Letní bonusová akce
Řezačka papíru AR-322
Kotoučová řezačka vhodná pro menší kanceláře
i domácí použití, s vyztuženou plastovou základnou
a řeznou hlavou umístěnou na profilované kovové tyči.
Řezačka umožňuje řezání až 8 listů papíru v max. délce 320 mm.
cena: 350 Kč

Kancelářská skartovačka
Filux D-620
Jednoduchá skartovačka papíru s originálním
typem skartace 7x45 mm, který ztěžuje rekonstrukci
skartovaného dokumentu. Skartuje až 7 listů papíru.
Automatický start /stop, vstupní otvor 220 mm,
koš 16 litrů.
cena: 710 Kč

Bonus
jeden kus navíc ZDARMA!

Bonus
0,5 litru piva v plechovce

Laminátor DSB SoGood 120S

Reklamní stojan Áčko

Poloprofesionální laminátor pro laminaci dokumentů
s max. šíří 120 mm, oblíbený pro svou jednoduchou obsluhu
a velmi slušný výkon. Osvědčený v menších kopírovacích
centrech, kancelářích i provozech. Tloušťka laminace
až 250 mic., zpětný chod, 4 nahřívané válce, rychlost 40 cm/min
a kvalita laminace podtrhují jeho užitnost.

Ideální stojan pro prezentaci plakátů velikosti A1.
Kliprám s kulatými rohy je z eloxovaného hliníku,
průhledná krycí antireflexní fólie zamezuje
poškození plakátu.
cena: 1 780 Kč

cena: 1 290 Kč

Bonus
Bonus

LED baterka

outdoorová láhev DSB

Uvedené ceny jsou bez DPH. Akce platí do 15. 8. 2015 nebo do vyprodání zásob.

Letní bonusová akce
Laminátor
DSB 236 Super / 336 Super

Prezentační tabule
Europchart BR

Designově zajímavý jednoduchý kancelářský laminátor
do formátu A4 nebo A3, pro laminování dokumentů
i barevných tisků. Velkou předností je rychlé nahřátí válců
do pracovního režimu, a to již za 1 minutu!
Ovládání dotykovým panelem, rychlost laminace 800 mm/min.,
tloušťka laminace až 125 mic. jsou přednostmi těchto strojů.

Magnetický flipchart s lakovaným
povrchem rozměru 70x100 cm,
popisovatelný za sucha
stíratelnými popisovači.
Upínací lišta Simplex s variabilním
posuvem úchytů pro libovolnou
rozteč bloku. Flipchart je výškově
nastavitelný do výšky 190 cm,
má stabilní trojnohý stojan
a odkládací lištu pro popisovače.
Záruka na povrch tabule 10 let.

cena: DSB 236 Super 2 880 Kč
DSB 336 Super 3 550 Kč

cena: 1 890 Kč

Bonus
badmintonová sada

Bonus
opalovací krém

Kombinovaný vazač DSB CW-4500

Skartovačka AT-66MC

Elektrický kombinovaný stroj pro vázání plastovými
i drátěnými hřbety (3:1) s oddělenými pákami na děrování
a roztažení kroužku a nastavitelnými formáty. Proděruje
pohodlně 25 listů na kroužkovou a 20 listů na drátěnou vazbu
a sváže maximálně 500 resp. 140 listů papíru.
Vhodný pro provozy i větší kanceláře.

Kvalitní skartovací stroj atraktivního designu,
vhodný pro skartaci až 15 listů papíru o šířce 240 mm
s vysokým utajením řezem 2x10 mm. LCD kontrolky
zapnutých funkcí a indikaci chybových hlášení.
Stroj je standardně vybaven automatickým systémem
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru
proti přehřátí, signalizací přeplněného koše. Příležitostně
lze skartovat CD, DVD, kreditní karty, sešívací a kancelářské
sponky. Tichý chod stroje-58 dB. Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba o objemu 38 l.

cena: 14 990 Kč

cena: 8 550 Kč

Bonus
houpací síť

Bonus
zahradní gril

Uvedené ceny jsou bez DPH. Akce platí do 15. 8. 2015 nebo do vyprodání zásob.

