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fakturowana powierzchnia

A4
na dok.

A4
na dok.

Segregator 180° Active Style
• wysokiej klasy, praktyczny segregator wykonany z lekkiego polipropylenu/polifoamu • zamykany na gumkę • mechanizm 180° umożliwia  
o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze segregowanie dokumentów • wewnętrzna kieszeń do przechowywania dokumentów, CD  
i wizytówek • posiada uchwyt na długopis • zaokrąglony grzbiet

1

2

3

Notatnik A4 z folderem “Get organized” 
• 3 wyjmowane przekładki • zintegrowany folder 
na luźne dokumenty • perforacja wzdłuż grzbietu  
• 80 kartek w kratkę o gramaturze 80 g/m2 • mocna 
okładka z PP

Teczka z przegródkami
• indeksy, dwustronne etykiety • klapki na okładce 
do przechowywania luźnych dokumentów • posiada 
6 przegródek (mieści 250 kartek)

Teczka
z gumką
• dostępne dwie szerokości grzbietów • posiada miejsce 
na etykietę

Album 
ofertowy
• zawiera koszulki CopySafe • posiada miejsce na etykietę

Zasady promocji:

Style

promocja trwa 
do 31.03.2017

Style

Style
Style

na mechanizm

5LAT
GWARANCJI

5 modnych
kolorów

65 82lub mm

szerokość grzbietu

Format Grzbiet / Pojemność Cena netto   Cena brutto  

A4
grzbiet 15 mm (mieści 150 kartek A4) 12,90 zł 15,87 zł

grzbiet 30 mm (mieści 250 kartek A4) 25,90 zł 31,86 zł

Format Koszulki / Pojemność Cena netto   Cena brutto  

A4
 20 koszulek (mieści 40 kartek A4) 12,90 zł 15,87 zł

 40 koszulek (mieści 80 kartek A4) 25,90 zł 31,86 zł

Czekolada
Milka
270g

do 2 szt.
Żel

Nivea
do 2 szt.

Skrobaczka
do szyb
do 2 szt.

Czekoladki
Milka

do 4 szt.

Czekolada
Nussbeisser
do 1 szt.

fakturowana powierzchnia

fakturowana powierzchnia
fakturowana powierzchnia

A4
na dok.

33,90
brutto: 41,70 z³

super cena

za 1 szt.

29,90
brutto: 36,78 z³

super cena

za 1 szt.

za 1 szt.

za 1 szt.

31,90
brutto: 39,24 z³

super cena

za 1 szt.
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NOWE
wygodne 
otwieranie
papierów POL
(perforacja
i pasek 
odwijający)

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

A4

169 CIE

500 ark.

80 g/m2

A4

146 CIE

500 ark.

80 g/m2

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

Czekoladki
Milka

do 10 ryz

A4166 CIE 500 ark.80 g/m2

Papier Pol Jet 80 

A4161 CIE 500 ark.80 g/m2

Papier Pol Lux 80 

A4153 CIE 500 ark.80 g/m2

Papier Pol Speed 80 

Markowa
bransoletka

srebro pr.925
do papieru 

POL

Bransoletka
do 

40 ryz

Bransoletka
do 

30 ryz

Bransoletka
do 

20 ryz

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

10,90
brutto: 13,41 z³

super cena

za 1 ryzę

11,90
brutto:14,64 z³

super cena

za 1 ryzę

12,90
brutto: 15,87 z³

super cena

za 1 ryzę

12,90
brutto: 15,87 z³

super cena

za 1 szt.

8,88
brutto: 10,92 z³

super cena

za 1 szt.
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A4
na dok.

A4
na dok.

A4
na dok.

Koszulki 
krystaliczne
• sztywne koszulki z folii PP  
• multiperforacja • op. karto-
nowe 100 szt. 

skoroszyt do wpinania

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

Pudełka archiwizacyjne
• do przechowywania dokumen-
tów o formacie A4 • miejsca do 
opisu zawartoœci na grzbietach  
i bocznej œciance • pude³ka mo¿na 
ustawiaæ w regale lub wk³adaæ je 
do kontenerów

Teczki zawieszane Classic
• z mocnego, wytrzymałego kartonu o gramaturze 
210 g/m2 • wzmocnione dno, laminowane krawędzie 
przy zawieszkach

Dostępne kolory: Dostępne kolory:

wymienne 
identyfikatory

100%  surowiec 
 wtórny

32
1

4

Lp Format Szerokoœæ 
grzbietu

Wymiary 
zewnętrzne (mm)  Pojemnoœæ Dostępne kolory Cena 

netto   
Cena 
brutto  

1 A4 Boxy   80 mm 80 x 245 x 345  800 kartek            2,49 z³ 3,06 z³

2 A4 Boxy 100 mm 100 x 245 x 345 1000 kartek            2,99 z³ 3,68 z³

3 A4 Boxy 150 mm 150 x 245 x 345 1500 kartek   4,29 z³ 5,28 z³

4 A4 Boxy 200 mm 200 x 245 x 345 2000 kartek   5,19 z³ 6,38 z³

A4
na dok.

Segregator A4
• wymienna etykieta • metalowe okucia • oklejka zewnętrzna z tworzywa, 
oklejka wewnętrzna papierowa • grzbiet: 50 mm lub 75 mm • występuje 
w 11 kolorach

Markowy
naszyjnik

srebro pr.925
do 20 szt.

Krem 
Wedel

do 5 op.

Merci
250g do 

dowolnych
20 szt.

Toffifee
do 50 szt.

Czekolada
Nussbeisser
do 10 szt.

12,90
brutto: 15,87 z³

super cena

za 1 szt.
6,99

brutto: 8,60 z³

super 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

za 1 szt.

2,99
brutto: 3,68 z³

super cena

za 1 szt.
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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
• folia PP •  multi-perforacja • op. 100 szt. 

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

Kostki 
kubikowe Lobos
• kostki z papieru bia³ego lub kolorowego

kostka 
w 

pojemniku

wkład 
uzupełniający Dostępne 

kolory:

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

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

www.lobos.plmeble
biurowe

to także sprawdź

A4
na dok.

4,99
brutto: 6,14 z³

super cena

3,99
brutto: 4,91 z³

super cena

za 1 sztukę

A4
na dok.

Red Bull
do 6 szt.

Mieszanka
Krakowska
do 20 op.

Mieszanka
Krakowska
do 10 szt. Bon

Sodexo
10 zł

do 10 op.

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

za 1 szt.
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Podnóżek Microban
• profesjonalny podnóżek • posiada specjalną po-
włokę antybakteryjną Microban oraz po wierzch nię 
antypoœlizgową • regulacja wysokości oraz kąta 
nachylenia • możliwość blokady pozycji nachylenia

Podkładki pod mysz MICROBAN®

• powierzchnia podkładek ma działanie antybakte-
ryjne • gumowy spód zapobiega ślizganiu po blacie 
• dostępne kolory: czarny, granatowy, szary

Podkładka pod mysz i nadgarstek I-Spire™
• zmniejsza napięcie w obrębie nadgarstka • umożliwia kołysanie nadgarstka 
zapewniając ruch dłoni bez odrywania ręki od podkładki • sprężysty materiał 
dostosowuje się do siły nacisku ręki • łatwa do czyszczenia powierzchnia  
• kolory: biały, szary, czarny

mysz widoczna na zdjęciach nie jest przedmiotem oferty klawiatura widoczna na zdjęciach nie jest przedmiotem oferty

Podkładka przed klawiaturę I-Spire™
• zmniejsza napięcie w obrębie nadgarstka • cylindryczna konsktrukcja 
pozwala na kołysanie nadgarstka zapewniając ruch dłoni bez odrywania 
ręki od podkładki • sprężysty materiał dostosowuje się do siły nacisku ręki  
• łatwa do czyszczenia powierzchnia • kolory: biały, szary, czarny

ochrona 
nadgarstka

ochrona 
nadgarstka

Wejdź na stronę 
www.ergotest.pl1

Sprawdź,
czy Twoje stanowisko
jest ergonomiczne

2

www.ergotest.pl

3
ERGONOMII!

W POLSCE TYLKO
STANOWISK PRACY
SPEŁNIA STANDARDY2%

Czekoladki
Milka

Czekolada
Milka
270g

Czekolada
Milka
270g

ANTYBAKTERYJNY

13,90
brutto: 17,10 z³

super cena

za 1 szt. 129,-
brutto: 158,67 z³

super cena

za 1 szt.

39,90
brutto: 49,08 z³

super cena

za 1 szt.

39,90
brutto: 49,08 z³

super cena

za 1 szt.

Michałki
280g
do 

2 szt.
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gumka do obsługi 
dotykowych ekranów

Dostępne kolory:

Długopis 
Inkjoy 100 
Cap Stylus
• tusz ULV • grubość linii pisma 0,4 mm • końcówka 
do obsługi ekranów dotykowych w tabletach, telefonach 
• trójkątna, przezroczysta obudowa

Zszywacz 5502
• wytrzymały, metalowy zszywacz • antypoślizgowe 
podstawki • system zapobiegający zacinaniu się zszy-
wek • zszywanie zamknięte, otwarte i tapicerowanie 
• wbudowany rozszywacz

Plecak Gigabyte 15”
• plecak na notebooka do 15”  
• usztywniona przegroda na kom-
puter z wyściółką • kieszeń na 
iPada • platforma stabilizująca 
CaseBase zapobiegająca prze-
wróceniu się plecaka • wymiary 
plecaka: 340x460x140mm • waga: 
1,05kg • gwarancja: 3 lata

Torba Patriot 17”
• dwuczęściowa torba na ubrania oraz notebooki • komplet zawiera walizkę na kół-
kach z wieloma przegrodami (notebook do 17”) oraz dopasowaną do niej zdejmowalną 
cienką torbę na laptopa 15,4” • teleskopowa rączka • wymiary torby: 430x370x260mm  
• waga: 4,85kg • gwarancja: 3 lata 

Torba Slim 16”
• torba na notebooka do 16” • dodatkowa ochronna 
neoprenowa kieszeń na tablet do 10” • pasek Pass-Thru 
umożliwia zawieszenie na wysuwanej rączce od walizki 
• wymiary torby: 420x320x80mm • waga: 0,76kg  
• gwarancja: 3 lata 

Torba Legacy 17”
• torba na notebooka do 17” • 4 przegrody z dodatko-
wymi organizerami • pasek Pass-Thru umożliwia zawie-
szenie na wysuwanej rączce od walizki • wymiary torby: 
420x320x170mm • waga: 1,3kg • gwarancja: 3 lata 

Dziurkacz 5008
• wytrzymały, metalowy dziurkacz • antypoślizgowe 
podstawki • ergonomiczny uchwyt umożliwiający 
zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu • ogra-
nicznik formatu

zszywki

24/6
26/6

10
gwarancja

lat

10
gwarancja

lat

30
kartek

zszywa 30
kartek

dziurkuje

Finish
do zmywarek

do 1 szt.

Marker do tablic
suchościeralnych Velleda
• końcówka ścięta: grubość linii pisania 3,7-5,5 mm, 
długość linii pisania 800 m • końcówka okrągła: gru-
bość linii pisania 1,5 mm, długość linii pisa nia 1000 m

gruboœæ linii:
3,7-5,5 mm

gruboœæ linii:
1,5 mm

Żel
Nivea

do 4 szt.

5,99
brutto: 7,37 z³

super cena

za 1 szt.

54,90
brutto: 67,53 z³

super cena

za 1 szt.

44,90
brutto: 55,23 z³

super cena

za 1 szt.

3,99
brutto: 4,91 z³

super cena

za 1 szt.

Dostępne kolory:

Dostępne kolory: Dostępne kolory:

Maszynki
BIC 

Flex 3
do 12 szt.

mieści
laptopa

15

mieści
laptopa

16
mieści
laptopa

17

mieści
laptopa

15,4

mieści
laptopa

17
249,-

brutto: 306,27 z³

super cena

za 1 szt.

129,-
brutto: 158,67 z³

super cena

za 1 szt.

219,-
brutto: 269,37 z³

super cena

za 1 szt.

439,-
brutto: 539,97 z³

super cena

za 1 szt.

Kubek termiczny 
Wenger 

do dowolnej torby 
lub plecaka Wenger 

posiada
dodatkową
torbę na laptopa



www.lobos.pl

Lobos to artykuły dla biura oraz:  -  meble biurowe  -  urządzenia drukujące wielofunkcyjne8

Korektor w piórze Shake’n Squeeze
• szybkoschn¹cy • cienka, metalowa koñcówka umo¿liwia precyzyjn¹ korektê • zawartoœæ 8 ml

Marker 
permanentny 320F/380B
• marker permanentny • umożliwia znakowanie niemal każdej powierzchni (metal, drewno, tkanina, papier, 
szkło, skóra, folia, plastik) • tusz ekologiczny - nie zawiera ksylenu • odporny na działanie wody • okrągła 
końcówka: grubość linii pisania 1,0-3,0 mm • ścięta końcówka: grubość linii pisania 1,0-4,5 mm 

atest 
PZH

Klej w sztyfcie
• wydajny uniwersalny klej biurowy  
• atest PZH • nie powoduje marszczenia 
papieru

Korektor w taśmie Dryline Grip
• szerokość 5 mm, długość 8,5 m • taśma odporna na 
działanie światła, można po niej pisać • niewidoczna 
przy kopiowaniu

8,5 m

5 mm

gruboœæ linii: 
790: 2-3 mm
791: 1-2 mm

gruboœæ linii: 
1,0-3,0 mm

gruboœæ linii: 
1,0-4,5 mm

Dostępne kolory:

gruboœæ 
linii: 
1-5 mm   

Zestaw 4 szt. Zestaw 6 szt.

duża zawartość atramentu

WODOODPORNY

WODOODPORNY

ŚWIATŁOTRWAŁY

SZYBKOSCHNĄCY

8
pojemność

ml

Delicje
do 10 szt.

Milka
Pieguski
do 10 szt.

Delicje
do

12 szt.

Kapsułki
Persil 

Duo Caps
do 10 szt.

Czekolada
Milka
270g

do 4 szt.

Maszynki
Soleil
Bella

do 4 szt.

Dostępne kolory: Z S

Marker lakierowy Edding 790/791
• do trwałych oznaczeń na niemal każdej powierzchni, także porowatej • tusz pigmentowy, dobrze kryjący 
i wysoce nieprzezroczysty, wodoodporny, szybkoschnący, odporny na ścieranie i działanie temperatury  
• system kontroli dopływu tuszu do końcówki • okrągła końcówka • grubość linii pisania: model 790 - 2-3 
mm, model 791 - 1-2 mm

3,69
brutto: 4,54 z³

super cena

za 1 szt.

Pojemność Cena netto   Cena brutto   

8,2 g 2,99 z³ 3,68 z³

21 g 5,19 z³ 6,38 z³

40 g 6,99 z³ 8,60 z³

za 1 szt.

8,99
brutto: 11,06 z³

super cena

za 1 szt.

7,59
brutto: 9,34 z³

super cena

za 1 szt.

Zestaw Cena netto Cena brutto 

4 szt. 15,90 zł 19,56 zł

6 szt. 22,90 zł 28,17 zł

za 1 op.

7,99
brutto: 9,83 z³

super cena

za 1 szt.

2,79
brutto: 3,43 z³

super cena

za 1 szt.

Zakreślacz Textsurfer Classic
• intensywny atrament pigmentowy na bazie wody  
• nie rozmazuje zakreślanego tekstu • kolory fiole-
towy i turkusowy gwarantują wyraźną widoczność 
zarówno zakreślenia jak i zakreślonego tekstu na 
kserokopiach • grubość linii 1-5mm • dostępne 
pojedynczo lub w zestawach
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Dostępne kolory:

Długopis InkJoy 550 RT
• długopis z automatycznym wkładem • posiada system tuszu ULV (zapewnia gładkie pisanie i szybko 
wysycha co pozwala uniknąć rozmazywania) • grubość linii pisania: 0,4 mm

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Długopis InkJoy 100 Cap
• d³ugopis jednorazowy • posiada tusz zapewniający płynne pisanie po papierze i szybkie wysychanie, co 
pozwala uniknąć rozmazywania • grubość linii M 0,4 mm

Dostępne kolory:

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

system 
tuszu ULV

obudowa  
z ABS

końcówka 
ze wzmacnia-
nej stali

marker 
o stylistyce 
pióra

SZYBKOSCHNĄCY Oshee
Vitamin

Breakfast 
Cookies

do 10 szt.

Sharpie
Fine

metalic
do

2 szt.

Delicje
do

4 szt.

Dostępne kolory:

Pióro kulkowe UBA-188M AIR micro
• innowacyjne pióro kulkowe z elastyczną, miękką końcówką • pisze jak pióro wieczne: płyn-
nie i gładko zapewniając wyjątkową lekkość pisania • grubość linii pisania i intensywność  
w zależności od kąta nachylenia pióra i siły nacisku 0,28 - 0,45 mm.

innowacyjna 
końcówka AIR

Oshee
Vitamin

mini
do 4 szt.

Dostępne kolory:

Długopis K15
• automatyczny długopis z wymiennym wkładem • obudowa z ABS • tusz olejowy, wodoodporny,  
obudowa w kolorze tuszu, metalowy klip • kulka pisząca o średnicy: M

Dostępne kolory:

Długopis żelowy UMN-207
• długopis żelowy ze skuwką z wymiennym wkładem • szybkoschnący tusz pigmentowy, wodoodporny 
i odporny na blaknięcie • grubość linii pisma 0,4 mm

WODOODPORNY

Czekolada
Milka
270g

do 6 szt.

Toffifee
do 20 szt.

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

Krem 
Wedel

do 
12 szt.

7,99
brutto: 9,83 z³

super cena

za 1 szt.

8,99
brutto: 11,06 z³

super cena

za 1 szt.

7,99
brutto: 9,83 z³

super cena

za 1 szt.

1,59
brutto: 1,96 z³

super cena

za 1 szt.

3,99
brutto: 4,91 z³

super cena

za 1 szt.

0,99
brutto: 1,22 z³

super cena

za 1 szt.

3,29
brutto: 4,05 z³

super cena

za 1 szt.
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Clinex Floral
• koncentrat • do wszelkich wodood-
pornych posadzek • szybko odparowuje, 
nie pozostawia smug i zacieków • nadaje 
połysk, pozostawiając przyjemny zapach 
• dostępne zapachy: morski, cytrus, 
kwiatowy

Clinex HandWash
• do naczyń kuchennych, ze 
szkła, metalu i tworzyw sztucz-
nych • nie zostawia smug, 
zacieków • nadaje połysk bez 
wycierania • możliwe mycie  
w zimnej i w ciepłej wodzie

Pojemność Cena netto    Cena brutto

1l 8,99 z³ 11,06 z³

5l 32,90 z³ 40,47 z³

Pojemność Cena netto    Cena brutto

0,5l 3,49 z³ 4,29 z³

5l 18,90 z³ 23,25 z³

bieżące mycie - posadzki wszelkiego rodzaju

Clinex Glass
• płyn do szyb, luster, krysz-
tałów, powierzchni emalio-
wanych, laminowanych i ele-
mentów ze stali nierdzewnej 
• usuwa nawet najtrwalszy, 
zaschnięty brud • nie wyma-
ga wstępnego mycia

Pojemność Cena netto    Cena brutto

1l 8,99 z³ 11,06 z³

5l 24,90 z³ 30,63 z³

Clinex Wood&Panel
• koncentrat • do mycia, 
pielęgnacji podłóg wodo-
odpornych, drewnianych, 
laminowanych • nie pozo-
stawia smug i zacieków, 
pogłębia naturalny kolor, 
nadaje połysk • zawiera 
polimer, który skraca czas 
wysychania,  zwiększa 
zdolność pochłaniania 
brudu

Mydło w płynie
Clinex Liquid Soap
do 2 dowolnych produktów 

Clinex!
specjalistyczne produkty do czyszczenia

najwyższej jakości

Wysoka wydajność, skuteczne działanie.

Ręczniki 
papierowe w roli
• wydajne 
• papier celulozowy, 
biały

Papier toaletowy Mola white
• biały • 8 rolek

5
pojemność

litrów
5

pojemność
litrów

5
pojemność

litrów 5
pojemność

litrów

1
pojemność

litr

1
pojemność

litr

1
pojemność

litr

0,5
pojemność

litra

PAPIER
CELULOZOWY

bieżące mycie
- podłogi drewniane, 

panele

szyby, 
elementy szklane, 

lustra

ręczne mycie naczyń

za 1 op.

za 1 op.

za 1 op.

Pojemność Cena netto    Cena brutto

1l 10,90 z³ 13,41 z³

5l 41,90 z³ 51,54 z³

za 1 op.

Ręczniki papierowe Cena netto Cena brutto

Tira 300 listków 7,89 z³ 9,70 z³

Tira 500 listków 10,90 zł 13,41 z³

za 1 op.

4,99
brutto: 6,14 z³

super cena

za 1 szt.
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Herbata Malwa 
Exclusive Collection
• zestaw herbat w eleganckim, drewnianym pudełku • opakowanie zawiera 
8 smaków herbaty Malwa (każdy po 10 kopertowanych torebek)

80szt

Soki i nektary 
Fortuna
• soki: Pomarańcza, 
Jabłko, Czerwony Gra-
pefruit, Multiwitamina 
• nektary: Czarna 
Porzeczka • pojem-
ność: 1l • jednostka 
sprzedaży: 1 szt.

Herbata Zauberer Ceylon Tea
• klasyczna czarna herbata ceylońska  
• 100 szt

Ceylon tea Cena netto   Cena brutto

kopertowana 13,90 z³ 17,10 z³

niekopertowana 9,99 z³ 12,29 z³

Herbaty Zauberer 
Klasyczne
• najwyższej jakości mieszanki herbat o głębokim, 
klasycznym smaku • torebki dwukomorowe w kopert-
kach • 20 torebek x 3 g • smaki: zielona z cytryną, 
Ceylon, Earl Grey

Herbaty Zauberer
Owocowe z witaminą C
• najwyższej jakości mieszanki herbat i owoców 
wzbogacone witaminą C • torebki dwukomorowe  
w kopertkach • 20 torebek x 3 g • smaki: jabłko, czer-
wona pomarańcza, malina

1 kg

Kawa Lavazza
Crema e Aroma
• kawa ziarnista
• 1 kg

www.lobos.pl
to także usługi

biurowe

sprawdź

HERBATY  
KOPERTOWANE

HERBATY  
KOPERTOWANE

HERBATY  
KOPERTOWANE

szt.100

szt.20szt.20

4,59
brutto: 4,82 z³

super cena
Przekąski Felix Opakowanie Cena netto   Cena brutto   

Felix Orzeszki ziemne puszka 150 g 5,99 z³ 6,47 z³

Felix Orzeszki ziemne 240 g 7,99 z³ 8,63 z³

Felix Mieszanka Studencka 240 g 9,99 z³ 10,79 z³

240 g 240 g

150 g

Mieszanka
Krakowska
do 1 op.

za 1 op.

za 1 op.

4,29
brutto: 5,28 z³

super cena

za 1 op.

59,90
brutto: 73,68 z³

super cena

za 1 op.

42,90
brutto: 52,77 z³

super cena

za 1 op.

4,29
brutto: 5,28 z³

super cena

za 1 op.

za 1 szt.
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Laminatory iLAM Home Office
• laminatory w stylowych kolorach kolekcji WOW, idealne do używania w domu i w biurze • całkowicie 
automatyczne, wyposażone w czujniki dla optymalnego ustawiania temperatury laminacji (obsługiwane 
jednym przyciskiem) • wyświetlacz LED i alert dźwiękowy • 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

2LATA
GWARANCJI

Gilotyna
502 A4
• tnie 8 kartek • max. format A4 • długość cięcia 320 
mm • ręczny docisk ciętego materiału i 2 nakładki 
kątowe • na stole wyrysowane: skala centymetrowa, 
kątowa oraz ramki formatowe • stół 420 x 175 mm  
• certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS

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

A4
Trymer 
508 A3
• tnie jednorazowo 6 kartek • max. format A3  
• długość cięcia 460 mm • wymienny nóż kr¹¿kowy 
w przesuwnej g³owicy • metalowy blat z nadrukami 
standardowych formatów papieru i wizytówek • stół 
580 x 211 mm • certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS

A3

www.lobos.pl

to także rozwiązania

sprawdź

audio-video
i interaktywnej edukacji

certyfikat 
TUV & GS

6 tnie
arkuszy 8 tnie

arkuszy

czas 
nagrzewania: min.3

26
dziurkuje

arkuszy 510
oprawia

arkuszy

Kawa
Jacobs 
Cronat
Gold 
200g

Kawa
Jacobs 
Cronat
Gold 
200g

Suszarka
Philips

Markowa
bransoletka

srebro pr.925

239,-
brutto: 293,97 z³

super cena

za 1 szt.

199,-
brutto: 244,77 z³

super cena

za 1 szt.

769,-
brutto: 945,87 z³

super cena

za 1 szt.
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Niszczarka
21Cs
• wydajnoœæ 12 kartek • ścinki 4 x 52 mm • niszczy 
zszywki, spinacze, karty plastikowe • wejście 230 
mm •  czujnik SafeSense (zatrzymuje pracę noży  
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej)

pojemność 
kosza

18

pojemność 
kosza

15

pojemność 
kosza

15

karty plastikowe zszywki, spinacze

karty plastikowe zszywki, spinacze

karty plastikowe zszywki, spinacze płyty CD/DVD

karty plastikowe zszywki, spinacze płyty CD/DVD

9

12

60

Niszczarki 
SECURIO C18
• 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 230 mm • dożywotnia 
gwarancja na wałki tnące

Sposób niszczenia Wydajnoœæ Niszczą Cena netto   Cena brutto

Paski 5,8 mm 20 ark.   1.190,00 zł 1.463,70 zł

Paski 3,9 mm 15 ark.  1.190,00 zł 1.463,70 zł

Ścinki 3,9 x 30 mm 11 ark.  1.390,00 zł 1.709,70 zł

Ścinki 1,9 x 15 mm 7 ark.  1.490,00 zł 1.832,70 zł

pojemność 
kosza

25

Niszczarka 
Shredstar X8
• wydajnoœæ 9 kartek • tnie na ścinki 4,5x30 mm  
• niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty 
CD/DVD (osobna szczelina) • automatyczny start/stop  
• autorewers • termiczne zabezpieczenie przeciw-
obciążeniowe • cicha praca • szerokoœæ wejœcia 
220 mm 

Niszczarka z automatycznym podajnikiem 
Auto+ 60X
• wydajnoœæ: 6 kartek (podajnik ręczny), 60 kartek 
(automatyczny podajnik) • tnie na ścinki 4x45 
mm • niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe  
• technologia Jam Boost • cicha praca • szerokoœæ 
wejœcia 220 mm

automatyczne pobieranie 
papieru do niszczenia

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

pojemność 
kosza

15

karty plastikowe zszywki, spinacze płyty CD/DVD

8
Słuchawki
składane
Sony ZX

pojemność 
kosza

12

5

Niszczarka Shredstar S5
• wydajnoœæ 5 kar tek •  tnie na paski 6 mm  
• automatyczny start/stop • autorewers • termiczne 
zabezpieczenie przeciwobciążeniowe • cicha praca  
• szerokoœæ wejœcia 220 mm 

Karta BP
o wartości 

100 zł

100zł

Perfumy 
Hugo Boss 

lub 
Calvin Klein 

Euphoria

Mysz 
komputerowa 

Logitech

Suszarka
Philips

najtańsza 
na rynku
niszczarka
wyposażona
w autorewers

99,-
brutto: 121,77 z³

super cena

za 1 szt. 379,-
brutto: 466,17 z³

super cena

za 1 szt.

279,-
brutto: 343,17 z³

super cena

za 1 szt.

369,-
brutto: 453,87 z³

super cena

za 1 szt.

549,-
brutto: 675,27 z³

super cena

za 1 szt.

za 1 szt.
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Tablice szklane
magnetyczne
• wykonane z hartowanego, lakie-
rowanego szkła i zespolonej z nim 
blachy • powierzchnia szklana 
pozwala na tradycyjne prowadzenie 
notatek • tablice mogą być rów-
nież bardzo ciekawym elementem 
wystroju wnętrza - świetnie nadają 
się do biura, restauracji, kuchni, 
holu •  łatwy i szybki montaż  
• gwarancja: 2 lata

Tablica szklana magnetyczna projekcyjna
• tablica o właściwościach suchościeralnych, magnetycz-
nych i projekcyjnych • matowa powierzchnia umożliwia 
wykorzystanie tablicy jako ekran projekcyjny • tablica 
wykonana ze szkła hartowanego o wymiarze 60 x 90 cm 
i grubości 4 mm • powierzchnia tablicy w kolorze białym  
• tył wykonany z jednolitego galwanizowanego metalu

Wymiary Dostępne kolory Cena netto Cena brutto  

  45 x   45 cm     79,90 z³ 98,28 z³

40 x   60 cm     99,90 z³ 122,88 z³

60 x   90 cm    229,00 z³ 281,67 z³

Tablice 
suchościeralne
magnetyczne
•  b ia ³ e t abl ice magne-
t yc z n e o  l a k i e r ow an e j 
powierzchni do pisania mar-
kerami œcieralnymi na sucho  
• rama z anodowanego alu-
minium • w zestawie pó³ka 
na markery oraz komplet 
wkrêtów • 10 lat gwarancji 
na powierzchniê tablicy

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

Flipchart magnetyczny 
mobilny z ramionami
• powierzchnia suchościeralna 
magnetyczna • wymiary tablicy: 66 
x 100 cm • 2 dodatkowe ramiona 
• podstawa wyposażona w kółka  
z systemem blokowania • regulo-
wana wysokość od 175 do 195 cm  
• półka na markery • bloki w stan-
dardzie Euro 100 x 65 cm

45 x  45 cm

40
 x

  6
0 

cm

60 x  90 cm

10
gwarancja

lat

powłoka umożliwiająca
wyświetlanie obrazu z projektora Wskaźnik

laserowy

Merci
250g

Czekolada
Milka
270g

Markowa
bransoletka 

srebro pr.925

za 1 szt.

449,-
brutto: 552,27 z³

super cena

za 1 szt.

za 1 szt.

proporcje tablic

329,-
brutto: 404,67 z³

super cena

za 1 szt.
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Monitory interaktywne Avtek TouchScreen Pro 2
• panel LED (min. gwarantowana żywotność 30 000 godzin) • 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)

• szybszy procesor

• system Android
o rozdzielczości full HD

dla jednostek 
edukacyjnych!

vat
HDMI

Full HD

65”

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

USB 2.0

Zestaw 
interaktywny PREMIUM
• tablica interaktywna Qomo QWB379BW: przekątna 79”, obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem (10 punktów dotyku), powierzchnia 
suchościeralna, magnetyczna • projektor Vivitek DX881ST: projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 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 QWB379BW

projektor
Vivitek 
DX881ST

uchwyt 
WallMount 
1200

*- wymaga bezpłatnej rejestracji na www.multimediawszkole.pl w ciągu 30 dni od zakupu

HDMI

HDMI

XGA

XGA

3300
ANSI

3000
LUMENÓW

79”

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

tablica interaktywna ésprit Dual Touch

uchwyt 
US1

80”

projektor 
Optoma X305ST

Z
e
st

a
w

Z
e
st

a
w

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

Gwarancja na monitor: standardowo 2 lata lub 3 lata
po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty

za 1 szt.

4.890,-
brutto: 6.014,70 z³

super cena

za 1 zestaw

4.890,-
brutto: 6.014,70 z³

super cena

za 1 zestaw
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Projektor multimedialny DH559ST
• obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 100 cm • technologia 
DLP oraz BrilliantColor • rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) • jasność 
3000 ANSI • kontrast 15000:1 • złącze HDMI • gwarancja: projektor 
2 lata, lampa 1 rok lub 1000 godzin

wyświetla
obraz 
już z

100

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

cm

3000
ANSI

HDMI

Full HD

USB 2.0

KRÓTKOOGNISKOWE

ULTRA SHORT

Projektor multimedialny EB-520
• obraz o przekątnej 80” wyświetla z odległości 89 cm • technologia 3LCD • roz-
dzielczość 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 • niski koszt zakupu lampy

Projektor multimedialny EB-670
• technologia 3LCD • rozdzielczość XGA (1024x768) • jasność 3100 lumenów  
• kontrast 14000:1 • złącze HDMI, USB • zoom 1,35 • tryb ekologiczny  
• gwarancja na projektor 3 lata; na lampę 1 rok lub 1000 godzin • niski koszt 
zakupu lampy

Projektor multimedialny D775wt
• technologia DLP • rozdzielczość WXGA(1280x800) • jasność 3300 ANSI 
• kontrast 10000:1 • złącze HDMI, VGA • gwarancja: projektor 2 lata, lampa 
1 rok lub 1000 godzin

3100
LUMENÓW

3300
ANSI

format 

4:3
format 

4:3

XGAWXGA

HDMI

HDMIHDMI

wyświetla
obraz 
już z

89cm

PROJEKTOR
KRÓTKOOGNISKOWY

PC free

2700
LUMENÓW

XGA

E-TORL

E-TORL

Ekrany 
ścienne Pop 4:3
•  powierzchnia Mat t-
-White • czarna ramka 
dla poprawienia kontrastu  
• możliwość montażu na 
ścianie lub suficie • cichy 
mechanizm z wi ja j ący 
• możliwość regulacji 
wysokości

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

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

Pendrive
Kingston

Data Traveler
32 GB

Pendrive
Kingston

Data Traveler
16 GB

3
500 

lata

na projektor

gwarancji
o wartości

zł

za 1 szt.

za 1 szt.

2.990,-
brutto: 3.677,70 z³

super cena

za 1 szt.

5.990,-
brutto: 7.367,70 z³

super cena

za 1 szt.

3.190,-
brutto: 3.923,70 z³

super cena

za 1 szt.

2.590,-
brutto: 3,185,70 z³

super cena

za 1 szt.
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3000
ANSIHDMI

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

3200
LUMENÓW

3200
LUMENÓW

E-TORL

E-TORL

HDMI

HDMI

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0
USB 2.0

3000
ANSIHDMI

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 geometrii 
obrazu • gwarancja na projektor 3 lata; na lampę 
1 rok lub 1000 godzin • niski koszt zakupu lampy

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 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: projektor 2 lata,  lampa 1 
rok lub 1000 godzin • niski koszt zakupu lampy

3000
ANSI

HDMI

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

XGA

WXGA

Full HD

3100
LUMENÓW

E-TORL

HDMI

Projektor multimedialny EB-X31
• lampa E-TORL • technologia LCD • rozdziel-
czość XGA (1024 x 768) • jasność 3200 lumenów  
• kontrast 10000:1 • złącze HDMI i USB • automa-
tyczna pionowa korekcja geometrii obrazu • tryb 
ekologiczny • automatyczne wygaszanie lampy  
• gwarancja na projektor 3 lata; na lampę 1 rok lub 
1000 godzin • niski koszt zakupu lampy

Karta BP
o wartości 

100 zł

Karta BP
o wartości 

50 zł

Karta BP
o wartości 

200 zł

100zł

50 zł

200zł

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

za 1 szt.

1.790,-
brutto: 2.201,70 z³

super cena

za 1 szt.

1.949,-
brutto: 2.397,27 z³

super cena

za 1 szt.

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

za 1 szt.

Projektor DH558 / DH558 edu Cena netto Cena brutto  

wersja podstawowa 2.090,00 z³ 2.570,70 z³

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

za 1 szt.

2.490,-
brutto: 3.062,70 z³

super cena

za 1 szt.
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sterowanie za pomocą zdefiniowanych komend 
(np.”idź do”, „skręć”, „wróć”)

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

Dodatkowe czujniki einstein™ Cena netto   Cena brutto  

napięcia +/- 25 V 165,00 zł 202,95 zł

PH z elektrodą 325,00 zł 399,75 zł

fotobramka 245,00 zł 301,35 zł

ładunku elektrostatycznego 425,00 zł 522,75 zł

Lp Klocki Jimu Cena netto   Cena brutto  

1 Inventor 1.490,00 zł 1.832,70 zł

2 Mini 419,00 zł 515,37 zł

Lp Klocki Jimu Cena netto   Cena brutto  

3 Karbot 490,00 zł 602,70 zł

4 Explorer 729,00 zł 896,67 zł

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

8 wbudowanych
czujników:

ultrafioletu wilgotnościtemperaturymikrofon

światłaakcelerometr tętna
ciśnienie
atmosferyczne

klocki do nauki programowania

dla edukacji

Kolocki do nauki programowania, rozwijania systematyki myślenia typowej dla języków programistycznych. 
Idealnie nadają się do lekcji informatyki i jako narzędzie edukacyjne dla różnego rodzaju kół naukowych. 

Każdy zestaw posiada jednostkę centralną oraz kilka serwomecha-
nizmów. Dodatkowo w zestawie jest kilkaset klocków umożliwiają-
cych tworzenie różnych robotów. 

2

1

4

jednostka centralna dodatkowe czujniki
System operacyjny 
Android

2 x kamera internetowa 
(przód i tył)

Wyjście 
HDMI

WiFi

Bluetooth

Bateria, umożliwiająca 
wielogodzinną pracę

Procesor 
dwurdzeniowy

Gniazdo kart 
pamięci micro SD

Wyświetlacz 
o przekątnej 7”

einstein™ 
Tablet + 
• w pełni funkcjonalny tablet Android z wbudowanym laboratorium naukowym • zawiera 8 wbudowa-
nych czujników używanych w większości programów nauczania fizyki, chemii i biologii

Składa się z jednostki centralnej i zestawu kilkudziesięciu 
różnorodnych czujników do pomiarów parametrów fizycznych 

system pomiarów laboratoryjnych

zmierz

zbadaj
zobacz

oraz chemicznych. Jednostkę centralną systemu stanowi tablet 
z oporogramowaniem do gromadzenia i wizualizacji danych  
w czasie rzeczywistym (tabele, wykresy, excel).

3

za 1 op.

za 1 op.

1.949,-
brutto: 2.397,27 z³

super cena

za 1 szt.
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Sieciowe 
urządzenie 
wielofunkcyjne 
CANON iR ADV C3320i
Drukowanie sieciowe i kopiowanie 
20 str./min, tryb mono/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 250GB z obsługą 
archiwizacji, prosta obsługa  
z panelu dotykowego LCD w języku 
polskim, w zestawie podstawa.

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

* Promocja ważna do 31.03.2017 r. lub do wyczerpania urządzeń promocyjnych. Rata dzierżawy na okres 36 miesięcy. Wymagane wykupienie minimalnego limitu miesięcznego. Obsługa 
serwisowa z rozliczeniem za wykonany nakład. W ramach oferty zapewniamy dostawę urządzenia, pomoc przy instalacji sieciowej oraz szkolenie dla użytkowników. O szczegóły pytaj handlowca.

dzierżawa
w

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

• wymagane wykupienie minimalnego limitu miesięcznego
• szybka obsługa serwisowa bez dodatkowych kosztów 
• bezpłatne dostawy materiałów eksploatacyjnych

A3
format

KO
LO

R
A3
format

KO
LO

R

www.lobos.pl
to także urządzenia

drukujące
wielofunkcyjne i wielkoformatowe

sprawdź

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

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

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

29,-
brutto: 35,67 z³

rata dzierżawy

za 1 szt.

69,-
brutto: 84,87 z³

rata dzierżawy

za 1 szt.

oraz
wielkoformatowe

urządzenia
wielofunkcyjne

nie musisz kupować
żeby drukować!

wybierz
DZIERŻAWĘ!



Opracowanie Lobos 01.2017. Zdjêcia produktów mog¹ odbiegaæ od orygina³ów. Znaki Towarowe Zastrze¿one. Materia³ stanowi informacjê handlow¹ i nie mo¿e byæ uznany za ofertê handlow¹ w rozumieniu art.66 ust.1 KC. Promocje skierowane do klientów końcowych  
w cenach katalogowych lub gazetek promocyjnych. Prezenty do produktów promocyjnych mog¹ podlegaæ zmianom ze wzglêdu na ich dostępnoœæ. Promocja wa¿na od daty ukazania siê gazetki do wyczerpania zapasów. B³êdy zastrze¿one. Przy zamówieniu powyżej 300 zł 
netto (369 zł brutto) zapewniamy bezpłatny transport (Nie dotyczy zaawansowanych urządzeń wielofunkcyjnych A3 i wielkoformatowych).

G
 9

7

siła jakości bez kompromisów
Doskonałe kolory i odcienie szarości. Precyzyjne wydruki najwyższej klasy przez cały czas.

szczegóły i rejestracja na
www.promocje.lobos.pl/lutymarzec2017

Jeśli szukasz materiałów eksplo-
atacyjnych, na których możesz 
polegać, wybór jest prosty.

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

Gold
Business
Partner

Tankowanie 
o wartości 

100 zł

Bon
Sodexo

o wartości
100 zł

100zł

Promocja oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP.

oczyszczacze Aeramax™ z filtrem True Hepa

AerAMAx™ Dx5
AerAMAx™ Dx55

AerAMAx™ Dx95

• 4-stopniowy system filtracji usuwa do 99,97% 
zanieczyszczeń z powietrza nawet o wielkości zaledwie 0,3 
mikrona w tym: pyłki i inne alergeny, roztocza, zarodniki 
pleśni, sierść zwierząt domowych i dym tytoniowy  
• powłoka antybakteryjna AeraSafe™ - dezynfekuje, 
ogranicza rozwój bakterii, grzybów, pleśni na filtrze 
True HEPA • czujnik AeraSmart™ na bieżąco monitoruje 
jakość powietrza i automatycznie dostosowuje prędkość 
wentylatora, aby powietrze było zawsze czyste • oczyszczacz 
zasygnalizuje, kiedy wymienić filtry węglowy i True HEPA  
• ultra cicha praca - idealny do użytku przez cały dzień  
• 3 lata gwarancji na urządzenie

odwiedź www.lobos.pl i dowiedz się więcej

PYŁKI I INNE 
ALERGENY

ZARODNIKI 
PLEŚNI

WIRUSY 
I BAKTERIE

SIERŚĆ 
I ŁUPIEŻ ZWIERZĄT

SMOG 
I ZANIECZYSZCZENIA 

POWIETRZA

KURZ
I ROZTOCZA

BRZYDKIE 
ZAPACHY 

4-stopniowy system filtracji w oczyszczaczach Fellowes usuwa aż do 99,97% 
zanieczyszczeń, takich jak:

Oczyszczacz Pow. Filtr 
węglowy

Filtr 
True HEPA

Cena 
netto   

Cena 
brutto  

AeraMax™ DX5 do 8 m2 9324001 9287001 499,00 zł 613,77 zł

AeraMax™ DX55 do 18 m2 9324101 9324101 699,00 zł 859,77 zł

AeraMax™ DX95 do 28 m2 9324201 9287201 899,00 zł 1.105,77 zł

za 1 szt.


