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242 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

TECZKI

Teczka kierowcy A5 SV043
MICHALCZYK I PROKOP
Podręczna teczka w formacie A5 dla 
kierowcy. Wewnątrz miejsce na notes, 
kalkulator, dokumenty i kartę TIR. Zamy-
kana na zamek magnetyczny. Wykonana 
ze skóry ekologicznej (PVC lub PU).

Teczka
A4 z r¹czk¹ SV017
MICHALCZYK I PROKOP
Du¿a teczka aktowa zamykana na zamek 
b³yskawiczny, wewn¹trz kieszeñ prze-
strzenna, kieszeñ na suwak, kieszonki 
na notatki i wizytówki, kieszeñ na notes. 
Szeroki grzbiet, sztywne œcianki, me-
chanizm 4-ringowy. Wykonana ze skóry 
ekologicznej (PVC lub PU). 

Teczka z chowanymi 
r¹czkami SV003
MICHALCZYK I PROKOP
Teczka z wnêtrzem podzielonym na trzy 
czêœci. Lekka i trwa³a, spe³nia funkcje 
aktówki i teczki, wykonana ze skóry 
ekologicznej (PVC lub PU). Wymiary: 
41,5 x 30 x 10 cm. 

Teczka
konferencyjna A4 SV012
MICHALCZYK I PROKOP
Aktówka z bogatym wyposa¿eniem: 
wewn¹trz mechanizm 4-ringowy, piórnik, 
kieszenie wewnêtrzne na dokumenty, miej-
sce na wizytówki. Skoœny kszta³t patki, boki 
zapinane na zamki b³yskawiczne. Klips do 
przytrzymywania papieru. Wnętrze wyło-
żone materiałem flokowanym. Wykonana 
ze skóry ekologicznej (PVC lub PU). 

Teczka damska
z rączkami SV047
MICHALCZYK I PROKOP
Aktówka damska na dokumenty, wypo-
sażona w dwie krótkie rączki zewnętrz-
ne. Aktówka zawiera trzy wewnętrzne 
przegrody, piórnik, miejsce na telefon 
komórkowy i kieszonkę na wizytówki. 
Wykonana ze skóry ekologicznej (PVC lub 
PU). Format wewnętrzny A4. Wymiary: 
39 x 27 x 9,5 cm. 

Organizer 
A4 z klipsem
i okładką SV011
MICHALCZYK I PROKOP
Organizer przeznaczony na dokumenty 
formatu A4. Posiada kieszonki na wizy-
tówki, miejsce na notes, długopis oraz 
kieszeń na dokumenty. Wykonany ze 
skóry ekologicznej (PVC lub PU). Posiada 
klips do podtrzymywania dokumentów. 

79,90
Cena brutto: 98,28 zł79,90

Cena brutto: 98,28 zł

109,-
Cena brutto: 134,07 zł

109,-
Cena brutto: 134,07 zł

109,-
Cena brutto: 134,07 zł

Pokazywane na zdjęciach wyposażenie teczek przedstawione jest w celach poglądowych i nie jest przedmiotem sprzedaży.

Kolor Indeks

brązowy 291311

czarny 291310

wiśniowy 291312

Kolor Indeks

brązowy 287681

wiśniowy 291279

109,-
Cena brutto: 134,07 zł

Kolor Indeks

brązowy 291304

czarny 291303

Kolor Indeks

brązowy 287689

czarny 287688

wiśniowy 291306

Kolor Indeks

brązowy 287683

czarny 291287

wiśniowy 291288

Kolor Indeks

czarno-brązowy 291298

czarny 291297
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243Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

5 lat gwarancji

5 lat gwarancji

NOWOŒÆ

TECZKI, TORBY

Teczka duża
SV019
MICHALCZYK I PROKOP 
Du¿a teczka mêska ze wzmocnion¹ 
metalową r¹czk¹. Zawiera trzy komo-
ry wewnêtrzne,  piórnik i wygodn¹ 
kieszonkê, dwie zewnêtrzne kieszenie. 
Jest lekka i trwa³a, wykonana ze skóry 
ekologicznej typu PVC lub PU. Wymiary: 
40 x 32 x 10 cm. 

Teczka  
konferencyjna A4 SM001
MICHALCZYK I PROKOP
Teczka z mechanizmem 4-ringowym, 
klipsem do podtrzymywania dokumen-
tów, przegrodą, kieszeni¹ na notatki, 
miejscem na wizytówki i d³ugopisy oraz 
na dokumenty formatu A4. Wnętrze wy-
łożone materiałem flokowanym. Grzbiet 
wykonany ze skóry ekologicznej. 239,-

Cena brutto: 293,97 zł

119,-
Cena brutto: 146,37 zł

Torba na notebooka Simplo
TRACER
indeks: 276364
Torba na notebooka 15,6''. Lekka i funkcjonalna konstrukcja, osobna komora na 
notebooka, pasek zabezpieczający położenie komputera, wzmocnione ścianki 
boczne, przednia zewnętrzna kieszeń zapinana na rzep, dwukierunkowe suwaki, 
wygodny pasek na ramię oraz dodatkowe kieszenie na podręczne drobiazgi. 
Wymiary przegrody na komputer: 39 x 29 x 5 cm. Kolor czarny. Gwarancja 5 lat.

Torba Smart 
Leitz Complete 
damska 13,3"
LEITZ
indeks: 301604
Wysokiej jakości lekka torba z dwiema przegródkami i kieszenią z przodu. Miejsce 
na urządzenia mobilne, laptop i dokumenty A4. Posiada usztywnione skórzane 
rączki, regulowany pas na ramię oraz uchwyt mocujący do wózków lotniskowych 
oraz 19 kieszeni. Przednia kieszeń pozwala na szybki dostęp do smartfona, pasz-
portu, długopisu czy wizytówek. Usztywniana kieszeń na tablet lub ultrabook 13,3"  
z podszewką z weluru chroniącą powierzchnie i ekrany urządzeń. Ukryta tylna 
kieszeń na telefon, umożliwiająca połączenia przez słuchawkę bez wyjmowania 
telefonu z torby. W komplecie oddzielna, odpinana kieszeń na ładowarki i kable, 
ściereczka do czyszczenia ekranu i uchwyt na klucze. Wymiary największej we-
wnętrznej przegrody 38 x 27 x 10cm.

Torba 
Smart 
Leitz 
Complete 15,6"
LEITZ
indeks: 366091
Wysokiej jakości lekka torba z dwiema przegródkami i kieszenią z przodu. 
Przednia kieszeń pozwala na szybki dostęp do podręcznych artykułów, miejsca 
na urządzenia mobilne, laptop 15,6", dokumenty A4, łącznie 18 kieszeni. Posiada 
usztywnione skórzane rączki, regulowany pas na ramię oraz uchwyt mocujący 
do wózków lotniskowych. W komplecie oddzielne dodatkowe etui na ładowarki 
i kable, ściereczka do czyszczenia ekranu i uchwyt na klucze. 

Torba 
na notebooka Balance 
TRACER
Torba na notebooka dostępna w wersji na komputer z ekranem 15,6" 
lub 17". Posiada zewnętrzną, zamykaną na suwak, kieszeń na wszelkie 
drobiazgi. Wzmocniona konstrukcja torby zapewnia bezpieczeństwo 
notebooka. Gwarancja 5 lat. 

39,90
Cena brutto: 49,08 zł

299,-
Cena brutto: 367,77 zł

299,-
Cena brutto: 367,77 zł

Cale Wymiary torby Indeks Cena netto Cena brutto

15,6" 35 x 28,5 x 6 cm 285333 59,90 z³ 73,68 z³

17" 37,5 x 30 x 8,5 cm 288235 59,90 z³ 73,68 z³

Pokazywane na zdjęciach wyposażenie teczek przedstawione jest w celach poglądowych i nie jest przedmiotem sprzedaży.

Kolor Indeks

czarny 287684

wiśniowy 291289

Kolor Indeks

czarno-brązowy 287944

wiśniowy 300019
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244 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Torba SP15 
Neoprene Sleeve 15,6''
KENSINGTON
indeks: 295037
Torba na komputer 15,6". Wygodna przednia i tylna przegroda na akcesoria. 
Wytrzymałe włókna nylonowe gwarantują odporność na rozdarcia i prze-
tarcia, a miękka, neoprenowa przegroda na komputer zapewnia doskonałą 
ochronę. Wymiary przegrody na notebooka 38 x 32 x 4 cm. Ograniczona 
dożywotnia gwarancja*.

TORBY

Torba SP80 Deluxe 
Top-Loader 15.6'' 
KENSINGTON
indeks: 273653
Torba na komputer 15,6". Wyposażona z przodu w dwie, zamykane na suwak 
kieszenie. Wykonana z balistycznego nylonu (1680 Denier Ballistic).  Dodat-
kowo wzmacniana przegroda na notebooka. Wymiary przegrody na notebooka 
38 x 30 x 4cm. Ograniczona dożywotnia gwarancja*. 

Torba Contour 15,6'' 
KENSINGTON
indeks: 263442
Pojemna torba na komputer 15,6". Wykonana z balistycznego nylonu (1680 
Denier Ballistic). Wyposażona w kilka kieszeni na drobiazgi oraz dokumenty. 
Zastosowany system rozkładu masy Contour zmniejsza zmęczenie mięśni 
ramion, pleców i szyi. Specjalnie zaprojektowane uchwyty zmniejszają nacisk 
na dłonie. Dzięki specjalnym suwakom można poszerzyć torbę. Wymiary 
zewnętrzne: 44 x 31 x 17 cm. Wymiary przegrody na notebooka 36 x 26 x 
4cm. Ograniczona dożywotnia gwarancja*. 

Torba SP40  
Lite Top-Loader 15.6''
KENSINGTON
indeks: 270252
Torba na komputer 15,6". Wyposażona z przodu w dwie, zamykane na suwak 
kieszenie. Wykonana z wytrzymałego nylonu. Dodatkowo wzmacniana 
przegroda na notebooka. Wymiary przegrody na notebooka 38 x 29 x 4 cm. 
Ograniczona dożywotnia gwarancja*. 

Torba SP45 
Classic Case 17''
KENSINGTON
indeks: 272805
Torba na komputer 17". Wyposażona z przodu w dwie, zamykane na suwak 
kieszenie. Wykonana z wytrzymałego nylonu. Dodatkowo wzmacniana 
przegroda na notebooka. Wymiary przegrody na notebooka 40 x 29 x 5 cm. 
Ograniczona dożywotnia gwarancja*. 

Torba na kołach 
Contour Roller 
KENSINGTON
indeks: 295060
Pojemna torba na komputer 15,6 - 17". Wyposażona w kółka oraz wysuwaną 
rączkę. Wykonana z balistycznego nylonu (1680 Denier Ballistic). Wyposażona 
w kilka kieszeni na drobiazgi oraz dokumenty. Zastosowany system rozkładu 
masy Contour zmniejsza zmęczenie mięśni ramion, pleców i szyi. Wymiary 
zewnętrzne: 47 x 37 x 23 cm. Wymiary przegrody na notebooka 41 x 29 x 
4cm. Ograniczona dożywotnia gwarancja*. 

* -  opis warunków gwarancji na stronie: www.kensington.com

149,-
Cena brutto: 183,27 zł

119,-
Cena brutto: 146,37 zł

179,-
Cena brutto: 220,17 zł

179,-
Cena brutto: 220,17 zł

449,-
Cena brutto: 552,27 zł

299,-
Cena brutto: 367,77 zł

DOŻYWOTNIA
gwarancja

DOŻYWOTNIA
gwarancja

DOŻYWOTNIA
gwarancja

DOŻYWOTNIA
gwarancja

DOŻYWOTNIA
gwarancja

DOŻYWOTNIA
gwarancja

Pokazywane na zdjęciach wyposażenie teczek przedstawione jest w celach poglądowych i nie jest przedmiotem sprzedaży.


