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nośniki danych

PŁYTA DVD-R 4,7GB KODAK
• płyta DVD-R, do jednokrotnego zapisu; 

• pojemności 4,7GB; 

• max. prędkość zapisu: 16x; 

• maksymalna długość zapisu [min] -120.

Nr katalog. Rodzaj opak. Ilość  w opak. Cena netto Cena brutto

910056 a slim 5 szt. 9,67 11,89
910033 a box 10 szt. + koperty 10,93 13,44
910054 a spindle 10 szt. 9,67 11,89
910053 a spindle 25 szt. 22,00 27,06
910049 a cake 25 szt. 23,04 28,34
910046 a cake 50 szt. 37,44 46,05
910061 a cake 25 szt. pod nadruk 22,91 28,18
910059 a cake 100 szt. 73,36 90,23

PŁYTA CD-R 700MB KODAK
• płyta CD-R, do jednokrotnego zapisu; 

• pojemności 700MB;

• max. prędkość zapisu 52x; 

• maksymalna długość zapisu [min]-80.

Nr katalog. Rodzaj opak. Ilość  w opak. Cena netto Cena brutto

910045 a slim 5 szt. 8,96 11,02

910048 a
cake (pod nadruk 

w drukarkach 

atramentowych)

25 szt. 17,51 21,54

910058 a cake 100 szt. 61,82 76,04
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PENDRIVE GOODRAM CL!CK 3.0
• pendrive Goodram CL!CK problem zagubionej zatyczki po prostu nie istnieje; 

• pendrive charakteryzuje się niespotykanym dotąd mechanizmem otwierania – 

wystarczy jedno kliknięcie, a złącze USB błyskawicznie się wysuwa; 

• obudowa ma prosty, klasyczny kształt, ale charakterystyczny kolorowy wzór 

nadaje mu oryginalności; 

• nowoczesny interfejs zaś, zapewni stabilną i szybką pracę urządzenia; 

• USB 3.0, 

• nowoczesny design;

• wieczysta gwarancja.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

361032 a   8 GB *** ***
361033 a  16 GB *** ***
361035 a  32 GB *** ***
361050 a  64 GB *** ***
361051 a 128 GB *** ***
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klawiatury | myszy

KLAWIATURA TAKE ME KNOCK BLACK USB
• klawiatura ta jest najprostszą klasyczną klawiaturą marki Take Me z portem USB.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

360007 a 25,17 30,96

KLAWIATURA TRACER REEF USB
• klawiatura posiada 104 ergonomiczne przyciski, podobnie jak większość klawiatur tej 

klasy; 

• dzięki wykorzystaniu złącza USB, narzędzie łatwo i szybko można podłączyć praktycznie 

do wszystkich laptopów obsługujących ten standard; 

• klawiatura jest stosunkowo niewielka (413 x 159 x 24,5 cm) i bardzo lekka (486 g), co 

sprawia, że łatwo można ją przenieść z miejsca na miejsce i używać zarówno w pracy, 

w domu i podróży.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

361012 a 46,38 57,05

ZESTAW TRACER RF NANO KLAWIATURA + MYSZ
• komplet składa się z myszy optycznej oraz pełnowymiarowej klawiatury;

• keyboard posiada aż 105 przycisków, wśród których znajduje się aż 10 multimedialnych;

• dużym udogodnieniem jest zastosowanie technologii NANO, dzięki której wystarczy 

wpiąć załączony adapter, aby cieszyć się użytkowaniem;

• możliwość pracy nawet 10 m od komputera bez fi zycznego połączenia;

• obydwa produkty zawierają drobne nakładki antypoślizgowe, dzięki czemu pewnie 

trzymają się powierzchni.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

361046 a 104,76 128,85

MYSZ BEZPRZEWODOWA TRACER JOY RF NANO
• ciekawy i nowoczesny kształt; 

• RF 2,4 GHz umożliwia korzystanie z produktu zarówno w terenie, jak i w czasie dalekiej 

podróży; 

• dzięki wbudowanemu sensorowi optycznemu, możliwość pracy na rozdzielczości 1600 

DPI, a trzy funkcjonalne przyciski zapewnią swobodę użytkowania; 

• zastosowany Nano odbiornik wystaje na 5 mm, dzięki czemu gniazdo USB się nie odgina 

i służy znacznie dłużej.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

360427 a czarna 25,19 30,98
360434 a niebieska 25,19 30,98

MYSZ USB A4TECH EVO OPTO ECCO 612D
• najpopularniejsza mysz A4Tech z serii Offi ce;

• wyposażona w 4 przyciski, złącze USB i optycz-

ny sensor z rozdzielczością 800DPI;

• dodatkowy przycisk 2xClick umożliwia urucho-

mienie aplikacji zaledwie jednym naciśnięciem 

klawisza.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

360012 a 29,29 36,03

z-

-

m 

Cena netto Cena brutto

MYSZ PRZEWODOWA TRACER MARS BLACK USB
• mysz o bardzo dobrze wyprofi lowanym kształcie, który sprawia, że idealnie leży w dłoni;

• kabel 1,2 m;

• złącze USB.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

361124 a 11,19 13,76

MYSZ BEZPRZEWODOWA TRACER BLASTER X RF NANO
• zastosowanie RF 2,4 Ghz umożliwia pracę nawet 6 metrów od komputera, a sensor 

optyczny gwarantuje rozdzielczość do 1600 DPI;

• elegancki i zarazem praktyczny kształt obudowy, zapewnia wygodę pracy przez wiele 

godzin;

• nano odbiornik, dzięki swoim rozmiarom, wystaje zaledwie na 5 mm, dzięki czemu 

gniazdo USB się nie odgina i służy znacznie dłużej;

• odbiornik można łatwo przechowywać we wbudowanym slocie USB, znajdującym się w 

podstawie myszy.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

361128 a 54,76 67,35
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podkładki pod mysz | listwy zasilające

PODKŁADKA PIANKOWA MEMORY FOAM FELLOWES
• kształt podkładki pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki i ciepła ciała 

zapewniając pełny komfort pracy;

• specjalna struktura podkładki pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu 

złagodzenia podparcia; 

• zatrzymuje ciepło ciała i usprawnia krążenie; 

• podkładka pod mysz zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki zarówno 

kulkowej, jak i optycznej; 

• antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

210769 a granatowa 64,43 79,25
210612 a czarna 64,43 79,25

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK PLUSHTOUCH™ FELLOWES
• unikalna technologia FoamFusion™ zapewnia komfortowe wsparcie nadgarstków;

• wypełnienie podpórki dostosowuje się do kształtu dłoni zapewniając miękkie i delikatne 

wsparcie;

• wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna MICROBAN® zapobiega niekontrolowa-

nemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów np.: szkodliwych bakterii powodujących 

odbarwienia powierzchni lub przykry zapach;

• antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwaniu się podkładki na blacie;

• zapewnia dokładne odwzorowanie ruchu myszy laserowych i optycznych;

• pokryta wytrzymałym i oddychającym materiałem.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

210770 a niebieska 78,73 96,84
210763 a czarna 78,73 96,84

PODKŁADKA KENSINGTON DUO GEL POD MYSZ I NADGARSTEK
• podkładka żelowa Kensington pod mysz utrzymuje ramię i nadgarstek w prawidłowej 

pozycji, aby zapobiegać i minimalizować ryzyko urazów na skutek chronicznego przecią-

żenia mięśni i ścięgien; 

• zapewnia szybkie i dokładne ruchy myszką, a jej żelowa poduszeczka dopasowuje się do 

naturalnej krzywizny nadgarstka i ręki; 

• dostępna w dwóch kombinacjach kolorystycznych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264922 a czarno-niebieska 114,60 140,96
264923 a czarno-czerwona 114,60 140,96

PODKŁADKA KENSINGTON DUO GEL PRZED KLAWIATURĘ
• podkładka żelowa Kensington przed klawiaturę utrzymuje ramię i nadgarstek w prawid-

łowej pozycji, aby zapobiegać i minimalizować ryzyko urazów na skutek chronicznego 

przeciążenia mięśni i ścięgien; 

• jest dopasowana do długości standardowych klawiatur, a jej żelowa poduszeczka dopa-

sowuje się do naturalnej krzywizny nadgarstka i ręki; 

• dostępna w dwóch kombinacjach kolorystycznych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264924 a czarno-niebieska 106,56 131,07
264925 a czarno-czerwona 106,56 131,07

4,43
64,43 7

LISTWA ZASILAJĄCA BRENNENSTUHL PRIMERA
• długość przewodu: 2 m;

• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2;

• z zaciskiem pozwalającym na skrócenie zbędnej długości kabla;

• komfortowe odstępy gniazdek;

• z uchwytami do montażu na ścianie;

• z zabezpieczeniem przed dziećmi;

• zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A;

• gwarancja 5 lat;

• kolor czarny.

Nr katalog. Ilość gniazd Cena netto Cena brutto

561035 a 8 114,02 140,24
561309 a 10 131,56 161,82

PODKŁADKA PRZED KLAWAITURĘ PLUSHTOUCH™ FELLOWES
• unikalna technologia FoamFusion™ zapewnia komfortowe wsparcie nadgarstków;

• wypełnienie podpórki dostosowuje się do kształtu dłoni zapewniając miękkie i delikatne 

wsparcie;

• wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna MICROBAN® zapobiega niekontrolowa-

nemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów np.: szkodliwych bakterii powodujących 

odbarwienia powierzchni lub przykry zapach;

• antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwaniu się podkładki na blacie;

• pokryta wytrzymałym i oddychającym materiałem.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

210764 a niebieska 85,89 105,64
210744 a czarna 85,89 105,64
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listwy zasilające | podnóżki

LISTWA ZASILAJĄCA BRENNENSTUHL PREMIUM
• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem;

• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5 mm²;

• gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°, także dla 

wtyczek kątowych;

• podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy;

• inteligentny, zdejmowalny zaczep do prostego, nieskomplikowanego montażu;

• zamocowanie z tyłu obudowy listwy;

• z ochroną dla dzieci;

• wyprodukowana w Niemczech;

• gwarancja 5 lat.

Nr katalog. Ilość gniazd Długość przewodu Kolor Cena netto Cena brutto

560593 a 4 1,8 m czarna 92,33 113,57
560594 a 4 1,8 m szara 92,33 113,57
561307 a 6 3 m czarna 127,40 156,70
561036 a 6 3 m szara 127,40 156,70

• najwyższej jakości listwa zasilająca 

wykonana z polikarbonatu – stabilna i 

odporna na uderzenia; 

• długość przewodu 2,5 m;

• max. obciążenie 3500W przy przewodzie 

1,5 mm²; ochrona przed przepięciami 

oraz prądami błądzącymi do 4500A;

• specyfi ka: wyjście przewodu naprzeciwko 

wyłącznika – praktyczna obsługa np. pod 

biurkiem; 

• szerokie rozmieszczenie gniazd umoż-

liwia podłączenie zasilaczy lub wtyczek 

pod katem 45°; 

• gumowe stopki uniemożliwiają przesu-

nięcie listwy; 

• podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, 

dwubiegunowy; 

• możliwe przymocowanie do ściany; 

• z zabezpieczeniem przed dziećmi; 

• zabezpieczenie termiczne przed przecią-

żeniem – bezpiecznik 16 A; 

• ubezpieczenie do 5mln EUR za szkody 

osobowe i materialne w ramach ubezpie-

czenia wyrobów producenta; 

• gwarancja 5 lat; 

• kolor srebrny.

PRZEDŁUŻACZ Q-CONNECT
• ilość gniazd z uziemieniem: 3; 

• gniazdka umieszczone pod kątem 45°; 

• max. obciążenie 2300W przy przewodzie 1,0 mm²; 

• kolor biały.

Nr katalog. Długość Cena netto Cena brutto

560595 a 1,5 m 25,57 31,45
560596 a 3 m 35,20 43,30
560597 a 5 m 49,73 61,17
561308 a 3 m / z wyłącznikiem 39,98 49,18

Nr katalog. Ilość gniazd Cena netto Cena brutto

560598 a 8 179,93 221,31
561310 a 5 146,98 180,79

LISTWA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA BRENNENSTUHL SUPERSOLID

PODNÓŻEK Z REGULACJĄ Q-CONNECT
• podnóżek wykonany z trwałego ABS;

• podnosi komfort pracy przy biurku;

• regulacja wysokości i kąta nachylenia (3 poziomy wysokości);

• posiada antypoślizgową powierzchnię stabilizującą podnóżek;

• wymiary: 400 x 70 x 350 mm;

• kolor antracyt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

561304 a 162,20 199,51

PODNÓŻEK UNILUX
• możliwość użytkowania w pozycji siedzącej i stojącej;

• poprawia krążenie i redukuje zmęczenie;

• zalecany jest do użytku przez 30 minut dziennie;

• odpowiedni do biurek z regulowaną wysokością;

• wymiary: 55 x 55 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136150 a 161,93 199,17
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podnóżki

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE
• podnóżek utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję i krążenie pod-

czas pracy przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolną część pleców; 

• pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę, a teksturowany panel 

zapobiega ślizganiu się stóp.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264927 a 248,91 306,16

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEREST
• utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję i krążenie podczas pracy 

przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolą część pleców;

• dodatkowo wygodę zapewnia możliwość regulacji;

• wiele opcji pochylenia zapewnia wygodne ustawienie dla każdego;

• panel z ramką zapobiega ślizganiu się stóp;

• duża powierzchnia: 450 cm x 350 cm (szer. x dł.).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264926 a 177,28 218,05

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLESOOTHER
• utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję i krążenie podczas pracy 

przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolą część pleców;

• dodatkowo wygodę zapewnia możliwość regulacji;

• pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę i możliwość dostosowa-

nia;

• dwa ustawienia wysokości pozwalają dostosować podstawę do potrzeb.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264929 a 213,09 262,10

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMASSAGE
• zapewnia ergonomiczną pozycję nóg podczas pracy przy biurku;

• specjalna nawierzchnia pobudza pracę zakończeń nerwowych i krążenia oraz daje 

możliwość ćwiczenia stawów skokowych;

• regulacja pochylenia do 30° - system SmartFit umożliwia najbardziej ergonomiczne 

ustawienie;

• 5 regulowanych ustawień wysokości;

• antypoślizgowa podstawa.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264928 a 302,63 372,23

PODSTAWA POD STOPY FELLOWES
• ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewnia pełny odpoczynek i 

komfort użytkowania; 

• zapobiega i zmniejsza ból w plecach spowodowany wielogodzinnym siedzeniem; 

• posiada regulację wysokości – 2 pozycje; 

• trwała i mocna konstrukcja; 

• wymiary: 74 x 448 x 330 mm; 

• dzięki specjalnej powierzchni może służyć do masażu stóp; 

• kąt nachylenia do 22º.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210118 a 117,41 144,41

PODNÓŻEK MICROBAN OFFICE SUITES FELLOWES
• powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę MICROBAN przeznaczoną do 

zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodu-

jących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach;

• powłoka MICROBAN jest wbudowana w produkt - nie zmywa się, nie wyciera;

• regulowany kąt nachylenia (płynnie) i wysokości (3 pozycje) dla łatwiejszego użytku, 

możliwość blokady pozycji nachylenia ustawienie pozycji nóg; 

• jego używanie zapewnia prawidłowe krążenie w kończynach dolnych; 

• kąt nachylenia do 30º.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210377 a 191,57 235,63
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Zainspiruj się... gdziekolwiek pracujesz.

SSSSOOOOOOOAKCESSOOOOOOORRRRRRRIIIAA KOOOOMMMPPPP
  W KOLORZE

CZARNYM LUB BIAŁYM

Podnóżek pod stopy Podpórka lędźwiowa

Podstawa pod monitor Podstawa mobilna pod laptop

Podkładki pod mysz / nadgarstek

Podstawka pod dokumenty

Przybornik na biurko

210647 a biała Cena netto 161,80 zł brutto 199,01 zł

210715 a czarna Cena netto 161,80 zł brutto 191,01 zł

nPodstawa pod mo Podstawaa mobilna p

d k d d k ó ka llędźwiowaPodpórkpypy

tekkna stadgarssteadgarsod my PPrzybbornik n

Podstawa pod laptop

210713 a biała Cena netto 131,73 zł brutto 162,03 zł

210714 a czarna Cena netto 131,73 zł brutto 162,03 zł

210645 a biała Cena netto 126,00 zł brutto 154,98 zł

210712 a czarna Cena netto 126,00 zł brutto 154,98 zł

210716 a czarna Cena netto 115,98 zł brutto 142,66 zł
210638 a biały Cena netto 191,86 zł brutto 235,99 zł

210709 a czarny Cena netto 191,86 zł brutto 235,99 zł

210637 a szara Cena netto 104,50 zł brutto 128,54 zł

210708 a czarna Cena netto 104,50 zł brutto 128,54 zł

210639 a szara Cena netto 67,30 zł brutto 82,78 zł

210640 a biała Cena netto 67,30 zł brutto 82,78 zł

210710 a czarna Cena netto 67,30 zł brutto 82,78 zł

Podkładki przed klawiaturę

210641 a szara Cena netto 67,30 zł brutto 82,78 zł

210642 a biała Cena netto 67,30 zł brutto 82,78 zł

210711 a czarna Cena netto 67,30 zł brutto 82,78 zł

210717 a biały Cena netto 52,98 zł brutto 65,17 zł

210718 a czarny Cena netto 52,98 zł brutto 65,17 zł
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PODSTAWA NA NOTEBOOK OFFICE SUITES FELLOWES
• pozwala ustawić komputer typu laptop pod kątem zapewniającym większą wygodę 

pracy; 

• regulowany kąt nachylenia dla łatwiejszego użytku – 6 pozycji nachylenia; 

• stabilizująca przednia krawędź zapobiega zsuwaniu się komputera z podstawki; 

• antypoślizgowe, gumowe nóżki.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210382 a 156,07 191,97

PODPÓRKA POD PLECY SIATKOWA FELLOWES
• ergonomicznie zaprojektowana podpórka redukuje napięcia w plecach i ułatwia utrzyma-

nie prawidłowej podstawy; 

• siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała zapewniając doskonałe wsparcie; 

• system napinający Tri-Tensioning pozwala na przymocowanie praktycznie do każdego 

fotela i eliminuje potrzebę ponownej regulacji; 

• oddychający siatkowy materiał zwiększa komfort użytkowania; 

• specjalne podparcie wykonane z pianki pamięciowej wspiera odcinek lędźwiowy (pod-

pórka profesjonalna); 

• ułatwia dopasowanie do potrzeb danego użytkownika.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

210572 a standard 190,43 234,23
210571 a profesjonalna 250,57 308,20

PODSTAWA POD MONITOR LCD/TFT SMART SUITES™ FELLOWES
• pozwala ustawić monitor na wysokości wzroku, pomaga zapobiegać bólom mięśni i 

karku; 

• idealna do ustawienia w narożniku biurka dzięki zwężeniu tylnej części podstawy; 

• przeznaczona dla monitorów LCD/TFT do rozmiaru 21” i o maks. wadze do 10 kg; 

• regulacja wysokości – 3 pozycje (100, 115 i 130 mm); 

• antypoślizgowe gumowe nóżki.

• wersja PLUS zawiera półkę na dokumenty oraz 2 dodatkowe kieszenie na akcesoria.

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

210614 a STANDARD 157,50 193,73
210567 a PLUS 236,25 290,59

PODWÓJNE RAMIĘ NA MONITOR LCD PROFESSIONAL SERIES™ FELLOWES
• umożliwia umieszczenie 2 monitorów LCD/TFT każdego o wadze do 10 kg;

• łatwy system montażu do blatu o grubości od 25 mm do 76 mm na krawędzi lub w 

szczelinach na kable o średnicy min. 82 mm; 

• unosi monitor na wysokość od 89 do 419 mm, odległość od mocowania od 63 do 686 

mm; 

• regulowany kąt nachylenia +/- 37°, dowolne odchylenie w prawo lub lewo, możliwość 

obrotu ekranu o 360°; 

• system montażu VESA.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210723 a 857,66 1.054,92

BAZA NA LAPTOP PROFESSIONAL SERIES™ FELLOWES
• dodatkowa baza na laptop do zamocowania na pojedynczym lub podwójnym ramieniu 

na monitor; 

• regulowany kąt nachylenia, miękkie wkładki amortyzujące;

• klamry boczne zabezpieczają laptop o grubości od 14 mm do 29 mm o szerokości od 

258 do 375 mm; 

• system szczelin ułatwia chłodzenie laptopa;

• system montażu VESA; 

• uchwyt w górnej części platformy ułatwia jej przesuwanie;

• szczelina na kable.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210724 a 227,66 280,02

PODSTAWA POD MONITOR UNILUX
• elegancki design;

• 4 porty USB;

• korzyści ergonomiczne: redukcja zmęczenia, bólu pleców i naprężenia szyi;

• szerokość: 55 cm;

• kolor: srebrny.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136149 a 286,36 352,22



www.fellowes.pl/ergonomia
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Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264958 a Stanowisko 2.737,98 3.367,72
264959 a Uchwyt do 2 monitorów 463,79 570,46

Podkładka pod mysz 
Kensington SmartFit®

• Regulacja wysokości - dzięki 
kolorystycznym wkładkom określającym 
pozycję osobistego komfortu - pomaga 
ułożyć nadgarstek podczas posługiwania 
się myszą pod odpowiednim kątem   

• Żelowa podkładka zapewnia przyjemnie 
chłodną, wygodną powierzchnię, która 
dopasowuje się do nadgarstka i łagodzi 
napięcia
w miejscach nacisku  

Podnóżek Kensington
SoleSaver

• Możliwość nachylenia pod kątem 
w zakresie 20° w celu zapewnienia 
dodatkowego komfortu  

• Antypoślizgowa faktura powierzchni pod 
stopami zwiększa komfort użytkowania  

Podpórka pod plecy 
Kensington SmartFit® 
Conform

• Regulacja wysokości zapewnia 
dopasowanie na odcinku lędźwiowym  

• Niezależne sprężyny dopasowują się do 
fi gury użytkownika, podążając za każdą 
zmianą ustawienia ciała  

Podnóżek Kensington Sole-
Mate Plus

• Nachylenie do 20° oraz blokada kąta 
nachylenia zapewniają dodatkowy komfort  

• Regulacja wysokości od 3,5” do 5”  
• Antypoślizgowa faktura powierzchni pod 

stopami zwiększa komfort użytkowania

Podkładka pod nadgarstek 
Kensington SmartFit® 
Conform

• Oznaczone kolorami 4 wymienne 
podkładki, dostosowane do osób o różnym 
wzroście, zapewniają neutralny kąt 
podparcia dla ręki 
i nadgarstka  

• Śliska, nieprzywierająca podstawa 
podkładki ułatwia przesuwanie myszy i 
zapewnia wygodniejsze użytkowanie

Podnóżek Kensington Sole-
Mate Comfort

• Luksusowa pianka memory zapewnia 
odpoczynek zmęczonym
i bolącym stopom  

• Wygodny pedał do ustawienia kąta 
nachylenia bez konieczności schodzenia 
z krzesła  

• Możliwość nachylenia pod kątem 
w zakresie 20° w celu zapewnienia 
dodatkowego komfortu  

• Możliwość płynnej zmiany “jednym ruchem ręki” pozycji siedzącej do stojącej  
• Ruchome ramię ma cztery punkty obrotowe umożliwiające bezwysiłkowe przesuwanie stanowiska zarówno

w górę i w dół, jak i na boki   
• Niezależna regulacja wysokości monitora i klawiatury umożliwia uzyskanie odpowiedniego ustawienia zarówno do 

patrzenia na ekran, jak i pisania   
• System zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy  

Stanowisko do pracy na siedząco/
stojąco Kensington SmartFit®

K55759WW - uchwyt do dwóch monitorów

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264957 a 392,16 482,36

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264961 a 141,47 174,01

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264960 a 141,47 174,01

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264962 a 302,63 372,23

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264963 a 410,07 504,39

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264964 a 124,47 153,10

ZMIERZ DOPASUJ SPRAWDŹ

K55792WW 
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STANOWISKO DO PRACY SIT-STAND LOTUS™ 

• ułatwia zmianę pozycji w czasie pracy za biurkiem;

• technologia przeciwwagi i ergonomiczne uchwyty sprawiają, że dostosowywanie 

wysokości jest proste i szybkie;

• z 22 ustawieniami wysokości oraz możliwością ustawienia w pozycji równoległej 

do blatu - daje poczucie stabilności niezależnie od ustawienia;

• system organizacji kabli i gniazdo na urządzenie ładujące zapewniają wygodne 

przeglądanie tabletu lub smartfona na każdej wysokości;

• stanowiska sprzedawane są w postaci gotowej do użytku – nie wymagają 

jakiegokolwiek montażu – wystarczy wyjąć je z opakowania;

• dwie powierzchnie do pracy oferują dużą przestrzeń użytkową na wszystkie 

niezbędne akcesoria;

• produkt nie zawiera ramienia na monitor - do dokupienia osobno;

• 3 lata gwarancji

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

210781 a biały 3.180,23 3.911,68
210782 a czarny 3.180,23 3.911,68

Widok z przodu

0º

FILTRY PRYWATYZUJĄCE FELLOWES® PRIVASCREEN™  
• idealnie czytelny widok z przodu - całkowicie czarny ekran z boku (powyżej 30˚);

• chronią ekran przed zadrapaniami i śladami odcisków palców;

•  kompatybilne z ekranami dotykowymi;

•  odwracalne, matowa strona pomaga zapobiegać odbiciom chroniąc wzrok;

• 2 możliwości zamocowania:

1) za pomocą niewidocznych i trwałych pasków samoprzylepnych mocowanych na rogach;

2) za pomocą przezroczystych listew Quick Reveal Tabs™ mocowanych na obramowaniu 

monitora. Umożliwiają one w szybki i łatwy sposób zdjęcie fi ltru, gdy tego potrzebujesz.

Nr katalog.
Przekątna ekranu 

(cale / cm)
Wymiary szerokość x wysokość Cena netto Cena brutto

210778 a Filtr PrivaScreen 12,5” 277 mm x 156 mm 241,98 297,64
210746 a Filtr PrivaScreen 14,0” 310,4 mm x 174,6 mm 256,30 315,25
210747 a Filtr PrivaScreen 15,6”  346 mm x 195 mm 284,93 350,46
210779 a Filtr PrivaScreen 19,0” 377 mm x 302 mm 428,11 526,58
210761 a Filtr PrivaScreen 20,0’” 443 mm x 251 mm 471,07 579,42
210749 a Filtr PrivaScreen 21,5” 476 mm x 268 mm 499,70 614,63
210760 a Filtr PrivaScreen 22,0” 475 mm x 297 mm 499,70 614,63
210750 a Filtr PrivaScreen 23,0” 509,8 mm x 286,7 mm 571,30 702,70
210780 a Filtr PrivaScreen 24,0” 518 mm x 324 mm 628,57 773,14
210751 a Filtr PrivaScreen 24,0” 531 mm x 298 mm 628,57 773,14
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89% fi rm zostało dotkniętych przez krazież laptopów*, a tylko 3% skradzionych laptopów zostanie odzyskanych**.

Produkty SecureTrek™ zostały zaprojektowane dla większego komfortu i bezpieczeństwa w podróży służbowej, 
w kawiarni, hotelu, samochodzie czy po prostu w pracy. 

Blokada Kensington do komputerów przenośnych (sprzedawana 
oddzielnie) pozwala umocować plecak do nieruchomego obiektu. W 
celu zabezpieczenia zawartości przed nieupoważnionym dostępem do 
torby, należy użyć  standardowej kłódki.

Torba Kensington

SecureTrek na laptopa 15”

Plecak Kensington

SecureTrek na laptopa 15”

Plecak Kensington

SecureTrek na laptopa 17”

Walizka Kensington

SecureTrek na laptopa 17”

Wymiary 343 x 483 x 177.8 mm 298 x 457 x 177.8 mm 317 x 483 x 165 mm 317 x 483 x 247,65 mm

Kod produktu K98616WW K98617WW K98618WW K98620WW

Nr katalog. 264930 a 264931 a 264932 a 264933 a
Cena netto 642,86 660,77 839,84 1.001,00
Cena brutto 790,72 812,75 1.033,00 1.231,23

Wyściełane przegródki dodatkowo 
chronią urządzenie przed uszkodzeniami

Z a m k i  b ł y s k a w i c z n e 
przegródki na urządzenia 
są odporne na przebicie 
ostrym przedmiotem.

Torby i plecaki Kensington SecureTrek
Dla tych poszukujących toreb i plecaków o większym komforcie bezpieczeństwa

* IDC Executive Brief, 2010 - Kradzież komputerów przenośnych - wewnętrze i zewnętrzne zagrożenia
** IDC White Paper, 2007 - Zagrożenia wynikające z kradzieży komputerów przenośnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zabezpieczenia do laptopów - Numer 1 już od ponad 30 lat.

Zabezpieczenie Kensington 

MicroSaver® na klucz, zwijana linka

• Mechanizm blokujący T-Bar™ można 
przymocować do gniazda Kensington Security 
Slot™ dostępnego w większości laptopów

• Zwijana linka stalowa o grubości 2 mm i 
długości 120 cm zajmuje niewiele miejsca w 
torbie podróżnej

Zabezpieczenie Kensington

MicroSaver® na klucz

• Mechanizm blokujący T-Bar™ można 
przymocować do gniazda Kensington Security 
Slot™ dostępnego w większości laptopów

• Linka stalowa o  grubości 5,2 mm i długości 
180 cm

Zabezpieczenie Kensington Click-

Safe na klucz lub szyfr

• Punkt zakotwiczenia można podłączyć do 
standardowego gniazda bezpieczeństwa 
Kensington Security Slot™ dostępnego w 
większości laptopów 

• Wykonana ze stali węglowej linka o grubości 
5 mm i długości 1,8 m (wersja na szyfr) lub 1,5 
m (wersja na klucz) jest odporna na przecięcia

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264934 a 338,44 416,28
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264935 a 415,44 510,99
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264936 a 356,35 438,31
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Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264954 a 36 kg 338,44 416,28
264953 a 18 kg 213,09 262,10

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264949 a Długi uchwyt (400 mm) 499,60 614,51
264951 a Krótki uchwyt (73 mm) 786,12 966,93
264950 a Uchwyt i podstawka pod laptopa 1.556,12 1.914,03
264952 a Uchwyt na dwa monitory 1.251,70 1.539,59

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264946 a 392,16 482,36

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264956 a 195,19 240,08

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264948 a 162,95 200,43

Ból szyi Ból kręgosłupa Ból nóg Ból nadgarstków

Ból szyi i ramion jest spowodowany 
głównie przez ustawienie monitora na 
niewłaściwej wysokości. Regulowane 

podnośniki i podstawki zapewniają 
zarówno bezpieczeństwo, jak i 

łatwe dopasowanie wysokości do 
odpowiedniego poziomu.

Ból kręgosłupa w części lędźwiowej 
jest często spowodowany złą postawą 

podczas siedzenia. Dopasowane 
siedziska i podpórki pod plecy zapewnią 
prawdziwy komfort, a także skłonią do 

korekty postawy.

Podnóżek pomaga w zachowaniu 
właściwej postawy, zapewniając 

optymalne ustawienie udom i stopom. 
Zmienny kąt nachylenia i specjalna 

powierzchnia podnóżka pomagają w 
zachowaniu odpowiedniej cyrkulacji 

krwi i umożliwiają stopom ruch podczas 
siedzenia.

Podpórki pod nadgarstki stosowane 
podczas korzystania z myszy i klawiatury 
podnoszą ramię wraz z nadgarstkiem do 

odpowiedniej wysokości, aby zaradzić 
skutkom i minimalizować ryzyko 

wystąpienia zespołów RSI i cieśni 
nadgarstka.

Uchwyty do monitorów Kensington SmartFit® 

• Zwiększają dostępną przestrzeń na biurku i umożliwiają ustawienie monitora na odpowiedniej wysokości  
• System zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy  
• Monitory mocowane są zgodnie ze standardem VESA® 75 mm lub 100 mm  
• Odpowiednie dla monitorów o przekątnej do 24” i maksymalnej wadze do 11,3 kg na jedno ramię 

Podstawka pod laptopa 
Kensington SmartFit® 

• Umożliwia zamontowanie kompatybilnej, 
uniwersalnej stacji dokującej Kensington pod 
platformą laptopa, co doskonale sprawdza 
się na biurkach o ograniczonej ilości miejsca

• Odpowiedni dla laptopów posiadających 
ekran do 15,6”  

• System zarządzania kablami zapewnia 
porządek w miejscu pracy  

Podstawka chłodząca pod 
laptopa Kensington Smart-
Fit® Easy Riser™

• Nachylenie w zakresie 50°  
• Poprawia cyrkulację powietrza, 

zapobiegając przegrzewaniu się laptopa  
• Składana na płasko, co ułatwia 

przewożenie  

Podstawka obrotowa pod monitor Kensington SmartFit®

• Opatentowany, obrotowy schowek z przegródkami pozwala uporządkować rzeczy na 
biurku, ułatwiając jednocześnie dostęp do nich  

• Solidna konstrukcja - utrzymuje monitor o wadze do 18 kg  

Podstawki pod monitor Kensington SmartFit®

• Ustawia monitor na wysokości oczu, co pomaga redukować problemy z oczami i szyją   
• Uniwersalna podstawka zaprojektowana z myślą o każdym monitorze o wadze do 

36 kg (K52786WW) lub do 18 kg (K52785WW)  
• Akcesoria biurowe i papiery mogą być przechowywane pod podstawką, co pozwala 

zaoszczędzić miejsce na biurku  

K52785WWK52786WW
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PODSTAWKA CHŁODZĄCA DO LAPTOPA 
KENSINGTON
• idealny sposób na zapewnienie maksymalnej wydajności 

komputera przenośnego; 

• wyposażona w dwa wentylatory zasilane przez kabel 

USB;

• podstawka unosi komputer przenośny z powierzchni 

biurka w celu poprawy obiegu powietrza i ograniczenia 

w ten sposób nagromadzenia ciepła, co poprawia wydaj-

ność akumulatora i wydłuża okres jego eksploatacji;

• podstawka ma także wysuwaną stopkę i cztery gumowe 

nakładki stabilizacyjne, które utrzymują komputer w 

stabilnej pozycji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264938 a 231,00 284,13

PODSTAWKA CHŁODZĄCA DO LAPTOPA 
KENSINGTON LIFTOFF™
• zapewnia chłodzenie i dłuższą pracę komputera 

przenośnego; 

• unosi komputer przenośny z powierzchni biurka w celu 

poprawy obiegu powietrza i ograniczenia nagromadzenia 

ciepła, co poprawia wydajność akumulatora i wydłuża 

okres jego eksploatacji; 

• regulacja pochylenia i wysokości umożliwia ustawienie 

ekranu w żądanej pozycji, ograniczając dolegliwości 

karku i zmęczenie oczu;

• lekka, składana podstawka ma wbudowany uchwyt i 

mieści się w torbach na komputer przenośny do 17 cali; 

• antypoślizgowa podstawa.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264939 a 177,28 218,05

ADAPTER HD CV2000H USB-CTM–VGA 
KENSINGTON
• profesjonalny adapter umożliwiający wyświetlenie obrazu 

o rozdzielczości 1080p Full HD za pośrednictwem portu 

USB-C; 

• adapter doskonale poprawia wydajność pracy na 

komputerze lub ułatwia łączenie z urządzeniami w sali 

konferencyjnej w celu przeprowadzenia prezentacji; 

• umożliwia pracę w trybie rozszerzonym lub w trybie lu-

strzanym i jest także zgodny z portami Thunderbolt™ 3.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264943 a 250,70 308,36

STACJA DOKUJĄCA UNIWERSALNA USB 3.0 
KENSINGTON SD3600
• uniwersalna stacja dokująca SD3600 oferuje wygodne 

połączenie ze wszystkimi elementami systemu kompu-

terowego; 

• porty HDMI i DVI umożliwiają rozszerzenie obszaru 

roboczego i poprawę efektywności pracy dzięki dodaniu 

2 monitorów zewnętrznych; 

• dwa porty USB 3.0 z przodu stacji dokującej oraz cztery 

porty USB 2.0 z tyłu idealnie nadają się do podłączenia 

urządzeń peryferyjnych i akcesoriów.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264944 a 1.054,72 1.297,31

STACJA DOKUJĄCA UNIWERSALNA USB 3.0 
KENSINGTON SD3650
• uniwersalna stacja dokująca SD3650 umożliwia 

przesyłania obrazu w rozdzielczości HD z dwóch źródeł 

za pośrednictwem portu DisplayPort i HDMI, a przez to 

rozszerzenie obszaru roboczego i poprawę efektywności 

pracy dzięki dodaniu 2 monitorów zewnętrznych; 

• cztery porty USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0 idealnie 

nadają się do podłączenia urządzeń peryferyjnych i 

akcesoriów.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264945 a 1.394,95 1.715,79

ADAPTER CA1000 KENSINGTON
• adapter USB-C do USB-A CA1000 umożliwia podłącze-

nie urządzenia USB-C do klawiatury, myszki, dysku twar-

dego oraz innych urządzeń peryferyjnych wyposażonych 

w standardowych port USB-A;

• adapter posiada dwustronne złącze i obsługuje ładowa-

nie do 3 A; 

• można przesyłać również dane z prędkością do 5 Gbps, 

a dzięki instalacji typu „plug and play” podłączenie jest 

szybkie i łatwe.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264940 a 125,35 154,18

KONCENTRATOR CH1000 KENSINGTON
• 4-portowy koncentrator USB-C CH1000 to prosty i łatwy 

sposób na rozszerzenie łączności urządzenia USB-C; 

• umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych takich 

jak mysz, klawiatura lub pamięci USB za pomocą trzech 

portów USB-A, jednocześnie korzystając z jednego portu 

USB-C do podłączenia smartfona lub tabletu, wyposażo-

nego w nowy styl portu; 

• koncentrator posiada technologię USB 3.1 generacji 1., 

obsługującą prędkość przesyłu danych do 5 Gb/s; 

• dzięki instalacji typu „plug and play” wszystkie akcesoria 

będą działały szybko, a kompaktowa budowa pozwala na 

łatwe spakowanie i zabranie ze sobą w trasę.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264941 a 315,16 387,65

ADAPTER CV4000H USB-CTM–HDMI 4K 
KENSINGTON
• profesjonalny adapter umożliwiający wyświetlenie obrazu 

o rozdzielczości 4K Ultra HD za pośrednictwem portu 

USB-C; 

• adapter doskonale poprawia wydajność pracy na 

komputerze lub ułatwia łączenie z urządzeniami w sali 

konferencyjnej w celu przeprowadzenia prezentacji; 

• umożliwia pracę w trybie rozszerzonym lub w trybie lu-

strzanym i jest także zgodny z portami Thunderbolt™ 3.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264942 a 279,35 343,60

0 KENSINGTON

BLOKADA DO LAPTOPÓW KENSINGTON CLICKSAFE® 
NA KOD
• blokada szyfrowa do laptopa ClickSafe® zapewnia 

zabezpieczenie laptopa jednym kliknięciem;

• linka o długości 1,8 m pozwala zabezpieczyć sprzęt na 

biurku, stole lub innej stałej powierzchni, a 4-cyfrowy, 

bezkluczowy zamek szyfrowy pozwala wybrać jedną z 10 

000 kombinacji;

• linka wykonany ze stali węglowej;

• program Register & Retrieve™ umożliwia znalezienie 

zapomnianych kodów;

• połączenie z laptopem za pomocą gniazda bezpieczeń-

stwa Kensington dostępnego w 99% komputerów.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264937 a 302,63 372,23



AKCESORIA KOMPUTEROWE 04

103

akcesoria do telefonów i tabletów

KONFERENCJE

PRZENOŚNY GŁOŚNIK KONFERENCYJNY LEITZ 
COMPLETE Z BLUETOOTHEM
Przenośny, bezprzewodowy głośnik. Krystalicznie czysty, 

bogaty dźwięk stereo. Wbudowany mikrofon do prowadze-

nia rozmów konferencyjnych za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych - gdziekolwiek i kiedykolwiek 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264605 a czarny 491,63 604,70

MINIGŁOŚNIK KONFERENCYJNY LEITZ COMPLETE 
Z BLUETOOTHEM
Słuchaj ulubionej muzyki gdziekolwiek zechcesz dzięki 

łączności poprzez Bluetootha, standardowe gniazdo 

słuchawkowe lub zintegrowany odtwarzacz mp3! Idealny 

także do prowadzenia telekonferencji czy prowadzenia roz-

mów telefonicznych bez konieczności trzymania słuchawki. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264049 a czarny 860,58 1.058,51

MINIADAPTER LEITZ COMPLETE
Służy do podłączenia Twojego komputera do TV, monitora 

lub projektora 

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264606 a wejście VGA, biały  83,05 102,15
264607 a wejście VGA, czarny  83,05 102,15
264608 a wejście HDMI, biały  76,35 93,91
264609 a wejście HDMI, czarny  76,35 93,91

W dzisiejszym niezwykle konkurencyjnym świecie potrzeba budowania profesjo-

nalnego wizerunku jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Przeprowadzenie 

prezentacji w sposób profesjonalny wymaga pewności siebie i umiejętności 

odpowiedniego przekazania informacji, które odbiorcy powinni usłyszeć i zo-

baczyć. Produkty Leitz Complete to odpowiednie narzędzia wspierające zarówno 

w zakresie funkcjonalności, jak i stylu. Pozwalają osiągnąć pełną kontrolę nad 

przekazem i jego najwyższą skuteczność. Wielozadaniowe, lekkie, poręczne, 

stylowe, z funkcją "podłącz  i używaj". Rozwiązania klasy biznes, w każdym 

detalu.

LEITZ COMPLETE
DLA PRACOWNIKÓW MOBILNYCH

Wbudowany 

power bank

Technologia 

Bluetooth
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ŁADOWARKI UNIWERSALNE LEITZ COMPLETE ZE ZŁĄCZEM DO GNIAZDKA 
SIECIOWEGO Z WTYCZKAMI NA UE, WIELKĄ BRYTANIĘ I USA. 
Ładowarka z wbudowanym powerbankiem 3000

Z 3 wymiennymi wtyczkami. 10,5 W. 2 w 1.

Ładowarka z 2 portami USB

Z 3 wymiennymi wtyczkami. 12W. Ładuje 1 tablet lub 2 smartfony.

Ładowarka z 4 portami USB

Z 3 wtyczkami. 24 W. Ładuje jednocześnie tablety i smartfony.  

Opis. Nr katalog. Cena netto Cena brutto

z power bankiem 264610 a 277,49 341,31
z 2 portami USB 264723 a 115,47 142,03
z 4 portami USB 264420 a 203,37 250,15

NOWOŚĆ

Micro USB

Złącze 
Lightning

A B C

NOWOŚĆ

POWER BANKI LEITZ COMPLETE
Zapewnią dodatkowy czas na serfowanie w smartfonie i na tablecie. Wytrzymały 

akumulator litowo-jonowy. Wskaźnik naładowania akumulatora z 4 diodami LED 

Zasilacze Speed - ładują urządzenia mobline o 25% szybciej 

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264731 a Power bank Ultra Slim z kablem Lightning, 1350 mAh 184,37 226,78

264734 a Power bank Ultra Slim z kablem micro USB, 1350 

mAh
139,67 171,79

264732 a Power bank Slim High Speed z kablem Lightning, 

3000 mAh
221,63 272,60

264735 a Power bank Slim High Speed z kablem micro USB, 

3000 mAh
186,23 229,06

264733 a Power bank Slim High Speed z kablem Lightning, 

6000 mAh
277,49 341,31

264736 a Power bank Slim High Speed z kablem micro USB, 

6000 mAh
232,79 286,33

POWER BANKI LEITZ COMPLETE
Podręczny zapas energii dla twoich urządzeń mobilnych. Ładuje 25% szybciej niż 

oryginalna ładowarka

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264728 a Power bank 2600 mAh, z USB 115,28 141,79
264729 a Power bank 5200 mAh, z USB 165,74 203,86
264730 a Power bank 10400 mAh, z USB 232,79 286,33

PODSTAWKA LEITZ COMPLETE DO ŁADOWANIA IPADA/TABLETU PC
Możliwość ustawienia pod optymalnym do patrzenia lub pisania kątem 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263674 a biały 100,70 123,86
263675 a czarny 100,70 123,86

PODSTAWKA OBROTOWA LEITZ COMPLETE DO ŁADOWANIA IPADA/TABLETU PC
Idealna do przeprowadzenia prezentacji w czasie spotkania z klientem. Możliwość ustawie-

nia pod optymalnym do patrzenia lub pisania kątem

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264346 a biały 75,53 92,90
264347 a czarny 75,53 92,90



AKCESORIA KOMPUTEROWE 04

105

akcesoria do telefonów i tabletów

NOWOŚĆ

Nowe produkty z USB typ-C

ŁADOWARKA UNIWERSALNA LEITZ COMPLETE, Z USB-C, 60 W
Szybka ładowarka USB-C do urzadzen takich jak Macbook oraz innych urzadzen 

wyposazonych w złacze typu USB-C. Niewielkie rozmiary i smukła obudowa sprawiaja, 

ze bez problemu zmiesci sie w kazdej torbie.

Ładowarka wyposażona w USB-C to najbardziej wszechstronna ładowarka na świecie: 

dostarcza 4 różne napięcia o mocy 3 A. Dzięki technologii Power Delivery sama 

automatycznie wykrywa, jakie napięcie – 5 V, 9 V, 15 V czy 20 V - należy dostarczyć do 

podłączonego urządzenia.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264727 a 307,28 377,95

KABLE I ADAPTERY LEITZ COMPLETE Z USB-C
Naładuje każde urządzenie ze złaczem USB-C i technologia precyzyjnego dostarczania 

mocy (Power Delivery). Kable i adaptery umożliwiają łączność pomiędzy laptopami, smart-

fonami, tabletami i innymi urządzeniami posiadającymi port micro USB, USB-A lub USB-C, 

a urządzeniami USB-C.

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264718 a Kabel ze złącza USB-C na USB-C 3.1, 1 m 94,98 116,83
264717 a Kabel ze złącza USB-C na USB-A 3.1, 1 m 68,91 84,76
264716 a Kabel ze złącza USB-C na micro USB 2.0, 1 m 68,91 84,76
264703 a Adapter ze złacza USB-C na USB-A(F) 3.1, 0,15 m 67,05 82,47

KABEL LEITZ COMPLETE ZE ZŁĄCZEM LIGHTNING NA USB
Kabel do szybkiego ładowania. Zapewnia łączność z każdym portem USB, umożliwiając 

ładowanie i synchronizację Twojego urządzenia iOS szybko i bezpiecznie. Posiada certyfi -

kat Apple. 

Opis. Nr katalog. Cena netto Cena brutto

30 cm, biały 264423 a 94,91 116,74
30 cm, czarny 264424 a 94,91 116,74
1 m, biały 264425 a 106,53 131,03
1 m, czarny 264426 a 106,53 131,03
2 m, biały 264427 a 123,95 152,46
2 m, czarny 264428 a 123,95 152,46
spiralny 1 m, czarny 264429 a 104,58 128,63
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Nr katalog. Cena netto Cena brutto

751151 a 26,99 33,20

Nr katalog. Długość Kolor Cena netto Cena brutto

751152 a 1 m zielony 19,51 24,00
751161 a 1 m niebieski 19,51 24,00
751162 a 1 m biały 19,51 24,00

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

751157 a 2 porty USB 75,74 93,16
751150 a QC3.0 80,96 99,58
751158 a samochodowa 74,00 91,02

Nr katalog. Długość Kolor Cena netto Cena brutto

751154 a 1 m zielony 22,80 28,04
751159 a 1 m niebieski 22,80 28,04
751160 a 1 m biały 22,80 28,04
751164 a 1,2 m biały MFI 74,71 91,89

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

751166 a 5200 mAh czarny 95,76 117,78
751167 a 5200 mAh beżowy 95,76 117,78
751168 a 5200 mAh biały 95,76 117,78
751169 a 7800 mAh czarny 121,88 149,91
751170 a 7800 mAh biały 121,88 149,91
751165 a 10000 mAh biały 144,52 177,76
751171 a 13000 mAh czarny 177,60 218,45

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

751163 a 40,56 49,89
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Digitalizacja jest jednym z głównych czynników zmian w globalnej komunikacji. 

Nowa seria UCHWYTÓW DO TABLETÓW fi rmy DURABLE powstała do wygodnego 

i profesjonalnego korzystania z urządzeń mobilnych.

UCHWYTY 
DO TABLETÓW

 Do wszystkich formatów tabletów od 7” do 13”  

 Możliwość obrotu o 360 stopni 
 i zastosowania pionowo lub poziomo

 Regulacja kąta nachylenia

 Zabezpieczenie przed kradzieżą

 Do zastosowania na biurku, ścianie i na podłodze

2 5

4

3

1

Nr katalog. Nazwa produktu i opis Cena netto Cena brutto

1 161012 a
Tablet Holder Table uchwyt 

do tabletu z podstawą stołową

2 161013 a

Tablet Holder Table Clamp 

uchwyt do tabletu z ruchomym 

ramieniem i zaciskiem do blatu

3 161015 a
Tablet Holder Wall 
uchwyt do tabletu na ścianę

4 161016 a

Tablet Holder Wall Arm
uchwyt do tabletu na ścianę 

z ruchomym ramieniem

5 161014 a
Tablet Holder Floor stojak 

podłogowy z uchwytem do tabletu

Digitalizacja jest jednym z głównych czynników zmian w globalnej komunikacji. 

Nowa seria UCHWYTÓW DO TABLETÓW fi rmy DURABLE powstała do wygodnego 

i profesjonalnego korzystania z urządzeń mobilnych.

Do wszys

Możliwość
i zastosow

Regulacja

Zabezpiec

Do zastos

2 5

3

tkich formatów tabletów od 7” do 13”  

ć obrotu o 360 stopni
wania pionowo lub poziomo

a kąta nachylenia

czenie przed kradzieżą

owania na biurku, ścianie i na podłodze

4

1

Nr katalog. Nazwa produktu i opis Cena netto Cena brutto

1 161012 a
Tablet Holder Table uchwyt 

do tabletu z podstawą stołową

2 161013 a

Tablet Holder Table Clamp
uchwyt do tabletu z ruchomym

ramieniem i zaciskiem do blatu

3 161015 a
Tablet Holder Wall
uchwyt do tabletu na ścianę

4 161016 a

Tablet Holder Wall Arm
uchwyt do tabletu na ścianę 

z ruchomym ramieniem

5 161014 a
Tablet Holder Floor jstojak 

podłogowy z uchwytem do tabletu

623,14

816,12

296,19

778,66

1.001,69

766,46

1.003,83

364,31

957,75

1.232,08



AKCESORIA KOMPUTEROWE04

108

torby na laptopy

TORBA LEITZ COMPLETE NA LAPTOPA             
15,6” LUB 13,3”
• Przednia kieszeń umożliwia szybki dostęp do smartfona, 

paszportu, długopisów i wizytówek 

• Oddzielne, odpinane etui na ładowarki i kable 

• Przednia kieszeń umożliwia szybki dostęp do tabletu 

mini lub czytnika e-booków 

• Usztywniona kieszeń na tablet lub ultrabook z podszew-

ką z weluru chroniącą powierzchnię i ekrany urządzeń 

• Uchwyt mocujący do wózków lotniskowych 

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264043 a do laptopa 15,6", czarna 505,86 622,21
264048 a do laptopa 13,3", czarna 474,88 584,10
264781 a do laptopa 15,6", tytanowy błękit 505,86 622,21
265510 a do laptopa 13,3", tytanowy błękit 474,88 584,10
264782 a do laptopa 15,6", srebrno-szary 505,86 622,21
264787 a do laptopa 13,3", srebrno-szary 474,88 584,10

Kieszenie z siatką Ściereczka do 

czyszczenia

Identyfi kator 

Podszewka 

z weluru  

Wygodne podróżowanie

ORGANIZER LEITZ COMPLETE NA TABLET 10”
Teczka konferencyjna, która zapewni ochronę Twojego tabletu PC z ekranem 10” oraz 

innych urządzeń mobilnych. 

• Z kieszeniami na notatnik A4, długopisy, wizytówki, bilety, kable USB 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264435 a czarny 258,60 318,08

ETUI LEITZ COMPLETE
Smukłe i miękkie etui do ochrony Twojego ultrabooka, zamykane na suwak. 

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264043 a na laptopa 15,6", czarne 505,86 622,21
264048 a na laptopa 13,3", czarne 474,88 584,10

LEITZ COMPLETE
ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O PODRÓŻY

TORBA LEITZ COMPLETE SMART TRAVELLER NA TABLET 10”
Idealna do przenoszenia urządzeń mobilnych i dokumentów A5 

• Z paskiem na ramię

• Posiada 10 kieszeni, w tym przednią umożliwiającą szybki dostęp do smartfona 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264047 a czarny 225,05 276,81

KOSZULKA Z SUWAKIEM NA AKCESORIA LEITZ COMPLETE TRAVELLER
Koszulki Leitz Traveller to sposób  na utrzymanie porządku, ładu oraz dobrej organizacji 

podczas podróży - i zapakowanie bagażu podręcznego w ciągu kilku minut! 

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

264514 a Rozmiar XS, 130 x 95 mm, 2 szt. 32,21 39,62
264515 a Rozmiar S, 232 x 122 mm, 2 szt. 36,23 44,56

264516 a Rozmiar M, 220 x 175 mm, 2 szt. 

(z poszerzanym dnem do 45 mm)
44,30 54,49

264517 a Rozmiar L, 325 x 227 mm, 2 szt. 46,30 56,95
264518 a Mix rozmiar XS, S, M po 1 sztuce 60,40 74,29
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SREBRNO-SZARY TYTANOWY BŁĘKIT

NOWE
kolory

TORBA LEITZ COMPLETE MESSENGER NA LAPTOPA 
15,6”
• Idealna do przenoszenia urządzeń mobilnych  i doku-

mentów w formacie A4 

• Z rączką i paskiem na ramię

• Uchwyt mocujący do wózków lotniskowych 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264046 a czarny 474,88 584,10
264785 a tytanowy błękit 474,88 584,10
264786 a srebrno-szary 474,88 584,10

PLECAK LEITZ COMPLETE SMART TRAVELLER NA 
LAPTOPA 15,6”
• System wentylacyjny w tylnej części plecaka 

• Odpinana kieszeń na ładowarkę i kable 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264044 a czarny 516,19 634,91
265508 a tytanowy błękit 516,19 634,91
264783 a srebrno-szary 516,19 634,91

TORBA LEITZ COMPLETE SHOPPER NA LAPTOPA 
13,3”
• Ze skórzanymi uchwytami 

• Uchwyt mocujący do wózków lotniskowych 

• Odpinany i regulowany pas na ramię 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264045 a czarny 474,88 584,10
265509 a tytanowy błękit 474,88 584,10
264784 a srebrno-szary 474,88 584,10

NOWE FUNKCJO-
NALNOŚCI

WALIZKA NA 4 KÓŁKACH LEITZ COMPLETE SMART 
TRAVELLER
Walizka w rozmiarach dopuszczalnych przez linie lotnicze z 

kółkami obrotowymi 360°.

• Służy do przewożenia laptopa, dokumentów A4 i ubrań

• Z 4 cichymi, obrotowymi kółkami i stabilnym uchwytem 

na dwóch prowadnicach

• Rączki z góry i z dołu ułatwiające przenoszenie 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264432 a czarny 1.078,47 1.326,52

TORBA LEITZ COMPLETE SMART TRAVELLER NA 
KÓŁKACH
• Torba na urządzenia mobilne, dokumenty A4 i ubrania, w 

rozmiarze dopuszczalnym przez linie lotnicze

• Z systemem 2 gładko obracających się kółek

• Stabilny uchwyt na dwóch prowadnicach oraz eleganckie 

rączki

• Uchwyt mocujący do wózków lotniskowych 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264049 a czarny 860,58 1.058,51
264788 a tytanowy błękit 860,58 1.058,51
264789 a srebrno-szary 860,58 1.058,51

WALIZKA NA 2 KÓŁKACH LEITZ COMPLETE SMART 
TRAVELLER
Torba w stylu biznesowym w rozmiarze akceptowanym 

jako bagaż podręczny.

• Wytrzymałe, lekko obracające się kółka z metalowy-

mi felgami, mocne, uchwyt z mocnymi, podwójnymi 

prowadnicami

• Główna komora zabezpieczona zamkiem TSA na  

3-cyfrowy kod 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264611 a czarny 912,53 1.122,41
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A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

15"
38 cm maksymalna

przekątna
laptopa

podręczna
k i e s z o n k a
na dokumenty

pasek
na bagaż
podróżny

b o c z n e 
kieszenie2 miękkie,

ciche kółka

chowana
rączka
teleskopowa

17"
43 cm

2

Torba pilotka Granada 17” 
· Wym.: 420 x 350 x 250 mm · Waga: 3,88 kg · Pojemność: 24 l · Kolor: czarny/szary 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561188 a 598,56 736,23

AKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTW
DRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

k G d 17”

10"
25 cm

15"
38 cm

Plecak na laptopa Gigabyte 15”
· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 340 x 450 x 210 mm 
· Waga: 1,04 kg · Pojemność: 20 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560254 a 452,23 556,24

16"
41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

Plecak na laptopa Legacy 16”
· Oddzielna przegroda na laptopa z potrójną osłoną ochronną · Wym.: 350 x 450 x 250 mm 
· Waga: 1,49 kg · Pojemność: 21 l · Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560253 a 359,16 441,77

16"
41 cm

TRIPLE PROTECT

Plecak na laptopa Pillar 16” 
· Wym.: 380 x 480 x 250 mm · Waga: 1,11 kg · Pojemność: 25 l  · Kolor: czarny/szary · Klasa 
PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561175 a 299,28 368,11

15.4"
39 cm

17"
43 cm

2

Torba pilotka Patriot 17”, zestaw 2w1
· Wym.: 430 x 410 x 310 mm · Waga: 4,06 kg · Pojemność: 25 l · Kolor: czarny/szary 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560257 a 778,09 957,05

A Swiss Company since 1893

pilotka Patriot 17” zestaw 2w1

2w1
TORBA

+ ROLLER

Plecak na laptopa Carbon Apple 17” 
· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 360 x 500 x 250 mm 
· Waga: 1,44 kg · Pojemność: 25 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561179 a 452,23 556,24

17"
43 cm
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torby na laptopy

A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

pasek
na bagaż
podróżny TRIPLE PROTECT

potrójna
ochrona
laptopa

k i e s z e ń  z 
organizerem 
akcesoriów

ramiona
amortyzujące
wstrząsy

wzmocniona
i stabilna
podstawa

cyrkulacja
powie t r za 
na plecach

Torba na laptopa Insight 15,6” 
· Wym.: 410 x 310 x 140 mm · Waga: 1,17 kg · Pojemność: 10 l · Kolor: szary · Klasa PREMIUM 
– 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561180 a 272,65 335,36

15.6"
40 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

10"
25 cm

10"
25 cm

16"
41 cm

14"
36 cm

Torba na laptopa Source 14”-16” 
·  Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI ·  Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Przekątna laptopa Wymiary Waga Pojemność Cena netto Cena brutto

561181 a 14” 390 x 250 x 80 mm 0,74 kg 5 l 299,28 368,11

560255 a 16” 410 x 280 x 120 mm 0,99 kg 8 l 419,00 515,37

Torba na laptopa Slim Legacy 17” 
· Wym.: 440 x 340 x 80 mm · Waga: 0,87 kg · Pojemność: 12 l · Kolor: czarny/szary · Klasa 
PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561184 a 272,65 335,36

17"
43 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

16"
41 cm

10"
25 cm

14"
36 cm

Plecak na laptopa Reload 14”-16”
· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM 
– 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Przekątna laptopa Wymiary Waga Pojemność Cena netto Cena brutto

561399 a 14” 280 x 420 x 170 mm 0,96 kg 11 l 452,23 556,24

561177 a 16” 310 x 440 x 180 mm 1,12 kg 16 l 478,84 588,97

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

17"
43 cm

Torba na laptopa Legacy 17” 
· Wym.: 420 x 320 x 210 mm · Waga: 1,27 kg · Pojemność: 19 l · Kolor: czarny/szary
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560256 a 392,40 482,65

10"
25 cm

16"
41 cm

Plecak damski na laptopa i tablet Alexa 16” 
· Usztywniona przegroda na laptopa, oraz oddzielna kieszeń na tablet 10” · Elegancki i wytrzymały 
materiał zewnętrzny · Wym.: 330 x 430 x 140 mm · Waga: 0,78 kg · Pojemność: 12 l · Klasa 
PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Kolor: czarny · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560967 a 538,67 662,56



AKCESORIA KOMPUTEROWE04

112

torby na laptopy

A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

wodoszczelna
i brudoodporna
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CHECKPOINT
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13"
33 cm

10"
25 cm

Torebka damska na laptopa Eva 13” 
· Wym.: 410 x 300 x 110 mm · Waga: 0,8 kg · Pojemność: 10 l · Powiększana głębokość 
(patrz zdjęcie) · Wyjmowane, usztywnione etui na laptopa · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  
· Kolor: czarny · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560968 a 419,00 515,37

13"
33 cm

Etui na laptopa Resolution 13” 
· Wym.:330 x 240 x 20 mm · Waga: 0,36 kg · Pojemność: 2 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM 
– 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560258 a 212,81 261,76

15.6"
40 cm

10"
25 cm

Torebka damska na laptopa i tablet Ana 15,6” 
· Wym.: 420 x 350 x 190 mm · Waga: 0,99 kg · Pojemność: 16 l · Kolor: czarny · Elegancki i wytrzy-
mały materiał zewnętrzny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

560966 a 538,67 662,56

Torba na laptopa Slim Speedline 13” 
· Wym.: 250 x 380 x 100 mm · Waga: 0,76 kg · Pojemność: 3 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 
LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561186 a 332,53 409,01

10"
25 cm

13"
33 cm

Torba na laptopa Slim Sherpa 16” 
· Wym.: 410 x 320 x 60 mm · Waga: 0,62 kg · Pojemność: 10 l · Kolor: czarny · Elegancki i wytrzy-
mały materiał zewnętrzny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561183 a 179,58 220,88

16"
41 cm

Torba na laptopa Slim Index 16” 
· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 420 x 320 x 80 mm 
· Waga: 0,76 kg · Pojemność: 10 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka
Nr Katalog. Cena netto Cena brutto

561185 a 239,42 294,49

16"
41 cm

10"
25 cm
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PLECAK NA LAPTOP 16˝ 
PIERRE BY ELBA ORIGINAL
• wykonany z wytrzyma-

łego, grubego i wodo-

szczelnego nylonu; 

• trzy duże przegrody; 

• tylna przegroda 

przystosowana do 

przenoszenia laptopa 

16”; 

• obszerna przegroda 

na segregator, notesy 

lub dokumenty; 

• dodatkowe kieszenie na akcesoria i drobiazgi; 

• boczne klamry zabezpieczające przed rozsuwaniem się 

plecaka;

• spód chroniony czterema nóżkami; 

• wzmocnione, regulowane ramiona z miękkim wypełnie-

niem; 

• 5 lat gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

132792 a 351,14 431,90

6˝ 
INAL

TORBA NA LAPTOPA LAP-10 JANPOL BIS
• grubość 6 cm; 

• dwie duże przegrody w tym jedna z zabezpieczeniem 

na laptopa; 

• dwie kieszonki na wizytówki; 

• dwa uchwyty na długopisy; 

• kieszonka na telefon komórkowy/i-phone; 

• zewnętrzna kieszeń zamykana klapą; 

• dwie wysuwane rączki; 

• regulowany pasek na ramię; 

• kolor: czarny.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

340088 a 130,95 161,07

AP-10 JANPOL BIS

SAMOPRZYLEPNA LISTWA NA MONITOR MEMO Z ZAKŁADKAMI
• listwa organizacyjna do monitora; 

• umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami; 

• wykonana z przezroczystego PVC;

• bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zosta-

wia śladów kleju); 

• dwie zakładki na górze i na dole listwy umożliwiają wsunięcie wizytówki lub zwykłej 

kartki z notatkami, nawet w formacie A4; 

• szczególnie przydatna w przypadku konieczności przepisywania tekstu na komputerze;

• doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację luźnych 

kartek; 

• wymiary 80 x 300 x 1,5 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081192 a 23,86 29,35

SAMOPRZYLEPNA LISTWA NA MONITOR MEMO
• listwa organizacyjna do monitora; 

• umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami; 

• wykonana z przezroczystego PVC; 

• bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia śladów kleju); 

• doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację luźnych 

kartek; 

• wymiary 80 x 300 x 1,5 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081191 a 20,68 25,44

TORBA NYLONOWA NA LAPTOP 14” 
PIERRE BY ELBA
• wykonana z nylonu ze wstawkami z naturalnej skóry;

• komora na laptopa maks. 14” oraz na luźne dokumenty;

• 3 zewnętrzne kieszenie na dokumenty, w tym przegródki 

na telefon lub długopisy czy wizytówki;

• w komplecie pasek na ramię;

• 2 lata gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136131 a 314,27 386,55

TECZKA NYLONOWA NA LAPTOP 14” 
PIERRE BY ELBA
• wykonana z nylonu ze wstawkami ze skóry;

• sztywna konstrukcja teczki;

• rączki ze skóry;

• komora na laptopa maks. 14” oraz na dokumenty;

• wewnątrz kieszeń na suwak i przegródki na telefon i 

długopisy;

• w komplecie pasek na ramię;

• 2 lata gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136132 a 347,64 427,60

TORBA PODRÓŻNA PIERRE BY ELBA
• torba podróżna na jednodniowy wyjazd, wykonana 

z mocnego płótna canvas ze wstawkami z naturalnej 

skóry;

• oddzielna komora na ubrania;

• wewnątrz 2 kieszenie;

• 2 zewnętrzne kieszenie;

• rączki wykonane ze skóry;

• w komplecie pasek;

• 2 lata gwarancji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

136133 a 389,77 479,42
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ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA STANGER
• dezynfekujące, wilgotne szmatki do czysz-

czenia, skutecznie usuwają bakterie, wirusy, 

pleśń, grzyby inne zabrudzenia z dowolnych 

powierzchni; 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

790238 a 21,54 26,49

SPRAY DO CZYSZCZENIA MONITORÓW STANGER
• wysoce efektywny;

• nie rozmazuje; 

• do monitorów, fi ltrów, szklanych powierzchni projekto-

rów, fotokopiarek itd.; 

• pojemność 250 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

790229 a 17,66 21,72

SPRĘŻONE POWIETRZE STANGER
• w komplecie cienka długa rurka ułatwiająca wydmuchi-

wanie brudu z klawiatur, portów dyskowych itd.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

790232 a 400 ml 24,34 29,94

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE STANGER
• świetne do monitorów, w tym TFT, klawiatur, powierzchni plastikowych; 

• bardzo efektywne w usuwaniu tłuszczu, kurzu; antystatyczne.

Nr katalog. Ilość w opak. Rodzaj Cena netto Cena brutto

790233 a 100 szt. pojemnik 18,74 23,05
790235 a 25 szt. opakowanie uzupełniające 8,62 10,60

ZESTAW CZYSZCZĄCY ZEISS
• zestaw: ściereczka z mikrofi bry i spray czyszczący;

• profesjonalny środek do delikatnego i bardzo dokładnego czyszczenia powierzchni 

optycznych takich urządzeń jak: okulary, lornetki, aparaty fotografi czne, smartfony, 

wyświetlacze LCD, tablety, monitory;

• czyszczona powierzchnia będzie nieskazitelnie czysta i pozbawiona smug i zacieków.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

561314 a 38,05 46,80

CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW 
ZEISS
• profesjonalne chusteczki do ekranów i wyświet-

laczy zapewniają dokładne i delikatne czyszcze-

nie powierzchni optycznych i urządzeń takich jak 

smartfony, tablety, laptopy, wyświetlacze LCD;

• dzięki wyjątkowemu połączeniu różnych substancji czyszczących chusteczki usuwają 

brud, tłuszcz oraz odciski palców;

• mają działanie antystatycznie;

• antybakteryjne, nie zawierają alkoholu oraz amoniaku;

• nie nadają się do szkieł kontaktowych.

Nr katalog. Ilość szt. w opakowaniu Cena netto Cena brutto

561315 a 10 12,67 15,58
561316 a 30 28,16 34,64
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CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE DO EKRANÓW 
YELLOW ONE
• nasączone chusteczki do ekranów TFT/LCD, lapto-

pów, ekranów płaskich, powierzchni szklanych itp.;

• płyn jest niepalny, nie zawiera alkoholu; 

• miękkie w dotyku, nie pozostawiają smug; 

• delikatne i bezpieczne dla ekranu, nie powodują 

mikrozarysowań; 

• usuwają gruntownie kurz i brud; 

• mają efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim osiadaniem kurzu; 

• posiadają plombę chroniącą przed wysychaniem, nie żółkną; 

• wyprodukowane na bazie papieru – nie zawierają polipropylenu;

• rozmiar 16 x 12,9 cm;

• opak. 100 szt.;

• wyprodukowano w Niemczech.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020346 a 20,23 24,88

ŻEL CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW YELLOW ONE
• wyjątkowa konsystencja żelu, który jest bardziej wydajny 

niż tradycyjny płyn czyszczący i nie ścieka z czyszczonych 

powierzchni; 

• przeznaczony do ekranów TFT/LCD oraz plazmowych, 

laptopów, skanerów, powierzchni szklanych itp.;

• nie zawiera alkoholu, nie pozostawia smug; 

• daje efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szyb-

kim osiadaniem kurzu; 

• pojemność 200 ml; 

• w zestawie ściereczka z mikrofi bry (20 x 20 cm) GRATIS – wysokiej jakości mikrofaza 

o specjalnej drobnej strukturze tkaniny, zapewniająca szybką i efektywną pielęgnację 

ekranu; 

• wyprodukowano w Niemczech.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020349 a 23,70 29,15

PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW YELLOW ONE
• bezpieczna, delikatna formuła płynu do ekranów TFT/LCD, 

laptopów, powierzchni szklanych itp;

• atomizer rozpyla delikatną mgiełkę, która równomiernie osiada 

na ekranie; 

• płyn nie zawiera alkoholu, jest przyjazny dla środowiska; 

• w zestawie ściereczka z mikrofi bry (40 x 40 cm) GRATIS – 

wysokiej jakości mikrofaza o specjalnej drobnej strukturze 

tkaniny, zapewniająca szybką i efektywną pielęgnację ekranu; 

• daje efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim 

osiadaniem kurzu; 

• przyjemny zapach płynu; 

• pojemność 250 ml; 

• wyprodukowano w Niemczech.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020348 a 30,95 38,07

SPRĘŻONE POWIETRZE YELLOW ONE
• sprężone powietrze umożliwia usunięcie kurzu i zanieczyszczeń; 

• służy do czyszczenia klawiatur, drukarek, kieszeni CD/DVD, kopiarek itp.; 

• w zestawie rurka przedłużająca; 

• konstrukcja puszki i poziom ciśnienia spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa; 

• pojemność 400 ml; 

• wyprodukowano w Niemczech.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

020347 a 22,56 27,75

CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA ZEISS
• nie zawierają alkoholu i są antybakteryjne;

• do czyszczenia wysokiej jakości soczewek okularów, szczególnie tych z wrażliwymi 

powłokami, powierzchni wyświetlaczy LCD, smartfonów, tabletów, laptopów;

• wyprodukowane z wysokiej jakości włókien celulozowych i są nasączone specjalnym 

środkiem czyszczącym;

• bezpieczne zarówno dla samych soczewek jak i dla powłok pokrywających soczewki;

• nie zawierają alkoholu, czyszczą skutecznie, nie pozostawiając smug i zacieków.

Nr katalog. Ilość szt. w opakowaniu Cena netto Cena brutto

561311 a 10 7,72 9,50
561312 a 30 16,91 20,80
561313 a 200 101,49 124,83



AKCESORIA KOMPUTEROWE04

116

środki czyszczące

PIANKA ANTYSTATYCZNA DO CZYSZCZENIA 
OBUDÓW FELLOWES
• nie zawiera alkoholu, przeznaczona do czyszczenia 

powierzchni plastikowych i metalowych komputerów 

stacjonarnych i przenośnych, urządzeń biurowych i 

domowych;

• antystatyczna; 

• gęsta piana skutecznie czyści wszelkiego rodzaju zabru-

dzenia, pozostawia przyjemny zapach; 

• objętość: 400 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210005 a 21,45 26,38

SPRĘŻONE POWIETRZE FELLOWES
• przeznaczone do czyszczenia z kurzu miejsc trudno 

dostępnych w klawiaturach, komputerach, aparatach 

fotografi cznych; 

• wydłużona dysza umożliwia precyzyjne skierowanie 

strumienia powietrza.

Odwracalne bez HFC 200 ml
• wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu; 

• może być używane w każdej pozycji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210585 a 21,45 26,38

Bez HFC 350 ml
• wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu; 

• może być używane tylko w pozycji pionowej.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210586 a 28,61 35,19

ŚCIERECZKI NASĄCZONE DO OBUDÓW FELLOWES
• opakowanie zawiera 100 ściereczek do czyszczenia 

obudów; 

• czyszczą plastikowe, metalowe i laminatowe powierzch-

nie, włączając klawiatury, drukarki i blaty (nie nadają się 

do czyszczenia powierzchni szklanych i monitorów); 

• posiadają właściwości antystatyczne, nie zawierają 

alkoholu i są przebadane dermatologicznie; 

• posiadają przyjazną środowisku formułę i w 100 % 

nadają się do ponownego przetworzenia.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210298 a 18,59 22,87

PŁYN I ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANU 
FELLOWES
• płyn czyści szyby skanerów, komputerów PDA, ekrany 

monitorów CRC, TFT/LCD i laptopów; 

• nie pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne 

i jest przebadany dermatologicznie; 

• posiada przyjazną środowisku formułę; 

• zawartość: 125 ml płyn czyszczący, 20 chłonnych 

ściereczek; 

• możliwość dokupienia płynu (250ml).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210579 a 28,61 35,19

PŁYN DO CZYSZCZENIA EKRANU FELLOWES
• skutecznie czyści powierzchnie szklane, monitory 

komputerowe, ekrany komputerów przenośnych, 

szyby skanerów, ekrany notesów PDA i inne szklane 

powierzchnie; 

• preparat nie zawiera alkoholu; 

• nie pozostawia smug i posiada właściwości antystatycz-

ne, które zapobiegają gromadzeniu się kurzu, maksymal-

nie poprawiając wyrazistość obrazu;

• pojemność: 250 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210476 a 18,59 22,87

ŚCIERECZKI NASĄCZONE DO CZYSZCZENIA EKRANU 
FELLOWES
• ściereczki przeznaczone do czyszczenia powierzchni 

szklanych komputerów typu laptop, notesów PDA, moni-

torów komputerowych, odbiorników telewizyjnych; 

• zapobiegają gromadzeniu się kurzu i ładunków elektro-

statycznych; 

• pojemnik zawiera 100 szt. nasączonych ściereczek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

210002 a 18,59 22,87
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ŚCIERECZKI NAWILŻONE DO 
EKRANU DURABLE
• SCREENCLEAN box – nasączo-

ne chusteczki do czyszczenia 

monitorów i wszystkich szklanych 

powierzchni; 

• pojemnik zawiera 100 chuste-

czek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160143 a 22,79 28,03

PIANKA DO CZYSZCZENIA 
OBUDÓW SUPERCLEAN 
DURABLE
• do czyszczenia obudowy kompu-

tera, drukarki, telefonu i innych 

urządzeń biurowych; 

• nie zawiera alkoholu; 

• zapobiega w gromadzeniu się 

ładunków elektrostatycznych; 

• pojemność 400 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160724 a 42,88 52,74

ŚCIERECZKI NAWILŻONE DO 
PLASTIKU DURABLE
• SUPERCLEAN box – nasączo-

ne chusteczki do czyszczenia 

powierzchni z tworzyw sztucznych 

i metalu (komputery, drukarki, 

aparaty telefoniczne);

• produkt nie zawiera alkoholu;

• antystatyczny; 

• pojemnik zawiera 100 chuste-

czek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160142 a 20,93 25,74

PŁYN DO CZYSZCZENIA 
PLASTIKU DURABLE
• SUPERCLEAN – środek do czysz-

czenia powierzchni zewnętrznych 

np. komputer drukarka, aparat 

telefoniczny; 

• butelka 250 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160168 a 24,93 30,66

ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA 
EKRANÓW SCREENCLEAN DUO 
DURABLE
• ściereczki nasączone i suche do 

czyszczenia monitorów; 

• czyszczą delikatnie i nie pozostawiają 

smug na monitorach laptopów, tele-

wizorów a także na powierzchniach 

szklanych kopiarek i skanerów;

• nie zawierają alkoholu; 

• posiadają właściwości antystatyczne; 

• opakowanie zawiera 10 suchych i 10 

nasączonych chusteczek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160723 a 22,22 27,33

PŁYN DO CZYSZCZENIA EKRANU 
DURABLE 
• SCREENCLEAN – środek do czysz-

czenia monitorów i wszystkich 

szklanych powierzchni;

• butelka 250 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160169 a 24,93 30,66

SPRĘŻONE POWIETRZE 
DURABLE
• POWERCLEAN – sprężone 

powietrze do trudno dostępnych 

szczelin w klawiaturze kompu-

tera lub innych urządzeniach 

elektronicznych;

• pojemność 400 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160170 a 31,59 38,86

PŁYN DO USUWANIA ETYKIET DURABLE
• do efektywnego usuwania naklejek z papieru; 

• łatwy w użyciu, nie pozostawia resztek; 

• w komplecie pędzelek do aplikacji; 

• pojemność 200 ml.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160711 a 42,79 52,63
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SPRĘŻONE POWIETRZE CLEVERTON
• przeznaczone do czyszczenia sprzętu komputerowego 

i fotografi cznego, urządzeń elektronicznych, elektrome-

chanicznych i innych;

• wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno 

dostępnych miejsc;

• wygodne i bezpieczne w użyciu.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

299001 a 400 ml 15,98 19,66
299002 a 600 ml 26,12 32,13

PŁYN DO CZYSZCZENIA MONITORÓW CLEVERTON
• przeznaczony do czyszczenia monitorów komputerowych, 

wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych, ekranów LCD, 

LED, TFT, PDA, TV;

• antystatyczny, nie pozostawia smug;

• delikatny, nie niszczy powierzchni’

• pozostawia subtelny, przyjemny zapach;

• pojemność 250 ml. 

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

299003 a 12,61 15,51

PIANKA DO CZYSZCZENIA MONITORÓW CLEVERTON
• przeznaczona do czyszczenia wszelkiego rodzaju 

powierzchni szklanych (w tym ekranów notebooków, 

monitorów LCD, telefonów komórkowych, notesów 

elektronicznych);

• usuwa dokładnie kurz i brud oraz tłuste plamy i zabru-

dzenia;

• nie pozostawia smug, antystatyczna;

• pozostawia subtelny, przyjemny zapach;

• pojemność 400 ml. 

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

299004 a 14,28 17,56

PIANKA DO CZYSZCZENIA 
OBUDÓW PLASTIKOWYCH 
CLEVERTON
• przeznaczona do czyszczenia po-

wierzchni zewnętrznych, takich jak 

obudowy z tworzywa sztucznego, 

kopiarki, drukarki i inne elementy 

plastikowe;

• środek o działaniu antystatycznym 

i dezynfekującym, zapobiega 

ponownemu brudzeniu się czysz-

czonych powierzchni;

• zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie wszystkich 

urządzeń biurowych;

• nie pozostawia smug, antystatyczna;

• pozostawia subtelny, przyjemny zapach’

• pojemność 400 ml. 

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

299005 a 14,28 17,56

ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA 
PLASTIKU CLEVERTON
• wilgotne ściereczki przeznaczone 

są do czyszczenia i konserwacji 

powierzchni z tworzyw sztucz-

nych i metalowych urządzeń 

biurowych, takich jak: monitory, 

obudowy, klawiatury, kopiarki, 

drukarki, telefony i inne;

• mają działanie antystatyczne i 

dezynfekujące;

• ulegają biodegradacji – są przyjazne dla środowiska;

• powłoka ochronna dodatkowo zapobiega wyładowaniom 

statycznym;

• nie zawierają alkoholu;

• pozostawiają subtelny, przyjemny zapach;

• praktyczny dyspenser ułatwia wyjmowanie pojedynczych 

ściereczek i chroni pozostałe przed wyschnięciem;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

299006 a 16,78 20,64

SPRAY DO USUWANIA ETYKIET CLEVERTON
• pomaga usunąć naklejone etykiety i resztki kleju z po-

wierzchni szklanych, plastikowych, metalowych;

• wystarczy nanieść preparat bezpośrednio na etykietę, 

którą chcemy usunąć z powierzchni, odczekać około 2-5 

minut, a następnie usunąć etykietę, w razie potrzeby 

czynność powtórzyć;

• odtłuszcza i pozostawia przyjemny zapach;

• pojemność 75 ml.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

299009 a 75 ml 18,71 23,01

ŚCIERECZKI DO 
CZYSZCZENIA MONITORÓW 
CLEVERTON
• wilgotne ściereczki prze-

znaczone są do czyszczenia 

wszelkiego rodzaju powierzch-

ni szklanych (w tym ekranów 

notebooków, monitorów, 

ekranów LCD, paneli TFT, 

telefonów komórkowych, 

notesów elektronicznych);

• nie zostawiają smug, usuwają 

dokładnie kurz i brud;

• mają działanie antystatyczne i dezynfekujące;

• ulegają biodegradacji – są przyjazne dla środowiska;

• nie zawierają alkoholu;

• pozostawiają subtelny, przyjemny zapach;

• praktyczny dyspenser ułatwia wyjmowanie pojedynczych 

ściereczek i chroni pozostałe przed wyschnięciem;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

299007 a 17,76 21,84

ŻEL DO CZYSZCZENIA EKRANÓW + ŚCIERECZKA CLEVERTON
• przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni 

szklanych;

• usuwa dokładnie kurz, brud oraz tłuste plamy;

• nie zostawia smug, posiada właściwości antystatyczne i bakterio-

bójcze;

• wystarczy niewielką ilość żelu nanieść na dołączoną do opakowania 

ściereczkę z mikrowłókien i wyczyścić monitor;

• pozostawia subtelny, przyjemny zapach;

• pojemność 200 ml.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

299008 a 200 ml 15,22 18,72
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NOWE MODELE DLA AKTYWNYCH KOBIET.
A Swiss Company since 1893

Torby i plecaki – funkcjonalne i eleganckie. 

Torebka damska 


