PENÍZE ZPĚT
Nyní až 1 600 Kč
zpět z ceny nákupu
I MOŽNOST VYHRÁT
ZÁJEZDY DO NEW YORKU
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Skartovačka 12C

Skartovačka 79Ci

Skartovačka 225Ci

• Skartuje až 12 listů papíru najednou
v křížovém řezu 4 x 40 mm (DIN P-4)

• Skartuje až 16 listů papíru najednou
v křížovém řezu 4 x 38 mm (DIN P-4)

• Skartuje až 24 listů papíru najednou
v křížovém řezu 4 x 38 mm (DIN P-4)

• Funkce Safety Lock, která brání náhodnému
spuštění
zařízení, např. dítětem nebo domácím zvířetem

• Nezasekává se, díky chytrému
systému 100% Jam Proof

• Nezasekává se, díky chytrému
systému 100% Jam Proof

SKU: 4679001

SKU: 4622001

SKU: 7120101

Skartovačka AutoMax™

Skartovačka AutoMax™
200M

100M
• Skartuje doklady v křížovém mikro řezu 4 × 10 mm (DIN P-4)
• Skartuje až 100 listů v automatickém režimu, a až 10 listů v manuálním režimu
• Systém Auto Reverse –
po zaseknutí papíru
skartovací stroj
předběžně vycouvá dokumenty
• Délka nepřetržitého pracovního
cyklu: 15 minut
SKU: 4629201

• Skartuje dokumenty v křížovém
řezu 2x14 mm (DIN P-5)
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Kč
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• Skartuje až 200 listů v automatickém režimu, a až 10 listů v manuálním režimu

1 300

Kč
PENÍZE ZPĚT

• Funkce Sleep Mode – zařízení se
po 2 minutách nečinnosti
automaticky vypne
• Skartuje 200 listů za pouhých
5 minut, Délka nepřetržitého pracovního cyklu: 25 minut
SKU: 4653601

Objednejte zařízení a registrujte nákup na webu www.fellowes-promotion.com, získejte peníze z nákupů zpět a možnost vyhrát zájezd do New Yorku.
Nabídka platí pro nákup ve dnech od 01.01.2020 do 31.3.2020. Podrobná pravidla akce najdete na stránkách www.fellowes-promotion.com

PENÍZE ZPĚT
Nyní až 260 PLN zpět z
ceny nákupu
I MOŽNOST VYHRÁT
ZÁJEZDY DO NEW YORKU
400 Kč

650 Kč
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Laminátor Saturn3i A3

Laminátor Jupiter 2 A3

• Krátká zahřívací doba – s technologií InstaHeat je to pouhých 60
sekund

• Krátká zahřívací doba – s technologií InstaHeat je to pouhých 60
sekund

• Maximální tloušťka laminovací folie: 125 mik.

• Maximální tloušťka laminovací folie: 250 mik.

• Energeticky účinné zařízení – funkce Auto Shut Off zajišťuje automatické
vypnutí po 30 minutách nečinnosti, čímž snižuje spotřebu elektrické
energie a zabraňuje přehřátí

• Systém Advanced Pouch Tracking detekuje, kdy je dokument zaveden
nesprávně, nebo neprojel laminátorem s běžnou rychlostí, upozorňuje o
tom uživatele a automaticky vycouvá list, až bude překážka odstraněna.

SKU: 5736001

SKU: 5733501

500 Kč

800 Kč
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Vazač Pulsar + 300

Elektrický kroužkový vazač Pulsar-E 300

• Dírkuje až 20 listů A4 (80 g) najednou, může vázat dokumenty o tloušťce
až 300 listů,

• Dírkuje až 20 listů A4 (80 g) najednou, může vázat dokumenty o
tloušťce až 300 listů,

• max. průměr hřbetu 38 mm.

• max. průměr hřbetu 38 mm.

• Systém svislého děrování umožňuje nezávislé děrování
a nasouvání naděrovaných listů na vázací hřbet, usnadňuje narovnání listů.

• Systém elektrického děrování zefektivňuje proces svazování dokumentů
SKU: 5620701

SKU: 5627601

Objednejte zařízení a registrujte nákup na webu www.fellowes-promotion.com, získejte peníze z nákupů zpět a možnost vyhrát zájezd do New Yorku.
Nabídka platí pro nákup ve dnech od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020. Podrobná pravidla akce najdete na stránkách www.fellowes-promotion.com

