
Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 4 produktów z listy objętych promocją w dowolnej 
kombinacji. Wymienione produkty są objęte ofertą promocyjną w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2019. 
Sumaryczna kwota zwrotu przy zakupach dokonanych w całym okresie trwania promocji (1.04.2019  
– 31.03.2020) nie może przekroczyć € 2200 (9500 zł). Pełne warunki i szczegóły promocji dostępne 
na: www.fellowes-promotion.com. Fellowes zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków 
promocji, zawieszenia lub anulowania tej promocji. Produkty objęte promocją są dostępne w 
wybranych punktach sprzedaży.

Odbierz 20% zwrotu przy zakupie minimum 4 promocyjnych produktów ergonomicznych

Zapobiegaj bólom 
pleców i nóg

Dobra postawa jest niezbędna do zapobiegania bólom pleców. Dobrym 
sposobem na jej zachowanie jest użycie wsparcia dla pleców i stóp podczas 
siedzenia. 

9191301 Podpórka pod plecy siatkowa Office Suites™

8035001 Podnóżek Office Suites™ Microban®

Zapobiegaj bólom  
nadgarstków

Podkładki ergonomiczne pod mysz i przed klawiaturę zapewniają 
odpowiednie wsparcie dla rąk.

9112101 Podkładka pod mysz i nadgarstek CRYSTAL - czarna

9114120 Podkładka pod mysz i nadgarstek CRYSTAL - niebieska

9144104 Podkładka pod mysz i nadgarstek CRYSTAL - fioletowa

9113709 Podkładka żelowa przed klawiaturę Crystal niebieska

Zapobiegaj bólom
 karku i szyi

Podstawy pod monitor pomogą zredukować napięcie i bóle w obrębie ramion, 
karku i oczu, dzięki umieszczeniu monitora na wysokości wzroku.

8031101 Podstawa pod monitor Office Suites™

8032001 Podstawa pod laptop Office Suites™

8033201 Podstawka na dokumenty z Memo board Office Suites™

8041601 Ramię na 1 monitor Professional Series™

8041701 Ramię na 2 monitory Professional Series™

Czyste i zorganizowane 
miejsce pracy

Wprowadź zdrowy ruch do statycznej pracy przy komputerze, który zwiększy 
utratę kalorii, wydajność i poprawi komfort pracy.

0009901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - białe

0007901 Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ - czarne

Zmień swoje biuro w zdrowe, 
produktywne miejsce pracy dzięki,  
metodzie 4 stref ® Fellowes. 

Zarejestruj zakup, aby uzyskać zwrot na:  

www.fellowes-promotion.com

CASHBACK 20% 
Zwrot 20% ceny zakupu  

produktów ergonomicznych

STREFA 1 STREFA 2 STREFA 3 STREFA 4

Gotowy na zdrowe 
miejsce pracy?


