
  SKU: 5642001  |  Cena: 469,00 zł    Laminatory Callisto A4/A3 Termobindownica Helios 60  A3- SKU: 5728501  |  Cena: 539,00 zł    
  A4- SKU: 5727801  |  Cena: 459,00 zł    

produkty biurowe najwyższej jakości od 1917 roku

 ` Wysokiej jakości 2-rolkowe laminatory do regularnego stosowania w małym biurze. Funkcja Hot Swap 
umożliwia użytkownikowi szybką zmianę ustawień laminacji pomiędzy grubą i cienką folią bez żadnych 
opóźnień w pracy. 

 ` Zaprojektowana do dużego natężenia pracy. Może oprawiać dokumenty o grubości  
do 600 kartek A4 (80 g). Wyposażona w klamrę bezpieczeństwa HeatShield, funkcję  
Thermo-Sense oraz system Sleep Mode. 

PREZENT PREZENT
Dwa bilety do Multikina  

lub słuchawki Sony
Bon Sephora na 100 zł 

lub ekspres Krups Piccolo

pROMOCJA
Czas trwania:

od 20.01 do 21.03.2014 roku

Bindownica Galaxy-e 500 Bindownica Pulsar+ 300     SKU: 5622101  I  Cena: 1 835,00 zł     SKU: 5627601  |  Cena: 599,00 zł    

 ` Bindownica elektryczna do użytku w dużym biurze. Dziurkuje do 25 kartek A4 (80 g), oprawia dokumenty 
o grubości do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm. Miarka grubości dokumentu i doboru grzbietu. 
Wbudowana duża szuflada na grzbiety i okładki. System Satellite umożliwiający pracę 2 osobom jednocześnie.

PREZENT PREZENT
Kurtka z odpinanym polarem 4F

lub tablet Manta 7” MID711  
z GPS i rejestratorem jazdy

Blender Adler

 ` Bindownica do użytku w średnim biurze. Dziurkuje do 17 kartek A4 (80 g), oprawia dokumenty 
o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm. Miarka grubości dokumentu i doboru 
grzbietu. Wbudowana szuflada na grzbiety.

www.fellowes.pl



Bindownica Quasar-e 500

Laminatory Saturn 2 A4/A3

Trymery Electron A4/A3

Bindownica STAR+ 150   SKU: 5620901  |  Cena: 1 390,00 zł   

   A3 SKU: 5727101  |  Cena: 459,00 zł     

  A3 SKU: 5410501  |  Cena: 200,00  zł    

   A4 SKU: 5726401  |  Cena: 339,00 zł     

  A4 SKU: 5410401  |  Cena: 174,00 zł     

  SKU: 5627501  |  Cena: 339,00 zł    
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 ` Laminatory przeznaczone do użytku w małym biurze. Maksymalna grubość folii laminacyjnej:  
125 mik. Laminacja na gorąco (3 pozycje temperatury) i na zimno. Technologia HeatGuard zapewnia 
niską temperaturę obudowy.

 ` Bindownica do użytku w małym biurze. Dziurkuje do 12 kartek A4 (80 g), oprawia dokumenty  
o grubości do 150 arkuszy, maks. średnica grzbietu 19 mm. Miarka grubości dokumentu i doboru 
grzbietu. Wbudowana szuflada na grzbiety.

 ` Trymery przeznaczone do użytku w średnim biurze do przycinania dokumentów o rozmiarze  
do A4 (Electron A4) i A3 (Electron A3). Tną jednorazowo do 10 arkuszy (80g) A3. Dioda Fellowes 
SafeCut™. W zestawie 4 kasety z ostrzami do cięcia: prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania.

Zestaw garnków lub patelni 
Tefal Ingenio

Niszczarka DS-500C

Bindownica Starlet 2 120

Zegarek Jelly 
Watch 

Mysz bezprzewodowa 
Microsoft 1000  
lub toster Adler

Kawa Jacobs Krönung

Laminator Jupiter A3   SKU: 5701801  |  Cena: 899,00 zł    

 ` Do laminacji dokumentów i zdjęć do formatu A3. Maks. grubość folii laminacyjnej: 175 mik.  
Technologia ClearPath. System Easi-Access. Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy. 

Trymer Atom A4    SKU: 5410601  |  Cena: 525,00 zł   

 ` Trymer przeznaczony do regularnego użytku w biurze. Tnie jednorazowo do 30 arkuszy (80g)  
do rozmiaru A4. Utwardzone ostrze SafeCut™ ze stali nierdzewnej zintegrowane w karetce umożliwia 
przecinanie jednorazowo dużej ilości dokumentów.

 ` Bindownica elektryczna do użytku w biurze, dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), może oprawiać 
dokumenty o grubości do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm. System elektrycznego 
dziurkowania usprawnia proces oprawy dokumentów.

 www.facebook.com/laminacja1000 pomysłów i rozwiązań znajdziesz na naszym fanpagu 



Klips na akta PRO 100 mm  SKU: 0089801  |  Cena: 25,49 zł / 50 szt.   

Pudło WOODGRAINPudło BANKERS BOX SYSTEM

35 KG*

SUPER 
WYTRZYMAŁE
* Przy równomiernym obciążeniu dna

   SKU: 0061001  |  Cena: 16,99 zł /2 szt.      SKU:  00810-FFEU  |  Cena: 137,99 zł /10 szt.    

Wytrzymałe i bezpieczne. Idealne do domu  
i biura. Wykonane z grubej tektury falistej z podwójnym 
systemem ścian bocznych i dna utrzymuje ciężar  
o wadze do 35 kg. W biurach może służyć do archiwizacji 
dokumentów w pudełkach na akta (seria R-Kive Basic, 
R-Kive Prima lub Bankers Box System) lub segregatorach. 
W domu idealne do przechowywania zabawek, 
odzieży, artykułów sezonowych itp. Łatwe do złożenia. 
Konstrukcja z systemem FastFold® pozwala na złożenie 
pudła w kilka sekund. Bezpieczny transport. Otwory  
w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie. Czytelne 
oznakowanie. Duże etykiety do opisu zawartości. 
Dostępne w opakowaniu po 2 sztuki.

Wytrzymałe pudło z tektury falistej. 
Szybkie składanie. Z systemem automatycznego 
składania FastFold®. Wytrzymałe. Podwójna 
konstrukcja ścian bocznych i dna zwiększa 
nośność. Funkcjonalne. Wygodne uchwyty i duże 
etykiety do opisu zawartości. Ekologiczne.  
Z certyfikatem FSC®. W 100% wykonane z tektury 
pochodzącej z odzysku i w 100% nadające się  
do ponownego przetworzenia. Dostępne  
w opakowaniach po 10 szt.

5+1 

za 1 zł netto

Kup 5 zestawów (2 sztuki w opakowaniu) 
a szósty zestaw dostaniesz  

za 1 zł netto

 
Opakowanie 100 sztuk klipsów 

archiwizacyjnych  
(SKU 0089601)

Pudełka na akta 80/100 mm 
R-KIvE PRIMA Z systemem automatycznego 

składania FastFold®. Bezpieczne - klapa 
z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem. 
Funkcjonalne. Duże etykiety do opisu 
zawartości. Pakowane po 10 szt.

Ergonomiczna konstrukcja. Dwuczęściowy,  
plastikowy klips archiwizacyjny umożliwiający 
przechowywanie dokumentów w pudełkach na akta. 
Łatwa i szybka archiwizacja. Dodatkowa rączka ułatwia 
i przyspiesza przeniesienie dokumentów z segregatora 
na klips. Ekologiczny. Wykonany z polipropylenu 
pochodzącego w 100% z recyklingu, nadaje się 
do ponownego przetworzenia. Długość wąsów 
archiwizacyjnych 100 mm.

80 mm-   27,99zł     21,50 zł netto

100 mm-   30,99zł     24,50 zł netto  

Nowa  
CENa

   100 mm SKU: 0026501  |  Cena: 24,50 zł /10 szt. 
   80 mm SKU: 0026401  |  Cena: 21,50 zł /10 szt.   

3s

Ponad 4x 
szybsze

 składanie

ArchiwizAcjA 
KArTONOwA

NAJSZYBSZY I NAJTAŃSZY SPOSÓB 
 ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW 

NAJSZYBSZY I NAJTAŃSZY SPOSÓB 
 ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW 

produkty biurowe najwyższej jakości od 1917 roku www.fellowes.pl

PREZENT

10+1 

za 1 zł netto

Kup 10 opakowań a jedenaste dostaniesz 



•	 30%	szybsza	laminacja	dzięki	zgrzaniu	folii	po	dłuższym	boku.

•	 Do	użytku	tylko	z	laminatorami	A3.

•	 Format	A4,	grubość	folii	80	lub	125	µ,	pakowane	po	100	szt.

SKU Opis Grubość O.Z. Cena sugerowana 
 netto

5440001 A4 80 µ 10 x (100) 64,99 zł 

5440101 A4 125 µ 10 x (100) 83,99 zł

Szybki system 
nagrzewania  

- tylko 30/60 sekund!

Bezpieczne użytkowanie. 
Obudowa laminatora 
nigdy nie jest gorąca!  

W 100% wolny od zacięć.  
Przy użyciu folii Fellowes.  

Prosty w obsłudze. 
Automatyczny dobór 
parametrów laminacji.  

w 100% woLne od zaciĘĆ! www.fellowes.pl

Organizatorem promocji jest Fellowes Polska SA. Promocja jest skierowana do podmiotów gospodarczych. Promocja trwa od 20 stycznia do 21 marca 
2014 r. lub do wyczerpania zapasu produktu głównego lub/i produktu dodawanego w zestawie promocyjnym (wszystkie prezenty oprócz bonu Sephora 
sprzedawane są za 1 zł netto). Ceny podane w gazetce są cenami sugerowanymi netto. Produkty biorące udział w promocji mogą się nieznacznie różnić od 
tych pokazanych na zdjęciach. Niniejsza ulotka promocyjna nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu 
Cywilnego. Ulotka stanowi zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
oferty bez podania przyczyny. Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Fellowes®, lider w urządzeniach do laminacji i bindowania z dumą przedstawia 
pierwsze, w pełni automatyczne laminatory, na które nie musisz czekać  
- od włączenia aż do wyjęcia gotowego dokumentu laminacja trwa nie dłużej 
jak 1,5 minuty!

Perfekcyjna laminacja...

BEZ CZEKANIA!

DoKumENt A4 gotowy W MNIEJ NIŻ 1 MINUTĘ!

Energooszczędny. 
Automatyczne  

wyłączenie po 30 minutach.

Chcesz laminować szybciej?
Wybierz folie do laminacji

NOWOŚć

Model SKU
Liczba  
rolek

Szerokość 
wejścia

Czas 
nagrzewania

Ustawienia 
 temperatury

Prędkość Maks. grubość folii
Cena sugerowana 

 netto

Venus 2 A3 5734201 6 320 mm 30 s AutoSense + na zimno 100 cm/min 250 mik. 1099,00 zł

Jupiter 2 A3 5733501 6 320 mm 60 s AutoSense + na zimno 75 cm/min 250 mik. 949,00 zł

Jupiter 2 A3 


