Niszczarka DAHLE MHP 403

1899 zł

• ilość niszczonych kartek (70g): 11
• rodzaj cięcia: ścinki 4 x 40 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-4 |F-1 | T-4 | E-3
• szerokość szczeliny wlotowej: 240 mm
• pojemność kosza: 30 l
• gwarancja na noże: 35 lat

+ prezent

perfumy* lub
bon sodexo

Niszczy:

200
zł

EXTREMALNIE CICHE
NIE WYMAGAJĄ OLIWIENIA
NOWOCZESNE CYLINDRY TNĄCE

Niszczarka DAHLE MHP 404
Niszczarka DAHLE MHP 404air

2749 zł

+ prezent

perfumy* lub
bon sodexo

• Ilość niszczonych kartek(70g): 10
• Rodzaj cięcia : ścinek 4.0x40.0 mm
• Stopień bezpieczeństwa : P-4/F-1/T-4/E-3
• Szerokość szczeliny wejściowej: 240 mm
• Pojemność kosza : 40l
• Gwarancja na noże : 35 lat

200
zł

404air

3099 zł

+ prezent

air wyposażony dodatkowo
w specjalny filtr powietrza
DAHLE CleanTEC®, który
zapobiega emisji mikropyłków
powstających w wyniku
niszczenia papieru.

Niszczy:

200
perfumy* lub
zł
bon sodexo

EXTREMALNIE CICHE
NIE WYMAGAJĄ OLIWIENIA
NOWOCZESNE CYLINDRY TNĄCE

Niszczarka DAHLE MHP 406
Niszczarka DAHLE MHP 406air
• ilość niszczonych kartek(70g): 19
• rodzaj cięcia : ścinek 4.0x40.0 mm
• stopień bezpieczeństwa : P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
• szerokość szczeliny wejściowej: 260 mm
• pojemność kosza : 60l
• gwarancja na noże : 35 lat
Niszczy:

air wyposażony dodatkowo
w specjalny filtr powietrza
DAHLE CleanTEC®, który
zapobiega emisji mikropyłków
powstających w wyniku
niszczenia papieru.

EXTREMALNIE CICHE
NIE WYMAGAJĄ OLIWIENIA
NOWOCZESNE CYLINDRY TNĄCE

999 zł
+ prezent

karta Rossmann
lub bon sodexo

100
zł

Niszczarka DAHLE
ShredMATIC®35080

• ilość niszczonych kartek (70g): 10
• automatyczny podajnik papieru - do 80 kartek
• rodzaj cięcia: ścinki 4,3 x 10 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-4 | T-4 | E-3
• szerokość szczeliny wlotowej: 220 mm
• pojemność kosza: 17 l
Niszczy:

*VERSACE Bright Crystal EDT spray 90ml / Perfumy Boss Hugo Boss 100ml

3199 zł

+ prezent

perfumy* lub
bon sodexo

200
zł

406air

3599 zł

+ prezent

perfumy* lub
bon sodexo

200
zł

Niszczarka DAHLE
PaperSAFE® 22016

• ilość niszczonych kartek (70g): 5
• rodzaj cięcia: paski 7 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-1
• szerokość szczeliny wlotowej: 220 mm
• pojemność kosza: 9 l

249 zł
+ prezent
bon
sodexo

20
zł

Niszczy:

40
zł

20
zł

• ilość niszczonych kartek (70g): 7
• rodzaj cięcia: ścinki 4 x 40 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-4
• szerokość szczeliny wlotowej: 220 mm
• pojemność kosza: 12 l

• ilość niszczonych kartek (70g): 9
• rodzaj cięcia: ścinki 4 x 45 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-3 | T-3 | E-2
• szerokość szczeliny wlotowej: 226 mm
• pojemność kosza: 25 l
• gwarancja: 2 lata

+ prezent
bon
sodexo

+ prezent
bon
sodexo

Niszczarka DAHLE
PaperSAFE® 22017

Niszczarka DAHLE
PaperSAFE® 22022

459 zł

119 zł

Niszczarka DAHLE
PaperSAFE® 22084

• ilość niszczonych kartek (70g): 10
• rodzaj cięcia: ścinki 4 x 45 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-3 | T-3 | E-2
• szerokość szczeliny wlotowej: 226 mm
• pojemność kosza: 25 l
Niszczy:

349 zł
+ prezent
bon
sodexo

30
zł

499 zł
+ prezent
bon
sodexo

50
zł

Niszczarka DAHLE
PaperSAFE® 22092

• ilość niszczonych kartek (70g): 13
• rodzaj cięcia: ścinki 4,5 x 35 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-4 | T-4 | E-3
• szerokość szczeliny wlotowej: 218 mm
• pojemność kosza: 12 l
Niszczy:

Niszczarka DAHLE
PaperSAFE® 22114

• ilość niszczonych kartek (70g): 13
• rodzaj cięcia: ścinki 40 x 48 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-3 | T-3 | E-2
• szerokość szczeliny wlotowej: 230 mm
• pojemność kosza: 28 l
Niszczy:

1249 zł
+ prezent
zestaw lego 120
lub bon
zł
sodexo

899 zł
+ prezent
zestaw lego 90
lub bon
zł
sodexo

Niszczarka DAHLE
PaperSAFE® 22312

• ilość niszczonych kartek (70g): 17
• rodzaj cięcia: ścinki 4,3 x 37 mm
• stopień bezpieczeństwa: P-4 | T-4 | E-2 | F-1
• szerokość szczeliny wlotowej: 220 mm
• pojemność kosza: 26 l
Niszczy:

Postaw na najwyższą jakość – zarówno pod względem
technologii, jak i efektów pracy, wybierz odpowiednie do
Twoich wymogów urządzenie i przekonaj się, jak łatwo
możesz zwiększyć efektywność swoich działań!

Dahle 533

399 zł

Gilotyna 533 / 534

Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego.
Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi
narożnikami i antypoślizgową gumową podstawą.

+ prezent

50
karta
Rossmann zł

Dahle 533:
• długość cięcia: 340 mm
• maksymalna cięta jednorazowo ilość
kartek (70g/ 80g/m2): 15 / 12
• maksymalna wysokość ciętego
pliku: 1,5 mm

Dahle 534

569 zł
+ prezent
karta
Rossmann

50
zł

Gilotyna 561 / 562

• gilotyna do użytku profesjonalnego
• stabilny, stalowy blat z zaokrąglonymi

Dahle 534:

• długość cięcia: 460 mm
• maksymalna cięta jednorazowo

ilość kartek (70g/ 80g/m2): 15/12

• maksymalna wysokość ciętego

pliku: 1,5 mm

Dahle 561

• maksymalna ilość ciętych

999 zł

kartek
+ prezent
50
narożnikami i antypoślizgową gumową
70g - 35 lub 3,5mm
karta Rossmann
podstawą
• format DIN A4
lub bon sodexo zł
• praktyczne linie formatu na blacie oraz • model 562 wyposażony
ograniczniki zapewniające precyzję cięcia w dodatkowy blat roboczy oraz
Dahle 562
• szlifowane ostrza górne i dolne wykonane precyzyjny wskaźnik laserowy,
ze stali Solingen
które umożliwiają cięcie bardzo
• ergonomiczna rękojeść oraz obrotowa
wąskich pasków
+ prezent
osłona górnego ostrza zapewniające
• 5 lat gwarancji
200
perfumy lub
komfort i bezpieczeństwo
zł
• automatyczny docisk ciętego materiału
bon sodexo
• długość cięcia 360 mm

1849 zł

Dahle 440 A4

649 zł

+ prezent

bon 100
sodexo zł

Dahle 442 A3

+ prezent

Dahle 444 A2

+ prezent

Dahle 446 A1

+ prezent

Dahle 448 A0

+ prezent

749 zł

799 zł

999 zł

bon 100
sodexo zł
bon 100
sodexo zł
bon 100
sodexo zł

bon
1099 zł sodexo

100

• wysokiej jakości trymer do użytku

profesjonalnego

• wyposażony w stabilny stalowy blat

z antypoślizgową, gumową podstawą oraz
praktyczne linie formatów
• 2 listwy ze skalą w mm, regulowany
ogranicznik tylny oraz automatyczny docisk
materiału ułatwiające precyzyjne cięcie
• solidne ostrza z utwardzanej stali - górne ostrze
krążkowe zamknięte w głowicy z tworzywa
sztucznego, dolne - szlifowane
• dostępne formaty A4, A4, A2, A1, A0

zł

Promocja trwa od 15.11.2018 do 31.01.2019 Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Amex Stationery
Sp. z o.o. Promocja skierowana jest do podmiotów gospodarczych. Niniejsza ulotka promocyjna nie jest ofertą handlową i nie może
być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Nagrody w promocji mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych w ulotce promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez podania przyczyny. Prezentowane w gazetce
ceny są cenami netto.

