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RODO

W TWOJEJ FIRMIE
Przepisy RODO obowiązują już przeszło pół roku.
Czy Twoje dane są bezpieczne? A Twoich klientów?
Wprowadzenie przepisów Rodo nieodwracalnie zmieniło podejście do kwestii ochrony danych, w tym ich utylizacji - zarówno w biurze,
jak i w domu. Niszczarka stała się podstawowym
urządzeniem, które w szybki sposób może niemal całkowicie uniemożliwić odtworzenie zniszczonego dokumentu. Warto o tym pamiętać,
ponieważ zgodnie z wytyczną o minimalizacji,
najlepiej zdezaktualizowane dane bezpiecznie
zniszczyć. Świadomość potrzeby ochrony danych i prywatności rośnie, a w świetle zagrożeń
korzyści z posiadania niszczarki są oczywiste.
Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o RODO
grozi wysokimi karami finansowymi. Zachowaj
szczególną ostrożność w przypadku danych na
papierze. Warto zadbać o swoją reputację i zaufanie klientów.

Niszczarka – urządzenie, bez którego nie powinno dziś działać żadne biuro

Niszczarka przybiurkowa
OS 2210 CD (cross-cut)

Niszczarka przybiurkowa
CS 2212 CD (cross-cut)

cena
a:
promocyjn

cena
a:
promocyjn

------- alb

------- alb

409o --z--ł---

487o z----ł ---

:
bon Sodexo

20 zł

30 zł

szczeliny: 220 / 133 mm
osobna szczelina na CD i karty kredyt.
cięcie: 4 x 39 mm (cc)
niszczy: 10 kartek*
stopień tajności: P4 | Tx-1 | Ex-2
kosz: 21 l

PROMOCJA

CENA KATALOGOWA 439 zł netto

:

bon Sodexo

szczeliny: 220 / 122 mm
osobna szczelina na CD i karty kredyt.
cięcie: 4 x 35 mm (cc)
niszczy: 12 kartek*
stopień tajności: P4 | Tx-1 | Ex-2
kosz: 25 l

PROMOCJA

niszczarki / bindownice / laminatory / obcinarki

CENA KATALOGOWA 529 zł netto
* próby wykonano na papierze 80 g/m2

FUNKCJONALNE BIURO
NOWOCZESNY DOM

JAKĄ NISZCZARKĘ
WYBRAĆ?

Niszczarka przybiurkowa
SHREDC T 8240 cc by

PROMOCJA

Weź pod uwagę:

CENA KATALOGOWA 499 zł netto

cena
a:
promocyjn

469o --z--ł---

------- alb

:

bon Sodexo

20 zł

•
•
•
•
•

wielkość niszczarki (pojemnika na ścinki)
sposób cięcia (paski, ścinki)
wydajność
dodatkowe funkcje
zapoznaj się ze stopniem tajności (DIN 66399)

Dbajmy

szczelina: 220 mm
zerowy pobór prądu w trybie czuwania
cięcie: 4 x 40 mm (cc)
niszczy: 8 kartek*
stopień tajności: P4 | F-1
kosz: 18 l

O EKOLOGIĘ!
Niszczarka przybiurkowa
SHREDC T 8260 cc by

PROMOCJA
CENA KATALOGOWA 611 zł netto

cena
a:
m
pro ocyjn

569 z--ł ---

-------- albo

:

bon Sodexo

30 zł

szczelina: 220 mm
zerowy pobór prądu w trybie czuwania
cięcie: 4 x 40 mm (cc)
niszczy: 8 kartek*
stopień tajności: P4 | F-1
kosz: 18 l
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NOWOŚĆ!

Easy line

Przyszłość opraw biurowych
cena
ocyjna:
m
ro
p

879o z--ł-----

------- alb

:
bon Sodexo

100 zł

W

5

OPRAWA

SEKUND!

MISTRZOWIE

Biurowa bindownica kanałowa
EASY 120
Bindownica
Bingo

format: A3**
oprawia: 120 kartek*
okładki z metalowym kanałem

PROMOCJA

CENA KATALOGOWA 995 zł netto

format: A4
dziurkuje: 8 kartek*
oprawia: 150 kartek*
oprawa grzbietem plastikowym

PROMOCJA

niszczarki / bindownice / laminatory / obcinarki

cena
a:
promocyjn

197 z--ł-----

------- albo

:

bon Sodexo

20 zł

CENA KATALOGOWA 219 zł netto
* próby wykonano na papierze 80 g/m2
** tylko po krótkim boku
*** oprawa twarda do 250 kartek; miękka do 500

FUNKCJONALNE BIURO
NOWOCZESNY DOM
PROMOCJA

cena
ocyjna:
m
ro
p

CENA KATALOGOWA 199 zł netto

169 zł

------- albo

-------

:

bon Sodexo

20 zł

W BIURZE I W DOMU

Termobindownica TB 250

Jak oprawisz swoje dokumenty, oferty, notatki,
przepisy? Zdecyduj sam, bądź mistrzem
opraw! W biurze i domowej pracowni.

format: A4
oprawia: 220 kartek*
moc: 250 W

Profesjonalna termobindownica
DUO 500 Vario Temp
format: A4
oprawia: do 500 kartek***
do opraw twardych i miękkich
moc: 600 W

cena
a:
promocyjn

859o z--ł-----

------- alb
CENA KATALOGOWA 949 zł netto

KREATYWNIE

:

bon Sodexo

80 zł

Oprawy za pomocą grzbietów plastikowych nadal
cieszą się dużą popularnością. Możesz je ponownie
otworzyć i dodać lub wyjąć niepotrzebne dokumenty.
Termobindowanie to prosta i sprawdzona metoda oprawy za pomocą gotowych okładek z klejem. Wystarczy
zakupić okładki optymalne do potrzeb; do wyboru
szeroka gama kolorów i faktur.
Dla bardziej wymagających również okładki twarde.
Przy ich użyciu stworzysz prawdziwą książkę!
Oprawy kanałowe są trwałe i praktyczne. System
EASYLINE polecamy szczególnie dla biura, tam gdzie
trzeba oprawiać szybko i dużo, a jednocześnie elegancko i nowocześnie. Bindownica EASY 120 zmieści
się na każdym biurku, a miękkie, przezroczyste albo
półmatowe okładki EASYCOVER z wąskim grzbietem
oprawisz w 5 sekund. Tu również możesz wykorzystać
okładki twarde!

OPRAW
PROMOCJA

CHEF

Twórz własne
książki kucharskie!
Oprawiaj samodzielnie,
szybko i trwale!
Laminuj przepisy!

INSPIRACJE / NOWOŚCI / OFERTY
2019

y
m
i
i
n
a
P
Nasza

ZALAMINUJ

LAMINATOR DLA CIEBIE!

zanim wyblaknie...
albo się zniszczy

Profesjonalny laminator
profiLAM A3

Laminator
CITYLAM A3

cena
ocyjna:
m
ro
p

2.65bo9----z--ł-

------- al

:

bon Sodexo

cena
a:
promocyjn

490o --z--ł---

------- alb

:
bon Sodexo

40 zł

format: A3
4 wałki
maks. grubość dokumentu: 1 mm
prędkość laminacji: 360 mm/min
laminacja na zimno i gorąco

PROMOCJA

CENA KATALOGOWA 549 zł netto

200 zł

format: A3
6 amortyzowanych wałków
maks. grubość dokumentu: 3 mm
prędkość laminacji: 1200 mm/min
laminacja na zimno i gorąco

PROMOCJA

niszczarki / bindownice / laminatory / obcinarki

CENA KATALOGOWA 2.890 zł netto

FUNKCJONALNE BIURO
NOWOCZESNY DOM
cena
a:
promocyjn

Obcinarka nożycowa
IDEAL 1133

499o z----ł---

------- alb

ne

:

bon Sodexo

40 zł

OBCINARKI
Tych urządzeń nie trzeba reklamować. 68 lat doświadczenia
i niekwestionowana pozycja lidera na rynku urządzeń do cięcia
i niszczenia dokumentów pozwalają niemal w ciemno rekomendować obcinarki tej niemieckiej firmy. Nowoczesne wzornictwo,
bezpieczne noże i najwyższa jakość wykonania.
Czego chcieć więcej?

długość cięcia: 340 mm
przecina: 15 kartek*
nóż niewymagający osłony

PROMOCJA
CENA KATALOGOWA 549 zł netto

Obcinarka nożycowa
IDEAL 1134

PROMOCJA
CENA KATALOGOWA 713 zł netto

długość cięcia: 350 mm
przecina: 25 kartek*
bezpieczne ostrze SOLINGEN

cena
a:
promocyjn

649o z----ł---

------- alb

:

bon Sodexo

50 zł

Obcinarka krążkowa ROLOCUT A3 LED
długość cięcia: 460 mm
przecina: 5 kartek*
szklana podstawa 460 x 120 mm
podświetlana listwa tnąca

PROMOCJA

CENA KATALOGOWA 125 zł netto

* próby wykonano na papierze 70 g/m2

cena
a:
promocyjn

110 z--ł-----

------- albo

:

bon Sodexo

10 zł

FUNKCJONALNE BIURO
NOWOCZESNY DOM

ŚWIATOWA

KOLEKCJA
NOTE
NOTESÓW BIUROWYCH

NOWOSĆ!

Berlin

Paris
Praha

Praktyczne
notesy biurowe
w eleganckich oprawach,
w twardej lub miękkiej okładce
w kratkę, w linie lub gładkie (Praha).

NOTE

Florida

Zapraszamy do galerii artykułów papierniczych.Wśród nich
na uwagę zasługuje kolekcja notesów biurowych, światowych nie tylko ze względu na nazwę, ale przede wszystkim
jakość wykonania i różnorodność wykończeń.
Eleganckie okleiny i bogata kolorystyka, praktyczne sposoby zamykania, możliwość wyboru wersji w kratkę lub w linie
– notesy O.NOTE to stylowy dodatek, który podkreśli Twoją
osobowość.

niszczarki / bindownice / laminatory / obcinarki

Twój dostawca:

Organizatorem promocji jest OPUS Sp. z o.o. Promocja trwa od 1.02.2019 do 31.05.2019 lub do wyczerpania zapasów
urządzeń przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej. Promocja jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców i nie obejmuje
sprzedaży konsumenckiej. Do każdego urządzenia zakupionego w ramach promocji można wybrać bon SODEXO albo niższą
cenę. Dostawa bonów SODEXO do 7 dni roboczych od daty zakupu urządzenia. Niniejsza ulotka promocyjna ma charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie promocyjnej bez podania przyczyny.

