głośnik  
o mocy 2 W • możliwość dokupienia akumulatora 

NOWOŒÆ

Biurowi Bohaterzy, 
mobilny sprzęt czeka!

800
ANSIWXGAHDMI

Statyw
do 

projektora

super cena za projektor

1.969,-
 cena brutto: 2.421,87 z³                    

Wybierz kolor

Kieszonkowy projektor LED: duże możliwości 
dla udanej prezentacji, gdzie tylko chcesz.

BARDZO
LEKKI Mobilna drukarka 

OfficeJet mobile 202
• mobilna drukarka atramentowa • możliwość drukowania bezprze-
wodowego z notebooka i ze smartfona • prędkość druku: mono 10 str./
min, kolor 7 str./min • bardzo lekka (2,2 kg) • kompaktowe wymiary 
364 × 186 × 69 mm • rozdzielczość druku: mono: 1200x1200 dpi, kolor 
4800x1200 dpi • max format A4 • akumulator o długim czasie pracy  
• szybkie ładownie akumulatora (90min) • obsługa USB, Wi-Fi

10
str./min.

7
str./min.

super cena za drukarkę

829,-
 cena brutto: 1.019,67 z³                    

Niewielka, praktyczna, przenośna drukarka. 
Zasilana z akumulatora.

BARDZO
LEKKI

Tankowanie
o wartości 

50 zł

50 zł
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3000
ANSIWXGAHDMI

super cena

1.950,-
 cena brutto: 2.398,50 z³                    

Projektor multimedialny EB-W32
• technologia 3LCD • rozdzielczość 
WXGA (1280 x 800) • jasność 3200 
lumenów • kontrast 15000:1 • złącze 
HDMI, USB i Wi-Fi • zoom optyczny 1.2 
• automatyczna pionowa korekcja geo-
metrii obrazu • gwarancja na projektor 
3 lata; na lampę 1 rok lub 1000 godzin

3200
LUMENÓWWXGA

W
X

G
A

X
G

A

HDMI

super cena

1.490,-
 cena brutto: 1.832,70 z³                    

Projektor multimedialny D557WH
• technologia DLP • rozdzielczość WXGA (1280 x 800) • jasność 3000 ANSI  
• kontrast 15000:1 • złącze HDMI • w wersji podstawowej gwarancja na projektor 2 
lata, na lampę 1 rok lub 1000 godzin, w wersji edu gwarancja na projektor 5 lat, na lampę 
3 lata lub 2000 godzin

Projektor multimedialny DW-309
• technologia DLP • rozdzielczość WXGA (1280 x 
800) • jasność 3000 ANSI • kontrast 20000:1 • złącze 
HDMI • automatyczna pionowa korekcja geometrii obrazu  
• gwarancja: projektor 2 lata, lampa 1 rok lub 1000 
godzin

3000
ANSIWXGAHDMI

super cena

1.290,-
 cena brutto: 1.586,70 z³                    

3200
ANSIXGAHDMI

Projektor multimedialny DX255
• technologia DLP® i Brilliant Color™ • rozdzielczość XGA 
(1024 x 768) • jasność 3200 ANSI • kontrast 10000:1  
• złącze HDMI • zoom optyczny 1.2 • gwarancja: projektor 2 
lata, lampa 1 rok lub 1000 godzin

Projektor DH555 / DH555 edu Cena netto Cena brutto  

wersja podstawowa 1.439,00 z³ 1.769,97 z³

wersja edu z rozszerzoną gwarancją 1.489,00 z³ 1.831,47 z³

Projektor DH557 / DH557 edu Cena netto Cena brutto  

wersja podstawowa 1.549,00 z³ 1.905,27 z³

wersja edu z rozszerzoną gwarancją 1.619,00 z³ 1.991,37 z³

super cena

1.690,-
 cena brutto: 2.078,70 z³                    

3200
LUMENÓWXGA

E-TORL

E-TORL

HDMI

Projektor multimedialny EB-X31
• lampa E-TORL • technologia LCD • rozdzielczość 
XGA (1024 x 768) • jasność 3200 lumenów • kontrast 
15000:1 • złącze HDMI i USB • automatyczna pionowa 
korekcja geometrii obrazu • tryb ekologiczny • auto-
matyczne wygaszanie lampy • gwarancja na projektor 
2 lata; na lampę 1 rok lub 1000 godzin

3000
ANSIXGAHDMI

Projektor multimedialny D555WH
• technologia DLP • rozdzielczość XGA (1024 x 768) • jasność 3000 ANSI  
• kontrast 15000:1 • złącze HDMI • w wersji podstawowej gwarancja na projektor 
2 lata, na lampę 1 rok lub 1000 godzin, w wersji edu gwarancja na projektor 5 lat, na 
lampę 3 lata lub 2000 godzin

3
200 

lata

na projektor

Karta BP
o wartości 

100 zł

100zł

gwarancji
o wartości

zł

ZAKUPY DLA BIURA NIE MUSZĄ BYĆ NUUUDNE :)16



3000
ANSI

super cena

2.590,-
 cena brutto: 3.185,70 z³                    

super cena

2.590,-
 cena brutto: 3.185,70 z³                    

super cena

1.859,-
 cena brutto: 2.286,57 z³                    

Projektor multimedialny EB-U32
• technologia 3LCD • rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200)  
• jasność 3200 lumenów • kontrast 15000:1 • złącze 
HDMI, USB i Wi-Fi • zoom optyczny 1.2 • automatyczna 
pionowa korekcja geometrii obrazu • gwarancja: projek-
tor 2 lata,  lampa 1 rok lub 1000 godzin

Projektor multimedialny DX563ST
• obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 100 cm • technologia 
DLP oraz BrilliantColor • rozdzielczość XGA (1024 x 768) • jasność 
3000 ANSI • kontrast 15000:1 • złącze HDMI, USB • gwarancja: 
projektor 2 lata, lampa 1 rok lub 1000 godzin

Projektor multimedialny EB-520
• obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 89 cm • technologia 3LCD • rozdzielczość 
XGA (1024 x  768) • jasność 2700 lumenów • kontrast 16000:1 • złącze HDMI, USB i Wi-Fi 
(opcja) • zoom cyfrowy 1.35 • wyświetlanie obrazów z Pendrive • gwarancja: projektor 2 
lata, lampa 1 rok lub 1000 godzin

Ekrany ścienne 
Pop 4:3 (XGA)
•  powierzchnia Mat t-
White • czarna ramka dla 
poprawienia kontrastu  
• możliwość montażu na 
ścianie lub suficie • cichy 
mechanizm zwi ja jący 
• możliwość regulacji 
wysokości

Ekrany 
elektryczne 
Profi 4:3 (XGA)
•  powierzchnia Mat t-
White • czarna ramka dla 
poprawienia kontrastu  
• możliwość montażu na 
ścianie lub suficie • cichy 
mechanizm zwi ja jący  
• sterowanie przewodowe 
naścienne lub z użyciem 
pilota bezprzewodowego 
(zasięg do 20m)

3200
LUMENÓWWUXGAHDMI

2700
LUMENÓWXGAHDMI wyświetla

obraz 
już z

89cm

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

wyświetla
obraz 
już z

100

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

cm

PC free

Projektor DH558 / DH558 edu Cena netto Cena brutto  

wersja podstawowa 1.990,00 z³ 2.447,70 z³

wersja edu z rozszerzoną gwarancją 2.290,00 z³ 2.816,70 z³

3000
ANSIFull HDHDMI

Projektor multimedialny DH558 
• technologia DLP • rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) • jasność 3000 ANSI  
• kontrast 15000:1 • złącze HDMI • w wersji podstawowej gwarancja na projektor 2 
lata, na lampę 1 rok lub 1000 godzin, w wersji edu gwarancja na projektor 5 lat, na lampę 
3 lata lub 2000 godzin

Wskaźnik
laserowy

Wymiary Wymiary
obrazu

Cena
netto

Cena
brutto  

153 x 114 cm 147 x 108 cm 599,00 zł 736,77 z³

171 x 128 cm 165 x 122 cm 649,00 z³ 798,27 zł

 203 x 153 cm 195 x 145 cm 749,00 z³ 921,27 z³

244 x 183 cm 236 x 175 cm 899,00 zł 1.105,77 z³

Wymiary Wymiary 
obrazu

Cena 
netto

Cena 
brutto  

171 x 128 cm 165 x 122 cm 229,00 zł 281,67 z³

 203 x 153 cm 195 x 145 cm 309,00 zł 380,07 zł

244 x 183 cm 236 X 175 cm 399,00 zł 490,77 zł

Prezenter
ze wskaźnikiem

laserowym

E-TORL

E-TORL

KRÓTKOOGNISKOWE

Uchwyt
do 

projektora
US1

HDMI XGA

Fu
ll

 H
D

Karta BP
o wartości 

100 zł

100zł
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Do drukowania etykiet adreso-
wych lub transportowych,  
a nawet długich banerów

Uniwersalna, papierowa
 taśma do drukowania etykiet

Do drukowania małych i dużych 
etykiet adresowych lub transpor-
towych.

Etykiety

Wytrzymała, odporna na wodę  
i promieniowanie UV

Trwała, plastikowa taśma

Do drukowania identyfikatorów, 
etykiet do segregatorów, wizytó-
wek i wiele innych

Etykiety kartonowe

Drukarka etykiet Leitz Icon
• druk etykiet z komputera, smartfona 
lub tabletu • podłączenie za pomocą 
USB lub sieci Wi-Fi • obsługa 
smartfonów 
• automatyczny system 
przycinania • drukowanie 
do 200 etykiet na minutę 
• w zestawie startowym 
taśma o szerokości 
88 mm • gwaracja:
2 lata + 1 rok 
po zarejestrowaniu 
produktu na stronie:
www.leitz/icon

super cena

199,-
 cena brutto: 244,77 z³                    

super cena

249,-
 cena brutto: 306,27 z³                    

Drukarka etykiet LW 450
• drukuje z prêdkoœci¹ 51 etykiet na minutê  
• umo¿liwia drukowanie samoprzylepnych etykiet 
papierowych pojedynczo lub seriami • drukuje 
kody kreskowe • rozdzielczoœæ druku: 600x300 dpi  
• prosta obs³uga jednym klawiszem • pod³¹czenie: 
port USB • zasilanie zewnêtrzne 230V • 2 lata 
gwarancji + 1 rok po zarejestrowaniu na stronie  
www.dymo.com

Drukarka etykiet LM 280P
• przenośna drukarka etykiet • duży, 
dwuliniowy wyświetlacz LCD, klawia-
tura QWERTY, 6 rozmiarów czcionek, 
7 stylów tekstu • drukuje poziomo  
i pionowo w dwóch liniach na taśmach 
taśm DYMO D1 o szerokości 6, 9 i 12 
mm • klawisze szybkiego forma-
towania tekstu, symboli i znaków 
diakrytycznych • pamięć 9 zdefi-
niowanych oraz ostatniej etykiety  
• drukowanie do 10 kopii jednora-
zowo • zasilanie: akumulator Li-On. 
2 lata gwarancji + 1 rok po zareje-
strowaniu na stronie www.dymo.com

Zestaw etykiet 
do drukarki 

LW450
o wartości 

295 zł

super cena 

649,-
 cena brutto: 798,27 z³                    

Pendrive
Angry 
Birds

Markowa
bransoletka

srebro pr.925
pozłacane
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Podkładki piankowe pod mysz Memory Foam
• podkładka ergonomiczna z podparciem pod 
nadgarstek • kształt podkładki dopasowuje się do 
ręki zapewniając komfort pracy • antypoślizgowa 
podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po 
powierzchni biurka • wzory: Delfiny, Krople rosy, 
Kamienie, Chmury, Ślad opony, Granatowa

Lampka Atlantic
• energooszczêdna œwietlówka kompaktowa 
14W • sprê¿ynowy mechanizm stabilizacji 
po³o¿enia oprawy  • w wersji z podstawk¹ lub 
z uchwytem do przykrêcenia do blatu • kolor: 
biały, srebrny, czarny

super cena

39,90
 cena brutto: 49,08 z³                    

Ergonomiczna 
podpórka siatkowa na krzesło
• poprawia komfort pracy minimalizując napięcie 
mięśni przez podtrzymanie i redukcję obciążenia pleców  
w odcinku lędźwiowym • zapewnia cyrkulację powietrza 
• łatwe mocowanie do dowolnego krzesła • FIRA

super cena

99,90
 cena brutto: 122,88 z³                    

swobodna
cyrkulacja 
powietrza

super cena za 1 szt.

129,-
 cena brutto: 158,67 z³                    

Podnóżek Microban
• profesjonalny podnóżek • posiada specjalną 
powłokę antybakteryjną Microban oraz po wierzch-
nię antypoœlizgową • posiada regulację wysokości 
oraz kąta nachylenia • możliwość blokady pozycji 
nachylenia

ANTY- 
BAKTERYJNY

Środek
czystości
Fellowes

Apex

Siedzenie w fotelu przez wiele godzin bez odpowiedniego wsparcia dla nóg i pleców może prowadzić do osłabienia krążenia, dolegliwości pleców oraz ogólnego zmęczenia. 
Jeżeli Twój fotel nie zapewnia odpowiedniego wsparcia dla odcinka lędźwiowego - użyj podpórki pod plecy oraz podnóżka by nie tylko utrzymać odpowiednią postawę, ale także 
zwiększyć swój komfort pracy.

PRZYZWYCZAJENIE ROZWIĄZANIEPROBLEM

zapobiegaj bólom pleców 
i nóg w biurze

NOWOŒÆ

Lp Lampka Atlantic Kolor Cena netto   Cena brutto 

1 z podstawk¹  139,00 z³ 170,97 z³

2 przykrêcana 119,00 z³ 146,37 z³

2

1

14
Watów

A
klasa energ.

1700
LUX

840
Lumenów

20
Watów

C
klasa energ.

640
LUX

300
Lumenów

Podstawa pod monitor LCD/TFT 
• możliwość regulacji wysokości podstawy w zakre-
sie od 76 do 114 mm • możliwość obrotu podstawy 
o 45° ułatwia ustawienie monitora pod odpowiednim 
kątem • dodatkowa półka umożliwia przechowywanie 
dokumentów • możliwość ustawienia monitora LCD/
TFT o wadze do 14 kg (17”)

Lampka
• lampka halogenowa z żarówką 20 
Watów (trzonek G4), strumień światła: 300 
Lumenów • ramię z regulacją wysokości 
(27,5-48 cm) • kolor czarny

super cena

89,90
 cena brutto: 110,58 z³                    

super cena

39,90
 cena brutto: 49,08 z³                    

Rękawiczki
polarowe

Lady Martes

Rękawiczki
polarowe

Lady Martes

Toffifee

Parasol
Lobos
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NOWOŒÆ

8

pojemność 
kosza

15

super cena

279,-
 cena brutto: 343,17 z³                    

płyty CD/DVDzszywki, spinaczekarty plastikowe

Niszczarka
FXD85B
• wydajnoœæ 8 ark. • ścinki 4 x 33 mm • niszczy 
zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD/DVD 
(osobna szczelina do niszczenia płyt) • wejście 220 
mm • kosz 15 l

super cena

119,-
 cena brutto: 146,37 z³                    

super cena

729,-
 cena brutto: 896,67 z³                    

Niszczarka Shredstar S5
• niewielka niszczarka osobista do domu lub małego 
biura • wydajność 5 ark. • paski 6 mm • automatyczny 
start/stop • wejście 220 mm • kosz 11 l

Niszczarka
73Ci
• wydajność 12 ark. • ścinki 4 x 38 mm • niszczy zszywki, spinacze, 
karty plastikowe, płyty CD/DVD • czujnik SafeSense • elektroniczny 
start/stop, funkcja cofania • wolna od zacięć (system 100% Jam 
Proof) • czujnik SafeSense • system Energy Saving System  
• wejście 230 mm • kosz 23 l

Olej
do niszczarek
• wysokiej klasy olej do 
smarowania ostrzy tnących 
niszczarek

Arkusze
do oliwienia niszczarek
• praktyczne w użyciu - wystarczy tylko 
wprowadzić arkusz do szczeliny niszczącej 
- olej zostanie rozprowadzony po nożach 
tnących • arkusz zawiera 6 ml oleju • opa-
kowanie: 10 sztuk

5

12

pojemność kosza

11

pojemność kosza

23

Ręcznik
szybkoschnący

Fjord 
Nansen

Multitool
  Handy 

+ Bushmen

super cena

399,-
 cena brutto: 490,77 z³                    

Niszczarka 
DS-1200Cs
• wydajność 12 ark. • ścinki 4 x 50 mm • niszczy 
zszywki, spinacze, karty plastikowe • czujnik Safe-
Sense • automatyczny start/stop • wejście 225 
mm • kosz 15 l

zszywki, spinaczekarty plastikowe

12

pojemność kosza

15

super cena

399,-
 cena brutto: 490,77 z³                    

Niszczarka
Shredstar X8
• wydajność 9 ark. • ścinki 4 x 35 mm • niszczy 
zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD/DVD 
(oddzielny mechanizm tnący płyty) • automatyczny 
start/stop • cicha praca • wejście 220 mm • kosz 18 l

9

pojemność kosza

18

płyty CD/DVDzszywki, spinaczekarty plastikowe

Lp Producent Pojemnoœć Cena netto   Cena brutto

1 Fellowes 120 ml 19,90 zł 24,48 zł

2 Fellowes 355 ml 29,90 z³ 36,78 z³

3 HSM 250 ml 31,90 zł 39,24 zł

1

2

3

super cena za 1 op.

19,90
 cena brutto: 24,48 z³                    

zszywki, spinaczekarty plastikowe płyty CD/DVD

CASHBACK

120 zł
po rejestracji

na stronie
www.fellowes.pl

Parasol
Lobos

Kijki
do Nordic
Walking
Mater 

Antishock
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NOWOŒÆ

Niszczarka AUTOMAX 200C
• wystarczy włożyć dokumenty (max 200 ark.) do szuflady i wcisnąć 
przycisk • niszczy dokumenty ze zszywkami i spinaczami, nawet te 
pogięte i niestarannie złożone, podarte czy na błyszczącym papierze, 
dokumenty na składance komputerowej, karty kredytowe, płyty 
CD/DVD, pocztę reklamową • ścinki 4 x 38 mm • czujnik SafeSense  
• automatyczny start/stop • wejście 230 mm • kosz 32 l

super cena

1.390,-
 cena brutto: 1.709,70 z³                    

Auto+100X

150

Auto+300X

350

200

pojemność kosza
Auto+100X

26

pojemność kosza
Auto+300X

40

automatyczne pobieranie 
papieru do niszczenia

automatyczne pobieranie 
papieru do niszczenia

płyty CD/DVDzszywki, spinacze karty plastikowe

pojemność kosza

32

7lat
gwarancji 
na noże

zszywki, spinaczekarty plastikowe

pojemność 
kosza

38,5

zszywki, spinaczekarty plastikowe płyty CD/DVD

nie dotyczy CC4

Niszczarki  
Kobra +1
• przeznaczone do pracy w trybie ciągłym • trwałe noże z utwardzanej stali 
węglowej • system Energy Smart • autorewers  • niszczą zszywki, spinacze, 
karty plastikowe, płyty CD/DVD (nie dotyczy CC4) • wejście 230 mm • kosz 
38,5 l • 20 lat gwarancji na noże tnące

24/24
praca

Model Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

Kobra +1 SS4 ES Paski 3,8 mm 19 ark. 1.190,00 zł 1.463,70 zł

Kobra +1 SS6 ES Paski 5,8 mm 25 ark. 1.190,00 zł 1.463,70 zł

Kobra +1 SS7 ES Paski 7,5 mm 27 ark. 1.190,00 zł 1.463,70 zł

Kobra +1 CC4 ES Ścinki 3,5 x 40 mm 14 ark. 1.290,00 zł 1.586,70 zł

Niszczarki 
SECURIO B22
• 1-elementowe hartowane stalowe noże tnące • niszczą zszywki, spinacze, 
karty plastikowe, płyty CD/DVD (dot. paski 5,8) • autorewers • automatyczny 
start/stop • system EcoSmart • cicha praca • mocny i energooszczędny silnik 
z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym • wejście 240 mm • kosz 33 l  
• dożywotnia gwarancja na wałki tnące

pojemność 
kosza

33

Model Sposób niszczenia Wydajnoœæ Cena netto   Cena brutto

Securio B22 Paski 5,8 mm 19 ark. 1.590,00 zł 1.955,70 zł

Securio B22 Paski 3,9 mm 15 ark. 1.590,00 zł 1.955,70 zł

Securio B22 Ścinki 3,9 x 30 mm 11 ark. 1.790,00 zł 2.201,70 zł

Securio B22 Ścinki 1,9 x 15 mm 9 ark. 1.890,00 zł 2.324,70 zł

dotyczy paski 5,8

płyty CD/DVDzszywki, spinacze karty plastikowe

24/24
praca

Wiertarka
akumulatorowa
Black&Decker

Model Szerokoœæ 
wejœcia

Sposób 
niszczenia Wydajnoœæ Podajnik 

automatyczny Kosz Cena netto   Cena brutto

Auto+ 100X 240 mm Œcinki 4 x 50 mm 6 ark. 150 ark. 26 l 899,00 zł 1.105,77 zł

Auto+ 300X 230 mm Œcinki 4 x 40 mm 9 ark. 350 ark. 40 l 1.790,00 zł 2.201,70 zł

Niszczarki Auto+ 100X / 

Auto+ 300X
• 2 sposoby niszczenia: poprzez 
wsuwanie dokumentów bez-
pośrednio do szczeliny nisz-
czarki lub poprzez automatyczny 
podajnik z którego niszczarka 
sama pobiera dokumenty do 
zniszczenia • niszczą spina-
cze, zszywki i karty plastikowe  
• technologia Jam Boost (łatwe 
usuwanie zacięć papieru) 

Nawet 98% mniej czasu przy niszczeniu dokumentów 
- oszczędność czasu i pieniędzy*

Bon
Sodexo
100 zł

Auto+ 300X

15lat
gwarancji 
na noże

Auto+ 100X

10lat
gwarancji 
na noże

Karta 
podarunkowa

50 zł
po rejestracji

na stronie
www.officerewards.eu

Karta 
podarunkowa

200 zł
po rejestracji

na stronie
www.officerewards.eu

iTunes, Sephora, Zara, 
Mango, Empik, Zalando

iTunes, Sephora, Zara, 
Mango, Empik, Zalando

CASHBACK

200 zł
po rejestracji

na stronie
www.fellowes.pl

ZAPRASZAMY DO SKLEPU INTERNETOWEGO: www.lobos.pl 21



super cena

699,-
 cena brutto: 859,77 z³                    

super cena

199,-
 cena brutto: 244,77 z³                    

oprawia
510
kartek

oprawia
160
kartek

dziurkuje
26

kartek
dziurkuje

9
kartek

Bindownica
S-100
• bindownica do grzbietów plastikowych • do doku-
mentów w formacie A4 (max) • dziurkuje jednorazowo 
do 26 kartek • oprawia jednorazowo do 510 kartek 
• regulator szerokości marginesu dziurkowania 
(3-6mm) • system wyłączania noży dziurkujących 
pozwalający na dopasowanie ilości dziurek do roz-
miaru dokumentu • pojemnik na ścinki

Bindownica
CombBind C100
• bindownica do grzbietów plastikowych • do doku-
mentów w formacie A4 (max) • dziurkuje jednorazowo 
do 9 kartek • oprawia jednorazowo do 160 kartek 
• niezależne dźwignie dziurkowania i otwierania 
grzbietu pozwalają na jednoczesne dziurkowanie 
dokumentu i otwieranie grzbietu • szeroka dźwignia 
zapewnia płynne i bezwysiłkowe dziurkowanie

A4

super cena

239,-
 cena brutto: 293,97 z³                    

Trymer 508
• wymienny nóż kr¹¿kowy w przesuwnej g³owicy  
• metalowy blat z nadrukami standardowych for-
matów papieru i wizytówek • długość cięcia 460 
mm • tnie jednorazowo 6 arkuszy • max. format A3  
• wielkość stołu: 580x211 mm

A3

certyfikat TUV & GS

super cena

519,-
 cena brutto: 638,37 z³                    

A3

Laminator 
Fusion 3100L A3
• zalaminowanie dokumentu A3 folią 2x75 μm 
zajmuje ok.20 sekund • prędkość 800 mm/min.  
• maksymalna grubość folii 2x175 μm • gotowe 
do pracy po 1 minucie od włączenia • przełącznik 
grubości folii, który ustawia optymalną temperaturę 
laminacji • automatycznie wyłączają się po 30 min. 
bezczynności

tnie 6 arkuszy

800 mm/min.

krótki czas 
nagrzewania: min.1

System GBC QuickStep - prosta, intuicyjna oprawa  w 3 krokach:         1. Łatwy wybór - przewodnik wyboru odpowiedniego grzbietu 2. Łatwe zamontowanie - strzałka wskazuje jak założyć grzbiet 
              3. Łatwe zakładanie - unikalny wskaźnik jak daleko można otworzyć grzbiet

Słuchawki
Sony

Pendrive
Angry 
Birds

Pendrive
Angry 
Birds

Karta 
podarunkowa

50 zł
po rejestracji

na stronie
www.officerewards.eu

iTunes, Sephora, Zara, 
Mango, Empik, Zalando

Laminatory iLAM Home Office
• laminatory w stylowych kolorach kolekcji WOW, idealne do  
używania w domu i w biurze • całkowicie automatyczne, wyposa-
żone w czujniki dla optymalnego ustawiania temperatury laminacji 
(obsługiwane jednym przyciskiem) • wyświetlacz LED i alert dźwię-
kowy • niski poziom zużycia energii, wyłącza się automatycznie  
po 30 min. spoczynku • dostępny w kolorach: A4 - zielony, niebieski, 
szary, różowy; A3 - tylko szary • gwarancja 2 lata

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

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

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

A3A4

GWARANCJI
2 LATA

czas 
nagrzewania: min.3

Markowy
naszyjnik 

srebro pr.925
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• brak amortyzacji środka trwałego
• obniżenie podstawy opodatkowania

• limit kopii/wydruków mono w ramach opłaty
• szybka obsługa serwisowa bez dodatkowych kosztów

• bezpłatne dostawy materiałów
• sprzęt zastępczy na wypadek awarii 

SLK-3250NR
Drukowanie sieciowe i kopiowanie 25 str./min, tryb mono, max format 
A3, zapas papieru 1140 arkuszy, skanowanie sieciowe 45 str./min., 
skan do folderu, na serwer, do e-maila, obsługa PDF, automatyczny 
tryb dwustronny, druk i skan z/do pamięci USB, obsługa z panelu 
dotykowego LCD w języku polskim,w zestawie podstawa.

iR-1133iF
Drukowanie sieciowe i kopiowanie 33 str./min, tryb mono, max format A4, zapas 
papieru 550 arkuszy, skanowanie sieciowe 28 str./min., moduł faksu, skan do 
folderu, na serwer, do e-maila, obsługa PDF, automatyczny tryb dwustronny, 
obsługa z klawiszy funkcyjnych na pulpicie.

ProXpress C3060FR
Drukowanie sieciowe i kopiowanie 30 str./min, tryb kolor, max format A4, zapas 
papieru 300 arkuszy, skanowanie sieciowe 24 str./min., moduł faksu, skan do 
folderu, na serwer, do e-maila, obsługa PDF, automatyczny tryb dwustronny, druk 
i skan z/do pamięci USB, obsługa z panelu dotykowego LCD w języku polskim.
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iR ADV C3320i
Drukowanie sieciowe i kopiowanie 20 str./min, tryb kolor, max 
format A3, zapas papieru 1200 arkuszy, skanowanie sieciowe 
55 str./min., skan do folderu, na serwer, do e-maila, obsługa 
PDF, automatyczny tryb dwustronny, druk i skan z/do pamięci 
USB, dysk twardy 320GB, obsługa z panelu dotykowego LCD  
w języku polskim, w zestawie podstawa.
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Bony 
Sodexo

o wartości 
200 zł

Bon
Sodexo

o wartości 
100 zł

Bony
Sodexo

o wartości 
300 zł

Więcej informacji na

www.kopiarki.lobos.pl
Kraków, al. Pokoju 1A tel.  12 413 25 00
Tarnów, ul.Przemysłowa 27 tel.  14 627 45 20
Kielce, ul. Jagiellońska 70 tel.  41 346 21 07

Rzeszów, ul. Gen.Maczka 6 tel.  17 853 92 91 
Nowy Sącz, ul. Magazynowa 7 tel.  18 443 76 34 
Nowy Targ, ul. Waksmundzka 159 tel.  18 264 00 62

urządzenia wielofunkcyjne
w

yb
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rz

* - Oferta cenowa nie obejmuje dostawy i instalacji. Ilość urządzeń promocyjnych do wyczerpania.

super cena

1.990,-
 cena brutto: 2.447,70 z³                    

rata dzierżawy

190,-
 cena brutto: 233,70 z³                    

rata dzierżawy

269,-
 cena brutto: 330,87 z³                    

super cena

1.290,-
 cena brutto: 1.586,70 z³                    

** -  Promocja ważna do 30 listopada lub do wyczerpania urządzeń promocyjnych. Rata dzierżawy na okres 36 miesięcy. Obsługa gwarancyjna w formie umowy serwisowej z rozliczeniem za wykonany nakład.

A4
urządzenia
w formacie

A3
urządzenia
w formacie



piękno tkwi w oryginale
Doskonałe kolory i odcienie szarości. Precyzyjne wydruki najwyższej klasy.

Promocja oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP.

szczegóły i rejestracja na
www.promocje.lobos.pl/jesien2016

Jeśli szukasz  materiałów  eksploatacyjnych, na których 
możesz polegać, wybór jest prosty.

kup dowolne oryginalne tonery 
i/lub tusze HP na kwotę 1.000 zł netto  

i odbierz tankowanie w prezencie

Gold
Business
Partner

Tankowanie 
o wartości 

100 zł

Urządzenie wielofunkcyjne 
HP LaserJet Pro M125nw MFP
• technologia druku laserowa • drukarka, skaner, kopiarka, faks • format A4 
• prędkość druku 20 str./min. (mono) • rozdzielczość druku do 600x600 dpi 
• rozdzielczość skanowania do 600x600 ppi • łączność: Port Hi-Speed USB 
2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n

LAN LAN20
str./min.

super cena

449,-
 cena brutto: 552,27 z³                    

Tankowanie
o wartości 

50 zł

Urządzenie wielofunkcyjne
HP Officejet Pro 6960 WiFi MFP 
• drukarka, kopiarka, skaner, faks • technologia atramentowa • automatyczny 
druk dwustronny • maksymalna prędkość druku (ISO) 18 str./min. • ekran 
dotykowy • złącza: USB, RJ-45, Wi-Fi 

super cena

499,-
 cena brutto: 613,77 z³                    

wyświetlacz

LCD
KOLOROWY

18
str./min.

Tankowanie
o wartości 

50 zł

50 zł
50 zł

100zł

NOWOŒÆ

Opracowanie Lobos 09.2016. Zdjêcia produktów mog¹ odbiegaæ od orygina³ów. Znaki Towarowe Zastrze¿one. Materia³ stanowi informacjê handlow¹ i nie mo¿e byæ uznany za ofertê handlow¹ w rozumieniu art.66 ust.1 KC. Promocje skierowane do klientów końcowych  
w cenach katalogowych lub gazetek promocyjnych. Prezenty do produktów promocyjnych mog¹ podlegaæ zmianom ze wzglêdu na ich dostępnoœæ. Promocja wa¿na od daty ukazania siê gazetki do wyczerpania zapasów. B³êdy zastrze¿one. Przy zamówieniu powyżej 300 zł 
netto (369 zł brutto) zapewniamy bezpłatny transport (Nie dotyczy zaawansowanych urządzeń wielofunkcyjnych A3 i wielkoformatowych).
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