
Promocja dotyczy produktów przedstawionych w ulotce. Produkty  
w ulotce mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach, zacho-
wując swoją użyteczność. Ulotka jest informacją handlową, nie może 
być uznawana za ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
Oferta ważna od 01.02 do 31.03.2017 lub do wyczerpania zapasów. 
Podane ceny są cenami netto bez VAT. 

Argo S.A. otrzymało 
tytuł Ambasodora 
Polskiej Gospodarki 
w kategorii 
Najwyższa Jakość.

Twój dystrybutor:

www.argo.pl

UnikaLnE cEchy niszczarEk kobra i WaLLnEr

Przy zakupie jednego
z urządzeń z danej grupy
otrzymasz jeden z dwóch
prezentów do wyboru!

Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe 
 i nośniki danych umożliwiają segregację odpadów.

System Energy Smart  - system oszczędzania energii 
dzięki zerowemu poborowi mocy 

 w trybie stand-by (czuwania).

Electronic Power Control  
– system wskazujący wydajność niszczenia  

w danym momencie.

Super Potential Power System  
– wzmocniony system napędu 

z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją.

Silnik przystosowany do pracy ciągłej  
przez 24 godziny na dobę bez konieczności 

stosowania przerw na chłodzenie.

Silnik zapewniający ciche niszczenie  
dokumentów przy poziomie hałasu  

52-58 dB.

System 100% Jam Proof - w przypadku zaklinowania  
papieru funkcja reverse automatycznie uruchamia noże 

w przeciwnym kierunku i wycofuje niszczone  
dokumenty.

ProMocJa

Największy wybór urządzeń biurowych.
Najszersza oferta cichych niszczarek!

Promocja obowiązuje 
01.02 – 31.03.2017

Grupa 1
Niszczarki Wallner 
FXD85B
FX510CD
C8A0
C860

Grupa 4
Niszczarki Kobra 
seria 240.1
seria 260.1
seria 245 TS
Seria 260 TS/270 TS

Grupa 2
Niszczarki Wallner 
JP 826C
JP 820S/830C
FX418D/FX310G
HC1601

Grupa 3
Niszczarki Kobra 
C1
seria +1
seria +2
+3CC4
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niszczarEk 01/2017

ProMocJa niszczarEk 01/2017

Szczegółowe informacje na temat unikalnych cech i parametrów technicznych  
niszczarek znajdziesz w dedykowanym katalogu u Twojego dystrybutora.



Steper  
do ćwiczeń

Kosmetyczka damska 
mix kolorów

Kamera HD do monitoringu 
na smartphone

Miniwieża  
Blaupunkt

Torba sportowa
mix kolorów

Wyciskarka  
do cytrusów

Grupa 4Grupa 3

Grupa 2Grupa 1

Niszczarka 
Wallner FXD85B 
28500

niszczy
10 

kartek

kosz
16 l

niszczy 
6

kartek

kosz
25 l

niszczy 
10

kartek

kosz
25 l

niszczy
8

kartek

kosz 
15 l

niszczy 
do 25
kartek

kosz 
35 l

niszczy 
18

kartek

kosz 
35 l

niszczy 
16

kartek

kosz 
29 l

niszczy 
do 18
kartek

kosz 
28 l

Niszczarka 
Wallner FX510CD 
38500

Niszczarka 
Wallner C860
63000

Niszczarka 
Wallner C8A0
63000

Niszczarka 
Wallner JP 826C 
1.29000

Niszczarki Wallner  
JP 820S/830C
1.29000/ 1.39000

Niszczarki Wallner 
FX418D/FX310G 
98000/ 1.15000

Niszczarka  
Wallner HC1601
1.24000

Niszczarki  
Kobra seria +2 ES 
od 1.89000

Niszczarka  
Kobra +3 CC4 ES
2.19000

Niszczarki  
Kobra seria +1 ES 
od 1.25000

Niszczarka  
Kobra C1 
95000

niszczy 
do 27
kartek

kosz 
38,5 l

niszczy 
14

kartek

kosz 
38,5 l

niszczy 
do 30
kartek

kosz 
60 l

niszczy 
do 29
kartek

kosz 
40 l

niszczy 
do 27
kartek

kosz 
38,5 l

niszczy
9

kartek

kosz  
18 l

niszczy 
do 31
kartek

kosz 
40 l

niszczy 
do 31
kartek

kosz 
60 l

Niszczarki  
Kobra seria 240.1
od 2.85000

Niszczarki  
seria 260 TS / 270 TS
od 4.09000

Niszczarki  
Kobra seria 260.1 
od 3.60000

Niszczarki  
Kobra seria 245 TS
od 2.75000

Ostrzałka do noży 
Fiskars

Zestaw patelni Tefal 
Ingenio

PROMOCJA! Przy zakupie jednego z urządzeń z grupy
otrzymasz jeden z dwóch prezentów do wyboru!
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