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KOSZE NA ŚMIECI

KASETKI NA PIENIĄDZE  SZA KI NA 
K UCZE

KRZES A  OTE E

AKCESORIA KAWOWE

OPAKOWANIE ZBIORCZE
– opisuje jak pakowane są produkty

NOWOŚĆ  
– produkty niedawno wprowadzone  
na rynek 

PRODUKT  
EKOLOGICZNY     
– produkty wytworzone  ze szczególną 
dbałością o ekologię 

NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI DO 
CENY  
– wskazuje produkty, których zakup  
wydaje się być wyjątkowo korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE  
(w odniesieniu gł. do urządzeń) to pro-
dukty, które są sprowadzane specjalnie 
na zamówienie, a  czas realizacji zamó-
wienia może przekroczyć 72 godziny

I
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I may podłogowe | kosze na śmieci 

 �Maty podłogowe posiadają szereg zastosowań. 
 �Skutecznie chronią podłogi przed zniszczeniem na skutek 
regularnego przesuwania krzesła w tym samym miejscu. 
Wyciszają hałas kółek toczących się po podłodze. 
 �Maty stanowią idealny podkład pod doniczki w biurze  
i w domu, chroniąc podłogi przed  
zabrudzeniem. 
 �Bezpiecznie zaokrąglone narożniki zabezpie-
czają przed potknięciem.

Maty podłogowe Leviatan

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Mata pod krzesło Leviatan 1200x900mm na dywany 009980 I09001H
Mata pod krzesło Leviatan 1200x900mm uniwersalna 009981 I09002H
Mata pod doniczki Leviatan średnica 600mm 110176 I09003H
Mata pod doniczki Leviatan średnica 600 mm na dywany 110177 I09004H
Mata pod krzesło Leviatan 1200x900mm white 110185 I09005H
Mata pod krzesło Leviatan 1200x900mm black 110186 I09006H

Kosz na śmieci  
-CONNECT Of ce Set

 �Kosz na śmieci wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem.
 �Okrągłe lub Kwadratowe.
 �Pojemność: 12 l lub 18 l.
 �Kolor: szary lub czarny.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kosz na śmieci Q-CONNECT Office Set, metalowy, 
12l, srebrny KF00850 Nowość 12

Kosz na śmieci Q-CONNECT Office Set, metalowy, 
12l, czarny KF00873 Nowość 12

Kosz na śmieci Q-CONNECT Office Set, metalowy, 
18l, czarny KF18471 Nowość 12

Kosz na śmieci  
Q-CONNECT

 �Kosz na śmieci wykonany z metalowej 
siateczki powlekanej lakierem.
 �Zaokrąglona górna krawędź.
 �Pojemność: 19l.
 �Średnica: 295mm (góra), 240mm (dół).
 �Wysokość: 340mm.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kosz na śmieci Q-CONNECT, metalowy, 19l, 
czarny KF00871 I09001F 12

Kosz na śmieci Q-CONNECT, metalowy, 19l, 
srebrny KF00849 I09002F 12

Kosz na śmieci 
z pokrywą 
OFFICE PRODUCTS

 �Kosz biurowy na odpady.
 �Ręcznie otwierana uchylna pokrywa kosza.
 �Kosz wykonany z PP.
 �Pojemność kosza: 15l, 25l lub 50l.
 �Kolor: szary.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kosz na śmieci z pokrywą OFFICE PRODUCTS, tworzywo, 15l, szary 19012211-10 Nowość
Kosz na śmieci z pokrywą OFFICE PRODUCTS, tworzywo, 25l, szary 19012311-10 Nowość
Kosz na śmieci z pokrywą OFFICE PRODUCTS, tworzywo, 50l, szary 19012411-10 Nowość

Zawieszki do kluczy Tetis GB200

 �Wykonane z tworzywa.
 �Okienko z etykietą zabezpieczone folią ochronną.
 �Opakowanie:   
pudełko 6 szt. 
12 pudełek po 6 szt.
 �  Mix kolorów.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zawieszki do kluczy Tetis GB200-M GB200-M I09001G 12

Kasetki na pieniądze

 �Metalowa kasetka na pieniądze o zaokrąglonych brzegach.
 �Zamykana na klucz.
 �Funkcjonalne przegródki na monety i banknoty.
 �Wygodny uchwyt do przenoszenia kasetki.
 �Dostępne kolory: czerwony i niebieski.
 �Wymiary: 300x240x90 mm.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kasetka na pieniądze HF-M300A HF-M300D I03228
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WYPOSAŻENIE BIURA Ikasetki na pieniądze, szafki na klucze

Kasetki na pieniądze 8878  �Metalowe kasetki lakierowane, o zaokrąglanych brzegach.
 �Zamykane na kluczyk (w zestawie 2 kluczyki).
 �Posiadają plastikową tackę z przegródkami (model XS - 4 przegródki,  
modele S, M, L – 5 przegródek).

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
8878 XS, 70x120x153 mm, czarny 120-1033 I03222 24
8878 XS, 70x120x153 mm, czerwony 120-1034 I03223 24
8878 XS, 70x120x153 mm, niebieski 120-1035 I03022D 24
8878 S, 77x157x207 mm, czarny 120-1029 I03219 24
8878 S, 77x157x207 mm, czerwony 120-1030 I03220 24
8878 S, 77x157x207 mm, niebieski 120-1031 I03221 24
8878 M, 82x192x262 mm, czarny 120-1026 I03216 12
8878 M, 82x192x262 mm, czerwony 120-1027 I03217 12
8878 M, 82x192x262 mm, niebieski 120-1028 I03218 12
8878 L, 100x217x300 mm, czarny 120-1023 I03213 6
8878 L, 100x217x300 mm, czerwony 120-1024 I03214 6
8878 L, 100x217x300 mm, niebieski 120-1025 I03215 6

Szafki na klucze

 �Metalowe szafki na klucze.
 �Kolor szary.
 �Zamek na klucz.
 �W komplecie zawieszki na klucze.

Nazwa produktu Ilość dołączanych 
zawieszek na klucze Wymiary (mm) Symbol prod. Kod GB Cena

Szafki 22 klucze 20 200x150x78 HF 200C-22K I03306

Szafki 32 klucze 40 250x200x78 HF 250N-32K I03307

Szafki 52 klucze 60 300x230x78 HF 300C-52K I03308

Szafki 100 kluczy 100 300x230x78 HF 300C-100K I03309

Zawieszki do kluczy 100 szt.

 �Różnokolorowe, plastikowe zawieszki do kluczy.
 �Zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru.
 �Opakowanie 100 sztuk.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zawieszki do kluczy 20 szt. I09031E 100

Szafki na klucze OPUS KE  GUARD  
PK2-40  KE  GUARD PK5-40 DIGI

 �Metalowe szafki na klucze w kolorze 
szarym.Posiadają 40 ponumero-
wanych haczyków na klucze. W 
zestawie 40 sztuk żółtych zawieszek 
do kluczy.

OPUS KEY GUARD PK2-40:
 �regulacja wysokości szyny: tak
 �wymiary (W x S x G): 300 x 240 x 75 mm

OPUS KEY GUARD 
PK5-40 DIGI:

 �zamek szyfrowy
 �regulacja wysokości szyny: tak
 �wymiary (W x S x G): 450 x 300 x 100 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Szafka na klucze OPUS KEY GUARD PK2-40 PK2-40 I09002G
Szafka na klucze OPUS KEY GUARD PK5-40 DIGI PK5-40 I09003G

Sejfy OPUS SAFE GUARD PS4 DIGI  
PS5 DIGI  PS6 DIGI

Seria metalowych sejfów w kolorze ciemnoszarym wyposażonych w ryglowane zamki, 
otwierane szyfrem. Możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz. W zestawie cztery solidne kołki 
rozporowe typu kotwa oraz baterie.

 �Kolor: ciemnoszary.
 �Grubość blachy na obudowie: 2 mm.
 �Grubość blachy na drzwiach: 4 mm.
 �Wymiary:  
- Mały sejf OPUS SAFE GUARD PS5 DIGI  
 (W x S x G): 200 x 310 x 220 mm 
- Średni sejf OPUS SAFE GUARD PS4 DIGI  
 (W x S x G): 200 x 430 x 350 mm 
- Duży sejf OPUS SAFE GUARD PS6 DIGI  
 (W x S x G): 500 x 350 x 370 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Sejf OPUS SAFE GUARD PS4 DIGI 20x43x35 cm PS4 DIGI I09005G
Sejf OPUS SAFE GUARD PS5 DIGI 20x31x22 cm PS5 DIGI Nowość
Sejf OPUS SAFE GUARD PS6 DIGI 50x35x37 cm PS6 DIGI I09004G
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I apteczki | lampy, zagary

Apteczka HF 072B 087

 �  Metalowe szafki zamykane na 1 lub 2 klamry.
 �Funkcjonalny rozkład półek.
 �Wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki.
 �Kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle.
 �Wymiary: HF072B - 290x230x80 mm 
 HF087 - 415x350x145 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Apteczka HF072B HF072B I03236
Apteczka HF087 HF087 I03019A

Zegar ścienny F66151R

 �Doskonały do pomieszczeń biurowych, szkół, urzędów etc.
 �Cichy mechanizm kwarcowy.
 �Płynna wskazówka sekundnika.
 �Rodzaj zasilania: 1 bateria AA.
 �Kolor: biały.
 �Średnica 305 mm.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Zegar ścienny F66151R F66151R I09010F

Zegar Wave

 �  Czas kontrolowany radiowo.
 �Mechanizm kwarcowy.
 �Grubość 2,5 cm.
 �Wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zegar Wave 100340854 Nowość 1

Zegar Attraction

 �Wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS.
 �Klasyczny model.
 �Podstawa magnesowa - przykleja się do każdej  
metalowej powierzchni.
 �Kwarcowy mechanizm.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zegar Attraction 100340849 Nowość 1

Lampa biurkowa Cristal  
włączana na dotyk

 �Lampa na żarówki wolframowe E14.
 �Włącznik i wyłącznik dotykowy  
w chromowanej nasadce i na nóżce lampy.
 �Elegancki projekt - doskonały  
do stylowych wnętrz.
 �Klosz z grubego szkła z mrożoną powłoką.
 �Srebrne wykończenia, błyszczące i matowe.
 �Długość kabla zasilającego 2,06 m.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Lampa biurkowa Cristal włączana na dotyk 100340133 Nowość 1

Lampa biurkowa Sol Led

 �Lampa wyposażona w zintegrowaną diodę LED  
o bardzo wysokiej jakości oświetlenia.
 �Regulowane ramię.
 �Moc strumienia świetlnego: 400 lumenów.
 �Barwa światła: 3500 K.
 �Średnia żywotność LED: 20 000  godz. 
 �Wysokość: 45 cm.
 �Średnica podstawy: 14 cm.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Lampa biurkowa Sol LED 400077402 Nowość 1

Lampa biurkowa Swingo
energooszczędna

 �Łatwa i precyzyjna w ustawieniu dzięki zastosowaniu równoległego, sprężynowego 
ramienia.
 �Ruchome, trzystawowe ramię zapewnia doskonałe ustawienie.
 �Dostępna w opcji z podstawką lub przykręcanym do biurka (5,5 cm) uchwytem.
 �Źródło światła: kompaktowa świetlówka 11 W.
 �Fluorescencja.
 �Energooszczędna.
 �Materiał: ABS, metal.
 �Typ światła: symetryczny.
 �Wysokość: 36 + 40 cm.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Lampa biurkowa Swingo-energooszczędna 100340215 Nowość 1
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WYPOSAŻENIE BIURA Ilampy, zagary, wentylatory

Zegar ścienny kwarcowy 
E01.2478

 �Plastikowy zegar ścienny o wielkości 255 mm, na baterie, dostępny w 7 intensywnych 
kolorach.  
 �Zegar posiada wyraźną, czytelną, wymienną tarczę z możliwością umieszczenia dowolnych, 
wielokolorowych logotypów. 
 �Doskonały zarówno do domu jak i biura.-rodzaj zasilania: 1 bateria AA.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zegar kwarcowy E01.2478.30.A niebieski E01.2478.30.A I09011F 1
Zegar kwarcowy E01.2478.10.A żółty E01.2478.10.A I09016H 1
Zegar kwarcowy E01.2478.00.A biały E01.2478.00.A I09017H 1
Zegar kwarcowy E01.2478.90.A czarny E01.2478.90.A I09018H 1
Zegar kwarcowy E01.2478.20.A czerwony E01.2478.20.A I09019H 1
Zegar kwarcowy E01.2478.41.A jasny zielony E01.2478.41.A I09020H 1
Zegar kwarcowy E01.2478.70.A srebrny E01.2478.70.A I09021H 1
Zegar kwarcowy E01.2478.60.A pomarańczowy E01.2478.60.A I09022H 1

Zagar kwarcowy E01.2482

 �Metalowy zegar ścienny o wielkości 295 mm.
 �Zegar posiada wyraźną, czytelną, tarczę z możliwością 
umieszczenia dowolnych,  
wielokolorowych logotypów.
 �Doskonały zarówno do domu jak i biura.
 �Rodzaj zasilania: 1 bateria AA.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zegar kwarcowy E01.2482.7000 srebrno-biały E01.2482.7000 I09023H 1
Zegar kwarcowy E01.2482.7090 srebrno-czarny E01.2482.7090 I09024H 1

Zegar ścienny San Marino

 �Zasilanie: 1 x bateria 1,5V AA (brak w zestawie).
 �W zestawie hak do montażu tarczy zegara - pozostałe elementy składowe kompozycji są 
samoprzylepne.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zegar ścienny Esperanza San Marino czarne liczby/
znaki EHC007K EHC007K Nowość 20

Zegar ścienny Esperanza San Marino białe liczby/
znaki EHC007W EHC007W Nowość 20

Zegar ścienny Washington
 �Nasz zegar ścienny Esperanza WASHINGTON służy nie tylko do pokazywania czasu - można z 
niego odczytać też temperaturę oraz wilgotność otoczenia. 
 �Jego wzornictwo sprawia, iż udekorujesz nim mieszkanie, biuro, sklep czy restaurację. 
 �Duża tarcza gwarantuje wysoką czytelność wskazań nawet z odległego miejsca pomieszcze-
nia, w którym wisi nasz zegar.
 �Średnica zegara: 30 cm.
 �Grubość zegara: 4 cm.
 �Rama zegara oraz wskazówki aluminiowe.
 �Tarcza zegara ze specjalnego artystycznego papieru.
 �Cichy i bardzo precyzyjny mechanizm kwarcowy.
 �Zakres mierzonej temperatury:  -30 °C ~ 50 °C (-30 °F ~ 110 °F).
 �Zakres pomiaru wilgotności: 0 ~ 100%.
 �Hak do motażu na ścianie w zestawie.
 �Zasilanie: 1 x bateria 1,5V AA (niezałączona).

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zegar ścienny Esperanza WASHINGTON czarna tarcza EHC008K Nowość 10
Zegar ścienny Esperanza WASHINGTON biała tarcza  EHC008W Nowość 10
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I lampy, zagary, wentylatory

Zegar ścienny Prague

 �Nasz zegar ścienny Esperanza PRAGUE służy nie tylko do pokazywania czasu - on z całą 
pewością udekoruje ścianę dowolnego pomieszczenia w mieszkaniu, biurze, sklepie czy 
restauracji.
 �Średnica zegara: 20 cm.
 �Grubość zegara: 3,4 cm.
 �Rama zegara z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
 �Tarcza zegara ze specjalnego artystycznego papieru.
 �Cichy i bardzo precyzyjny mechanizm kwarcowy.
 �Hak do motażu na ścianie w zestawie.
 �Zasilanie: 1 x bateria 1,5V AA (niezałączona).

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zegar ścienny Esperanza PRAGUE niebieski     EHC014B Nowość 40
Zegar ścienny Esperanza PRAGUE zielony EHC014G Nowość 40
Zegar ścienny Esperanza PRAGUE czarny     EHC014K Nowość 40
Zegar ścienny Esperanza PRAGUE czerwony     EHC014R Nowość 40
Zegar ścienny Esperanza PRAGUE biały      EHC014W Nowość 40

Esperanza wentylator stojący 
Hurricane

 �Stylowy wygląd i dostępna kolorystyka sprawią, iż nasz 
wentylator z łatwością wkomponuje się w każdego typu 
pomieszczenie, tak biurowe jak i domowe.
 �Kratkowana osłona wirujących łopatek - przednia oraz tylnia 
- przeszła „test dziecięcego palca” i gwarantuje bezpieczeń-
stwo.
 �Urządzenie charakteryzuje wysoka stabilność dzięki zasto-
sowaniu wyposażonej w antypoślizgowe nakładki podstawy 
krzyżowej.
 �Wentylator Esperanza HURRICANE posiada lampkę pozycyjną, 
dzięki której błyskawicznie określisz jego umiejscowienie w 
ciemnym pomieszczeniu.
 �Pozwól, by cichy wiatr szybko i sprawnie ochłodził twoje biuro lub dom.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza wentylator stojący HURRICANE cz/szary EHF001KE Nowość 1
Esperanza wentylator stojący HURRICANE cz/czarny EHF001KK Nowość 1
Esperanza wentylator stojący HURRICANE cz/czerwony EHF001KR Nowość 1
Esperanza wentylator stojący HURRICANE cz/fioletowy EHF001KV Nowość 1
Esperanza wentylator stojący HURRICANE bia/niebie. EHF001WB Nowość 1
Esperanza wentylator stojący HURRICANE bia/zielony EHF001WG Nowość 1
Esperanza wentylator stojący HURRICANE bia/bia EHF001WW Nowość 1

Esperanza wentylator biurkowy  
Chinook biało szary

 �Stylowy wygląd sprawia, iż nasz wentylator 
z łatwością wkomponuje się w każdego typu 
pomieszczenie, tak biurowe jak i domowe.
 �Kratkowana osłona wirujących łopatek - przednia 
oraz tylnia - przeszła „test dziecięcego palca”  
i gwarantuje bezpieczeństwo.
 �Dzięki wyposażonej w antypoślizgowe nakładki 
podstawie kołowej, wentylator charakteryzuje 
się wysoką stabilnością.
 �Pozwól, by cichy wiatr szybko i sprawnie ochłodził 
twoje biuro lub dom.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Wentylator biurkowy Esperanza Chinook BIA/SZARY EHF003WE Nowość 1

Wentylator cyrkulacyjny Esperanza 
Scirocco

 �Wentylator cyrkulacyjny Esperanza SCIROCCO nie 
tylko wytwarza odpowiedni nawiew powietrza, ale 
również umożliwia jego równomierną cyrkulację w 
pomieszczeniu.
 �Cyrkulacja zapewnia lepsze chłodzenie powietrza i 
prawdziwą ulgę w upalne dni.
 �Nasz cyrkulator posiada chromowaną metalową 
obudowę, która gwarantuje wysoką trwałość, a do tego 
nadaje urządzeniu stylowy wygląd.
 �Kratkowana osłona wirujących aluminiowych łopatek 
gwarantuje bezpieczeństwo.
 �Dzięki wyposażonej w antypoślizgowe nakładki podstawie, nasz cyrkulator posiada wysoką 
stabilność.
 �Pozwól, by silny wiatr szybko i sprawnie ochłodził twoje biuro lub dom.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Wentylator cyrkulacyjny  Esperanza Scirocco EHF005 Nowość 1

Termowentylator Esperanza 
Mojave

 �Zakres mocy grzewczej: 1000W ÷ 2000W.
 �Trzy stopnie regulacji nawiewu: chłodny/ciepły/gorący.
 �Automatyczny termostat.
 �Automatyczna regulacja temperatury.
 �Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
 �Podświetlenie włącznika.
 �Rozmiary:24×11×23 [cm].

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Termowentylator 1000/2000W Esperanza Mojave EHH002 Nowość 8
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Esperanza żarówka LED GU10

 �GU10.
 �Napięcie: 220-240V/50Hz.
 �Moc: 3W - 6W.
 �Jasność: 260-580 lm.
 �Barwa światła: ciepły biały (3000K).
 �Kąt świecenia: 120°.
 �Wymiary: 50x60 [mm].
 �CRI >80.
 �Żywotność: 30000 h.
 �Klasa energetyczna: A+.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza żarówka LED GU10 3W ELL140 Nowość 100
Esperanza żarówka LED GU10 4W ELL141 Nowość 100
Esperanza żarówka LED GU10 6W ELL142 Nowość 100

Esperanza żarówka LED C37 E14

 �C37 E14.
 �Napięcie: 220-240V/50Hz.
 �Moc: 3W-6W.
 �Jasność: 260-480 lm.
 �Barwa światła: ciepły biały (3000K).
 �Kąt świecenia: 270°.
 �Wymiary: 37x100 [mm].
 �CRI >80.
 �Żywotność: 30000 h.
 �Klasa energetyczna: A+.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza żarówka LED C37 E14 3W ELL143 Nowość 100
Esperanza żarówka LED C37 E14 4W ELL144 Nowość 100
Esperanza żarówka LED C37 E14 5W ELL145 Nowość 100
Esperanza żarówka LED C37 E14 6W ELL146 Nowość 100

Esperanza żarówka LED C37 E27 6W

 �C37 E27.
 �Napięcie: 220-240V/50Hz.
 �Moc: 6W.
 �Jasność: 580 lm.
 �Barwa światła: ciepły biały (3000K).
 �Kąt świecenia: 270°.
 �Wymiary: 37x100 [mm].
 �CRI >80.
 �Żywotność: 30000 h.
 �Klasa energetyczna: A+.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza żarówka LED C37 E27 6W ELL147 Nowość 100

Esperanza żarówka LED T37 E14

 �37 E14.
 �Napięcie: 220-240V/50Hz.
 �Moc: 3W-6W.
 �Jasność: 260-580 lm.
 �Barwa światła: ciepły biały (3000K).
 �Kąt świecenia: 270°.
 �Wymiary: 37x132 [mm].
 �CRI >80.
 �Żywotność: 30000 h.
 �Klasa energetyczna: A+.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza żarówka LED T37 E14 3W ELL148 Nowość 100
Esperanza żarówka LED T37 E14 6W ELL149 Nowość 100

Esperanza żarówka LED G45 E1

 �G45 E14.
 �Napięcie: 220-240V/50Hz.
 �Moc: 3W-6W.
 �Jasność: 260-580 lm.
 �Barwa światła: ciepły biały (3000K).
 �Kąt świecenia: 270°.
 �Wymiary: 45x82 [mm].
 �CRI >80.
 �Żywotność: 30000 h.
 �Klasa energetyczna: A+.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza żarówka LED G45 E14 3W ELL150 Nowość 100
Esperanza żarówka LED G45 E14 5W ELL151 Nowość 100
Esperanza żarówka LED G45 E14 6W ELL152 Nowość 100

Esperanza żarówka LED G45 E27

 �G45 E27.
 �Napięcie: 220-240V/50Hz.
 �Moc: 3W-6W.
 �Jasność: 260-580 lm.
 �Barwa światła: ciepły biały (3000K).
 �Kąt świecenia: 270°.
 �Wymiary: 45x80 [mm].
 �CRI >80.
 �Żywotność: 30000 h.
 �Klasa energetyczna: A+.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza żarówka LED G45 E27 3W ELL153 Nowość 100
Esperanza żarówka LED G45 E27 5W ELL154 Nowość 100
Esperanza żarówka LED G45 E27 6W ELL155 Nowość 100

Esperanza żarówka LED A60 A65 A70 E27
 �Napięcie: 220-240V/50Hz.
 �Moc: 3W-16W.
 �Jasność: 260-1340 lm.
 �Barwa światła: ciepły biały (3000K).
 �Kąt świecenia: 270°.
 �Wymiary: 60x112 [mm].
 �CRI >80.
 �Żywotność: 30000 h.
 �Klasa energetyczna: A+.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza żarówka LED A60 E27 5W ELL156 Nowość 100
Esperanza żarówka LED A60 E27 7W ELL157 Nowość 100
Esperanza żarówka  LED A60 E27 9W ELL158 Nowość 100
Esperanza żarówka  LED A65 E27 14W ELL159 Nowość 100
Esperanza żarówka LED A70 E27 16W ELL160 Nowość 100
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Stojak na parasole -CONNECT

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

 �Stojak na parasole wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem.
 �Średnica: 265 mm.
 �Wysokość: 500 mm.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Stojak na parasole Q-CONNECT, metalowy, czarny KF00829 I09013F 6
Stojak na parasole Q-CONNECT, metalowy, srebrny KF00828 I09014F 6

Fotel biurowy 
OFFICE PRODUCTS 
Crete

 �Fotel biurowy z mechanizmem typu TILT.
 �Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady pozycji do pracy.
 �Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 39-49 cm.
 �Wysokość krzesła: 101-111 cm.
 �Komfortowe i ergonomiczne oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem.
 �Wykonane z ekoskóry.
 �Plastikowe podłokietniki.
 �Stalowa podstawa.
 �Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg.
 �Szerokość siedziska: 50,5 cm (w najszerszym punkcie).
 �Głębokość siedziska: 48 cm (w najszerszym punkcie).
 �Szerokość oparcia: 50,5 cm (w najszerszym punkcie).
 �Wysokość oparcia: 68 cm (wysokość robocza).
 �Średnica podstawy: ok. 69 cm.
 �Kolor: czarny.

Fotel biurowy 
OFFICE PRODUCTS 
Rhodos

 �Fotel biurowy z mechanizmem typu TILT.
 �Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady pozycji do pracy.
 �Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 46-56 cm.
 �Wysokość krzesła: 100-110 cm.
 �Ergonomiczne oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem.
 �Wykonane z tkaniny membranowej.
 �Miękkie siedzisko.
 �Plastikowe podłokietniki.
 �Stalowa podstawa.
 �Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg.
 �Szerokość siedziska: 50 cm (w najszerszym punkcie).
 �Głębokość siedziska: 50 cm (w najszerszym punkcie).
 �Szerokość oparcia: 46 cm (w najszerszym punkcie).
 �Wysokość oparcia: 60 cm (wysokość robocza).
 �Średnica podstawy: ok. 61 cm.
 �Kolor: czarny.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Fotel biurowy OFFICE PRODUCTS crete, czarny 23023311-05 I09006G 10

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Fotel biurowy OFFICE PRODUCTS rhodos, czarny 23023321-05 I09007G 18

Fotel biurowy 
OFFICE PRODUCTS 
Corfu

 �Fotel biurowy z mechanizmem typu TILT.
 �Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady pozycji do pracy.
 �Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 44-54 cm.
 �Wysokość krzesła: 104-114 cm.
 �Ergonomiczne oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem.
 �Wykonane z tkaniny membranowej i ekoskóry.
 �Miękkie siedzisko.
 �Plastikowo-metalowe podłokietniki.
 �Stalowa podstawa.
 �Maksymalne obciążenie statyczne: 800 kg.
 �Szerokość siedziska: 47 cm (w najszerszym punkcie).
 �Głębokość siedziska: 49 cm (w najszerszym punkcie).
 �Szerokość oparcia: 47 cm (w najszerszym punkcie).
 �Wysokość oparcia: 63 cm (wysokość robocza).
 �Średnica podstawy: ok. 61 cm.
 �Kolor: czarny.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Fotel biurowy OFFICE PRODUCTS corfu, czarny 23023331-05 I09008G 15
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 �Fotel biurowy z mechanizmem typu TILT.
 �Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady pozycji do pracy.
 �Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 106-116 cm.
 �Komfortowe i ergonomiczne oparcie ze 
zintegrowanym zagłówkiem.
 �Wykonane z ekoskóry.
 �Plastikowe podłokietniki.
 �Stalowa podstawa.
 �Maksymalne obciążenie statyczne: ok. 800 kg.
 �Szerokość siedziska: 52 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Głębokość siedziska: 49 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Szerokość oparcia: 52 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Wysokość oparcia: 69 cm (wysokość robocza).
 �Kolor: czarny.

Fotel biurowy  
OFFICE PRODUCTS 
Corsica

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Fotel biurowy OFFICE PRODUCTS Corsica, czarny 23023341-05 I09025H

 �Fotel biurowy z mechanizmem typu TILT.
 �Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady pozycji do pracy.
 �Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 109-119 cm.
 �Komfortowe i ergonomiczne oparcie ze 
zintegrowanym zagłówkiem.
 �Wykonane z ekoskóry.
 �Eleganckie i miękkie podłokietniki wykończo-
ne ekoskórą.
 �Stalowa podstawa.
 �Maksymalne obciążenie statyczne: ok. 800 kg.
 �Szerokość siedziska: 52 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Głębokość siedziska: 50,5 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Szerokość oparcia: 52 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Wysokość oparcia:  
67 cm (wysokość  
robocza).
 �Kolor: czarny.

Fotel biurowy 
OFFICE PRODUCTS 
Cyprus

Fotel biurowy 
OFFICE PRODUCTS 
Majorca

 �Fotel biurowy z mechanizmem typu TILT.
 �Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady pozycji do pracy.
 �Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 
111-121cm.
 �Komfortowe i ergonomiczne oparcie ze 
zintegrowanym zagłówkiem.
 �Wykonane z ekoskóry.
 �Plastikowe podłokietniki.
 �Stalowa podstawa.
 �Maksymalne obciążenie statyczne: ok. 
800 kg.
 �Szerokość siedziska: 50,5 cm (w najszer-
szym punkcie).
 �Głębokość siedziska: 49,5 cm (w najszer-
szym punkcie).
 �Szerokość oparcia: 48,5 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Wysokość oparcia: 68 cm (wysokość 
robocza).
 �Kolor: czarny.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Fotel biurowy OFFICE PRODUCTS Cyprus, czarny 23023361-05 I09026H

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Fotel biurowy OFFICE PRODUCTS Majorca, czarny 23023351-05 I09027H

Fotel biurowy 
OFFICE PRODUCTS 
Tenerife

 �Ergonomiczny fotel biurowy z mechanizmem typu TILT.
 �Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady pozycji do pracy.
 �Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 
117-127 cm.
 �Komfortowe i ergonomiczne oparcie ze zintegro-
wanym zagłówkiem w rozmiarze  
26,5 x 17,5 cm.
 �Wykonane z ekoskóry.
 �Plastikowe podłokietniki.
 �Stalowa podstawa.
 �Maksymalne obciążenie statyczne: ok. 800 kg.
 �Szerokość siedziska: 52 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Głębokość siedziska: 50,5 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Szerokość oparcia: 52 cm (w najszerszym 
punkcie).
 �Wysokość oparcia: 59 cm (wysokość robocza).
 �Kolor: czarny.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Fotel biurowy OFFICE PRODUCTS Tenerife, czarny 23023371-05 I09028H
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 �Opiekacz uniwersalny Esperanza posiada powleczone warstwą zapobiegającą przywieraniu 
wymienialne płyty grzewcze. Można go łatwo wyczyścić nawet samym ręcznikiem papie-
rowym. W dosłownie kilka minut dzięki wymiennym płytom grzewczym możesz grillować, 
zrobić gorąca kanapkę albo pysznego gofra.
 �Automatyczna regulacja temperatury.
 �Łatwe w czyszczeniu wymienne płyty podgrzewające w trzech typach: GRILL, SANDWICH, 
GOFRY.
 �Nieprzywierająca powłoka płyt podgrzewających.
 �Termoizolacyjny uchwyt i obudowa.
 �Wskaźnik pracy - czerwona kontrolka.
 �Wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia).
 �Możliwość przechowywania w pozycji pionowej.
 �Nóżki antypoślizgowe.
 �Bezpiecznik termiczny.
 �Moc: 700W.
 �Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz.

krzesła, fotele | Akcesoria kuchenne

Spieniacz do mleka ręczny Esperanza 
Latte

 �Mini spieniacz do mleka Esperanza LATTE, jest praktycz-
nym urządzeniem, które znajdzie swoje zastosowanie w 
każdej kuchni.
 �Spiralna końcówka wykonana jest ze stali nierdzewnej, co 
zapewni jej długą żywotność.
 �Pozwoli w kilka chwil uzyskać piankę o doskonałej 
konsystencji.
 �Rozmiar: 21,5 cm (długość całkowita) x 5 cm (w najszer-
szym miejscu).
 �Zasilanie: 2 baterie AA (niezałączone).

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Spieniacz do mleka ręczny Esperanza Latte CZARNY EKF001K Nowość 120
Spieniacz do mleka ręczny Esperanza Latte BRĄZOWY EKF001N Nowość 120
Spieniacz do mleka ręczny Esperanza Latte RÓŻOWY EKF001P Nowość 120
Spieniacz do mleka ręczny Esperanza Latte 
CZERWONY EKF001R Nowość 120

Spieniacz do mleka ręczny Esperanza Latte BIAŁY EKF001W Nowość 120

 �Pojemniki do pokarmów, śniadaniówki
 �Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
 �O wymiarach: 23x15,5x4cm

Lunch box  śniadaniówka Herlitz

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Śniadaniówka różowa 11415296 I09025G 2
Śniadaniówka niebieska 11415304 I09026G 3

Toster wypiekający obrazki
Esperanza Smiley

 �Elegancki wygląd w połączeniu z wieloma stopniami opiekania daje wiele możliwości: Twoja 
grzanka może być miękka albo chrupiąca. Dzięki dwóm różnym grafikom zaprojektowanym 
specjalnie dla dzieci, Twoje pociechy będą mogły czerpać wiele radość ze śniadania.
 �Opiekanie pieczywa, rozmrażanie mrożonego pieczywa, ponowne podgrzewanie/dogrze-
wanie tostów.
 �Funkcja natychmiastowego przerwania pracy przed końcem ustawionego czasu.
 �Przeznaczony do przygotowania grubych i cienkich tostów.
 �Timer elektroniczny.
 �7 stopni ustawień intensywności opiekania.
 �Automatyczne wysuwanie pieczywa i wyłączanie po zakończeniu opiekania/rozmrażania
 �Funkcja automatycznego wyśrodkowania umożliwiająca równomierne opiekanie grubych i 
cienkich tostów.
 �Łatwe czyszczenie (wysuwana tacka na okruchy).
 �Zewnętrzna obudowa z termoizolacją (chłodna w dotyku podczas pracy).
 �Nóżki antypoślizgowe.
 �Miejsce na przechowywanie kabla sieciowego.
 �Pobór mocy: 750 W.
 �Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50 Hz.
 �Możliwość wypiekania tostów z dwiema różnymi grafikami: ‚uśmiech’ oraz ‚słoneczko’.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Toster wypiekający obrazki Esperanza Smiley ZIELONY EKT003 Nowość 12
Toster wypiekający obrazki Esperanza Smiley 
NIEBIESKI EKT003B Nowość 12

Opiekacz uniwersalny 3w1 Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
ESPERANZA opiekacz uniwersalny 3w1 Muffuletta EKT005 Nowość 6
Esperanza opiekacz uniwersalny 3w1 Portabella 
Czarna EKT006K Nowość 6

Esperanza opiekacz uniwersalny 3w1 Portabella Biała EKT006W Nowość 6

EKT006W

EKT006K


