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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: 70 cm (wysokość robocza)
• średnica podstawy: ok. 69 cm
• kolor: czarny

INDEKS

FOT/CRETE

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: 800kg
• 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

INDEKS

FOT/RHODOS

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

INDEKS

FOT/CORFU

FOTEL BIUROWY OFFICE PRODUCTS CORSICA

• 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

INDEKS

FOT/CORSICA

FOTEL BIUROWY OFFICE PRODUCTS CYPRUS

• 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 wykończone 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

INDEKS

FOT/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 najszerszym punkcie)
• głębokość siedziska: 49,5 cm 
  (w najszerszym punkcie)
• szerokość oparcia: 48,5 cm 
  (w najszerszym punkcie)
• wysokość oparcia: 68 cm 
  (wysokość robocza)
• kolor: czarny

INDEKS

FOT/MAJORCA
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VIRE

Praktyczny i funkcjonalny biurowy fotel obrotowy VIRE jest idealnym 
rozwiązaniem do wnętrz nowoczesnych i równie prostych. 
Starannie wykonany, a zatem wytrzymały i trwały.
Wymiary:
- Wysokość: 110 - 120 cm
- Wysokość siedziska 44 - 54 cm
- Szerokość: 61 cm
- Głębokość: 63 cm
Materiał:
- Tkanina membranowa
- Siatka
Dostępne wersje kolorystyczne:
- czarny
- szary
Dodatkowe funkcje:
- Mechanizm TILT

INDEKS

KRZES/025

TONY

Fotel obrotowy TONY jest dostępny w kilku bardzo ciekawych kolorach, 
dzięki czemu model dla siebie znajdą klienci o bardzo różnorodnych gustach. 
Jest to mebel bardzo nowoczesny, designerski, ale także uniwersalny, dzięki 
czemu wkomponuje się do bardzo różnorodnych wnętrz. Fotel TONY został 
także bardzo starannie wykonany, dzięki czemu jest bardzo trwałym meblem.
Wymiary:
- Wysokość: 92 - 102 cm
- Wysokość siedziska 47 - 57 cm
- Szerokość: 58 cm
- Głębokość: 56 cm
Materiał:
- Tkanina membranowa
- Siatka
Dostępne warianty kolorystyczne:
- Czarny
- Czerwony
- Fioletowy
- Niebieski
- Zielony
Dodatkowe funkcje:
- Mechanizm TILT

INDEKS

FOT/TONY

DENZEL

Fotel obrotowy DENZEL dostępny jest w dwóch klasycznych kolorach, które 
na pewno przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym klientom.  
Jest to bardzo prosty i praktyczny mebel, który doskonale sprawdzi się  
w bardzo różnorodnych wnętrzach. Fotel DENZEL jets ponadto niezwykle 
komfortowy, dlatego dzięki niemu praca za biurkiem może być o wiele mniej 
męcząca.
Wymiary:
- Wysokość: 100 - 110 cm
- Wysokość siedziska 44 - 54 cm
- Szerokość: 58 cm
- Głębokość: 60 cm
Materiał:
- Ekoskóra 
Kolor:
- Czarny
Funkcje dodatkowe:
- Mechanizm TILT

INDEKS

FOT/DENZ

FRANKLIN

Fotel obrotowy Franklin cechuje się bardzo ciekawą, nowoczesną stylistyką, 
która przypadnie do gustu bardzo wielu osobom o najróżniejszych 
upodobaniach. To mebel o prostej, neutralnej kolorystyce, która z 
łatwością wkomponuje się do wielu różnorodnych aranżacji. Może być 
doskonałym rozwiązaniem do tych nowoczesnych i designerskich, zarówno 
minimalistycznych, jak i wyrazistych, pełnych ciekawych kolorów i odważnych 
form.
Fotel Franklin jest meblem bardzo komfortowym, który pozwoli na przyjemną 
i wygodną pracę, nawet tę wielogodzinną. Został wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, którym zawdzięcza dużą trwałość i odporność na wszelkie 
uszkodzenia. Dzięki temu na długi czas zachowa swój stylowy wygląd.  
Wymiary:
- wysokość: 116-124 cm
- wysokość siedziska: 47-55 cm
- szerokość: 60 cm 
- głębokość: 65 cm
Materiał:
- tkanina membranowa
- siatka 
Kolor:
- czarno-biało-popielaty 
Funkcje dodatkowe:
- mechanizm TILT

OLAF

Fotel pracowniczy Olaf wyróżnia się niezwykle gustowną stylistyką, która 
przypadnie do gustu nawet bardzo wybrednym osobom. To mebel bardzo 
praktyczny, który znajdzie zastosowanie w wielu wnętrzach. Doskonale 
sprawdzi się w aranżacjach nowoczesnych, a także tych nieco bardziej 
klasycznie urządzonych. Będzie znakomitym rozwiązaniem do wnętrz 
biurowych, domowego gabinetu, a także stylowego pokoju młodzieżowego.
Fotel Olaf jest meble bardzo komfortowym, co ma przecież ogromne 
znaczenie dla osób spędzających przy biurku wiele godzin. Posiada 
regulowaną wysokość, szerokie siedzisko oraz znakomicie wyprofilowane 
oparcie. Dzięki temu można go z łatwością dopasować do własnych potrzeb.

Wymiary:
- wysokość: 113-121 cm
- wysokość siedziska: 45-52 cm
- szerokość: 58 cm
- głębokość: 59 cm 
Materiał:
- tkanina 
Kolor:
-popielato-czarny
-bordowo-czarny 
-oliwkowo-czarny
-beżowo-czarny 
Funkcje dodatkowe:
- mechanizm TILT

SOLARIS

Fotel Solaris to mebel o bardzo prostej stylistyce, która przypadnie do gustu 
nawet bardzo wymagającym osobom. Mebel ten może być doskonałym 
rozwiązaniem zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i tych nieco bardziej 
klasycznych i tradycyjnie urządzonych. Może się świetnie sprawdzić we 
wszystkich wnętrzach biurowych, a także w pokoju młodzieżowym.
Dzięki temu właśnie fotelowi codzienna praca stanie się o wiele 
przyjemniejsza. Posiada świetnie wyprofilowane oparcie, które zapewni 
idealne podparcie dla pleców. Istnieje także możliwość regulacji wysokości 
zarówno całego fotela, jak samego siedziska. W ten sposób każdy może w 
kilka chwil dopasować ten fotel do własnych indywidualnych potrzeb. 

Kolor:
- czarno-popielaty 
Wymiary:
- wysokość: 116-124 cm
- wysokość siedziska: 42-50 cm
- szerokość: 58 cm 
- głębokość: 62 cm
Materiał:
- tkanina membranowa
- siatka 
Funkcje dodatkowe:
- mechanizm TILT

INDEKS

FOT/FR

INDEKS

FOT/OLAF

INDEKS

FOT/SOL
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TABLICZKA INFORMACYJNA
PRZYDRZWIOWA EUROPLEX

Tabliczka informacyjna przydrzwiowa 
przeznaczona do użytku wewnątrz 
budynku. Składa się z dwóch
płyt wykonanych z przezroczystej pleksi. 
Na krótszych bokach tabliczki znajdują się 
dekoracyjne śruby ze stali nierdzewnej, 
które nadają jej elegancki i nowoczesny 
wygląd oraz zabezpieczają informację
znajdującą się w środku. Istnieje możliwość 
zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, 
jak i w poziomie. Łatwa i szybka w montażu. 
W komplecie elementy montażowe.

INDEKS FORMAT

 TAB/TDWA6/2 190x95 
TAB/TDWA6/2 190x145 
TAB/TDWA5 250x190 
TAB/TDWA4 340x250 
TAB/TDW15 190/190 

jak i w poziomie. Łatwa i szybka w montażu. 

TABLICZKA INFORMACYJNA PRZYDRZWIOWA

Tabliczka informacyjna przydrzwiowa przeznaczona do użytku wewnątrz 
budynku. Składa się z dwóch aluminiowych profi li o szerokości 25 mm,
wykończonych eleganckimi, czarnymi zaślepkami. Rama dostępna w kolorze 
srebrnym anodowanym. Tabliczka posiada wbudowany system zatrzaskowy
OWZ (Otwórz-Włóż-Zamknij), zapewniający szybką i łatwą wymianę 
informacji. Informacja chroniona jest dzięki elastycznej folii antyrefl eksyjnej 
z fi ltrem UV o grubości 0,5 mm. Tylną ściankę wykonano ze specjalnego,
trwałego materiału, odpornego na pęknięcia. W komplecie elementy 
montażowe. Gwarancja: 2 lata.

INDEKS WYMIARY
(mm)

 TAB/TZW5014 148x50
TAB/TZWA6 148x105 
TAB/TZW1029 297x105 
TAB/TZWA5 210x148 
TAB/TZWA4 297x210 
TAB/TZW14 148x148 
TAB/TZW75 750x148 
TAB/TZW45 500x400 

TABLICZKA INFORMACYJNA PRZYDRZWIOWA

Przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Aluminiowy, anodowany 
na srebrno profi l. Umieszczana w środku informacja zabezpieczana jest 
folią antyrefl eksyjną. Tabliczkę mocuje się do ściany za pomocą pasków 
dwustronnej taśmy klejącej (dołączone do każdej tabliczki). W komplecie 
przyssawka umożliwiająca podniesienie folii zabezpieczającej w celu
szybkiej i łatwej wymiany informacji. Gwarancja: 2 lata.

INDEKS WYMIARY
(mm)

 TAB/TCW1450 148x500 
TAB/TCW7450 74x500 
TAB/TCW5235 52x350 
TAB/TCW1035 105x350 
TAB/TCW1430 148x300 
TAB/TCWA6 148x105 
TAB/TCWA5 210x148 
TAB/TCW5215 52x150 
TAB/TCW1030 105x300 

OPRAWA PET SAMOPRZYLEPNA

Oprawa wykonana z przezroczystego giętkiego PET o wysokiej odporności. 
Przeznaczona do prezentacji ulotki w pionowym formacie A4 (np. menu, 
cennika). Mocowana do ściany za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

INDEKS OPIS

 ODA4V A4 pionowa typ D 
OCA4V A4 pionowa typ C 
OUA4V A4 pionowa typ U 

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 zintegrowanym 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

INDEKS

FOT/TENERIFE

MATY PODŁOGOWE

Maty podłogowe, które 
oferujemy są idealnym
rozwiązaniem dla każdego kto chce chronić 
swoją podłogę przed zarysowaniami 
powstałymi w wyniku przesuwania fl ipchartów, 
tablic mobilnych. Ich wygląd sprawia, 
że są praktycznie niezauważalne, a jednocześnie 
bardzo skuteczne.
Gwarancja: 2 lata.

INDEKS KOLOR OPIS

127517EV 120 x 75 na powierzchnie twarde
129017EV 120 x 90 na powierzchnie twarde
1215017EV 150 x 120 na powierzchnie twarde
ECO123048EP 120 x 75 na powierzchnie twarde
ECO123648EP 120 x 90 na powierzchnie twarde
ECO124860EP 150 x 120 na powierzchnie twarde
1175020EV 120 x 75 na dywany i wykładziny
119020EV 120 x 90 na dywany i wykładziny
1115020EV 150 x 120 na dywany i wykładziny
ECO113048EP 120 x 75 na dywany i wykładziny
ECO113648EP 120 x 90 na dywany i wykładziny
ECO114860EP 150 x 120 na dywany i wykładziny
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PRZEZROCZYSTA KIESZEŃ Z MAGNETYCZNYMI PASKAMI 
MOCUJĄCYMI

Przezroczysta kieszeń z magnetycznymi paskami mocującymi na informacje
w rozmiarze A4, A5 Do zastosowania w pionie i poziomie. Prosta i szybka
wymiana dokumentów przez odchylenie koszulki. Transparentna, twarda
folia chroni dokumenty. Magnes może być przymocowany do metalowych
powierzchni.

INDEKS FORMAT

DUR4874 A4
DUR4875 A5

CRYSTAL SIGN – TABLICZKI INFORMACYJNE

Elegancka ponadczasowa tabliczka na drzwi z wysokiej jakości szkła akrylowego 
w 7 różnych rozmiarach. Przezroczyste płytki akrylowe, spolerowane na 
obrzeżach oraz półprzezroczysta folia nadają tabliczce wyjątkowy wygląd. Dwie 
płytki akrylowe wraz z folią znajdującą się pomiędzy nimi, są przymocowane 
do ściany przy pomocy dwóch ozdobnych śrub mocujących. Prosty montaż przy 
pomocy intrukcji. Foliowe etykiety w formacie A4 dzięki perforacji łatwo dzielą 
się na mniejsze. Nadruk możliwy przy pomocy drukarki laserowej zarówno 
w kolorze czarnym jak i w innych kolorach. Prosta wymiana etykiet. 
Do tabliczki dołączone są dwie folie do zadrukowania.

INDEKS ROZMIAR

DUR4820 105 x 105 mm
DUR4821 148 x 105 mm
DUR4822 148 x 148 mm
DUR4823 210 x 148 mm
DUR4824 210 x 210 mm
DUR4825 210 x 297 mm
DUR4826 297 x 420 mm

INFO SIGN – TABLICZKI INFORMACYJNE

Profesjonalna tabliczka na drzwi o prostym, estetycznym wzornictwie. 
Tylna część z aluminium i osłona z akrylu. Z zestawem montażowym. 
Do przymocowania śrubami lub przyklejenia.

INDEKS ROZMIAR

DUR4800 149 x 52,5 cm
DUR4801 149 x 105,5 mm
DUR4802 149 x 148,5 mm
DUR4803 149 x 210,5 mm
DUR4804 149 x 297 mm
DUR4805 210 x 148,5 mm
DUR4806 210 x 297 mm
DUR4807 297 x 210 mm

ZEGAR E01.2478A

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.

INDEKS

ZEG2478

ZEGAR 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.

INDEKS

ZEG2412

INFO SIGN STAND A4

Elegancki stojak z aluminium z akrylowo-aluminową tablicą INFO SIGN w formacie A4 lub A3. Stojak podłogowy 
pasuje do obu rozmiarów tablic. Dzięki mechanizmowi obrotowemu umieszczonemu na tylnej ściance tablicy 
istnieje możliwość stosowania w układzie pionowym i poziomym. Antyreflesyjne tablice można bez problemu 
obrócić z pionu do poziomu. Kąt ustawienia tablic wynosi 10 stopni. Ciężka podstawa z gumowymi podkładkami 
gwarantuje stabilność stojaka. Łatwy montaż dzięki dołączonej instrukcji.

INDEKS FORMAT

DUR4812 A4
DUR4813 A3
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KEY BOX – SKRZYNKI NA KLUCZE

Aluminiowa skrzynka na klucze KEY BOX o ponadczasowym wzorze. 
Drzwiczki otwierają się pod kątem ponad 90° umożliwiając wygodny dostęp 
do wszystkich kluczy. Na wewnętrznej stronie drzwiczek znajduje się 
miejsce do wsunięcia opisu zawartości skrzynki.Bezpieczeństwo zapewnia 
zamek wysokiej jakości z dwoma kluczami. W opakowaniu znajdują się 
śruby montażowe i instrukcja zawieszania skrzynki na ścianie. Innowacyjne 
zawieszki do kluczy KEY CLIP można łatwo powiesić nie zakrywając miejsca 
nadruku. Do każdej skrzynki dołączone jest opakowanie z sześcioma 
przykładowymi zawieszkami na klucze KEY CLIP. 

INDEKS ROZMIAR

DUR1951 18 kluczy
DUR1952 36 kluczy
DUR1953 54 klucze
DUR1954 48 kluczy
DUR1955 72 klucze

KEY CLIP – ZAWIESZKI NA KLUCZE

Ta jedyna w swoim rodzaju zawieszka na klucze z tworzywa sztucznego 
posiada przejrzyste okienko do opisania klucza. Jej wymiary umożliwiają 
umieszczenie za nią klucza na płasko. Zawieszkę można powiesić na 
przeznaczonej dla niej listwie. Precyzyjne wykonanie umożliwia szybki 
dostęp do zawieszki i jej stabilne umieszczenie na listwie. Praktyczny 
mechanizm zaciskowy ułatwia dostęp do etykiety w okienku do opisania, 
bez ściągania kluczka z metalowego kółeczka.

INDEKS KOLOR

DUR1957/C czarny
DUR1957/E czerwony
DUR1957/A żółty
DUR1957/N niebieski

KEY BOX PLUS 54, SKRZYNKA NA 54 KLUCZE,
DODATKOWY POJEMNIK

Skrzynka na klucze z dodatkowym pojemnikiem do szybkiego zwrotu
kluczy. Praktyczny otwór do zwrot kluczy znajduje się w górnej pokrywie
skrzynki: pewny i wygodny zwrot kluczy bez konieczności otwierania szafki.
Kod szyfrowy z możliwością indywidualnego ustawiania kodu oferuje 1000
możliwości. Szybka i prosta zmiana kodu nie wymaga dodatkowych środków
pomocniczych. Wariant ten nadaje się idealnie w sytuacji gdy wiele osób ma
dostęp do skrzynki. Na wewnętrznej stronie drzwiczek znajduje się miejsce 
do wsunięcia opisu zawartości skrzynki. Opis taki można wykonać przy 
pomocy bezpłatnego programu znajdującego się na stronie www.durable.pl. 
Możliwość zamocowania listew na klucze na różniej wysokości, umożliwia 
dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Zawieszkę można powiesić na 
stworzonej dla niej listwie. Precyzyjne wykonanie umożliwia szybki dostęp 
do zawieszki i jej stabilne umieszczenie na listwie. Praktyczny mechanizm 
zaciskowy ułatwia dostęp do etykiety w okienku do opisania, bez ściągania 
kluczka z metalowego kółeczka. Zawieszka do kluczy KEY CLIP oferowana 
jest w kolorach: żółty, czerwony, niebieski i czarny.

INDEKS

DUR1968

KASETKA EAGLE 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)

INDEKS ROZMIAR WYMIAR KOLOR

K-8878XS/C XS 70x120x153 mm czarny
K-8878XS/E XS 70x120x153 mm czerwony
K-8878XS/N XS 70x120x153 mm niebieski
K-8878S/C S 77x157x207 mm czarny
K-8878S/E S 77x157x207 mm czerwony
K-8878S/N S 77x157x207 mm niebieski
K-8878M/C M 82x192x262 mm czarny
K-8878M/E M 82x192x262 mm czerwony
K-8878M/N M 82x192x262 mm niebieski
K-8878L/C L 100x217x300 mm czarny
K-8878L/E L 100x217x300 mm czerwony
K-8878L/N L 100x217x300 mm niebieski

BIUROWE SEJFY OPUS

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

INDEKS MODEL WYMIARY
(W x S x G)

SEJF/PS5 SAFE GUARD PS5 DIGI 200 x 310 x 220
SEJF/PS4 SAFE GUARD PS4 DIGI 200 x 430 x 350
SEJF/PS6 SAFE GUARD PS6 DIGI 500 x 350 x 370

PS 6

PS 4

PS 5
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SZAFKI NA KLUCZE

• metalowe szafki na klucze
• kolor szary
• zamek na klucz
• w komplecie zawieszki na klucze 

INDEKS MODEL SZAFKI ILOŚĆ ZAWIESZEK WYMIARY (MM)

 SZAF22/ARG HF 200C-22K 20 200x150x78 
SZAF32/ARG HF 250N-32K 40 250x200x78 
SZAF52/ARG HF 300C-52K 60 300x230x78 
SZAF100/ARG HF 300C-100K 100 300x230x78 

APTECZKA

Apteczka na medyczne wyposażenie 
pierwszej pomocy. 
Wykonana z aluminium. 
Dwie wielkości: z dwoma (1970) 
i trzema szufl adami (1973). 
Na wewnętrznej ściance drzwiczek 
znajduje sie specjalne miejsce na 
umieszczenie informacji 
o zawartości apteczki. 
Zamykana na zamek. 
W komplecie dwa klucze. 
Mniejsza o wymiarach 
280 x 302 x 118 mm 
i większa 400 x 302 x 118 mm.

INDEKS OPIS

DUR1970 2 szufl ady
DUR1973 3 szufl ady

APTECZKA HF087

• metalowa szafka zamykana na 2 klamry
• trzy półki
• wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
• kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
• wymiary: 415x350x145 mm

INDEKS

APT87

SZAFKA HF550T-50K

• metalowa szafka na klucze ze szklanymi drzwiczkami
• kolor jasnopopielaty
• 50 miejsc na klucze
• zamek cylindryczny
• w komplecie 60 zawieszek do kluczy
• wymiary: 550x380x80 mm 

INDEKS

SZAF50/ARG

APTECZKI HF072B

• metalowe szafki zamykane na 1 klamrę
• funkcjonalny rozkład półek
• wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
• kolor biały – na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
• wymiary: 290 x 230 x 80 mm. 

INDEKS

APT1

ZAWIESZKI DO KLUCZY

• plastikowe zawieszki do kluczy 
• zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru
  pomieszczenia
• dostępne kolory: czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty, mix kolorów.

INDEKS KOLOR

MAR822  mix
MAR822/C czarny
MAR822/Z zielony
MAR822/N niebieski
MAR822/E czerwony
MAR822/A żółty
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REGAŁY METALOWE PIĘCIOPÓŁKOWE

Regał magazynowy. Komplet regału tworzą cztery słupy nośne, perforowane
co 55 mm wykonane z blachy o grubości 2 mm oraz pięć półek profilowanych
z blachy o grubości 0,8 mm. Całość skręcana śrubami 6 mm oraz malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 
(jasny popiel). Na życzenie wykonujemy dodatkowo listwy zabezpieczające 
boczne i tylne. RM4, RM5, RM6 posiadają dodatkowe wzmocnienia. 
Maksymalny udźwig półki – 70 kg. Inne kolory szaf dostępne są na 
indywidualne zamówienie.

INDEKS OPIS WAGA

RM/3 szer. 900 mm, głęb. 300 mm, wys. 2000 mm 30 kg 
RM/4 szer. 900 mm, głęb. 400 mm, wys. 2000 mm 30 kg 
RM/5 szer. 900 mm, głęb. 500 mm, wys. 2000 mm 30 kg 
RM/6 szer. 900 mm, głęb. 600 mm, wys. 2000 mm 30 kg 

SZAFA SKRYTKOWA

Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane są otwory
wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 –1 mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL
7035 (jasny popiel). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 
Całość osadzona jest na, cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 
o grubości 1 mm. Inne kolory szaf dostępne są na indywidualne zamówienie.

INDEKS

BHP/8

SZAFA BIUROWA

Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach
kołkowych. Wyposażona jest w skrytkę zamykaną zamkiem krzywkowym,
ryglującym trzypunktowo oraz trzy półki przestawne co 90 mm. Wykonana
jest z blachy czarnej o grubości 0,8–1 mm, malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana
zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym 
uchwytem klamkowym. Maksymalny udźwig półki – 50 kg. 
Inne kolory szaf dostępne są na indywidualne zamówienie.

INDEKS

BUS/3
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LAMPKA LED NA BIURKO MAULSTORM

• atrakcyjna cena
• 80% mniej poboru energii niż w klasycznych lampach
• dwa kolory do wyboru: czarny i srebrny
• opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez
  inżynierów MAUL
• kompaktowa konstrukcja: oszczędność miejsca i łatwość obsługi
• 48 diod LED, wbudowane, niewymienne
• biel światła dziennego (6500K)
• żywotność diod LED: 15000 godzin świecenia
• klasa energetyczna: “A”
• wyjątkowo niski pobór energii: 7W
• średnie zużycie energii: 7 kWh/1000h
• natężenie oświetlenia: 1500 lx w odległości 35cm
• strumień świetlny: 420lm
• głowica i ramię wykonane z aluminium i tworzywa
• długość ramienia 40cm
• wysokość w typowej pozycji roboczej 43cm 
• głowica oświetleniowa o wymiarach 13x11cm
• możliwość obrotu i odchylenia
• łatwo dostępny przełącznik na głowicy
• stabilna podstawa wykonana z tworzywa, dociążona, z zabezpieczeniem 
• powierzchni biurka
• wymiary podstawy: 22x16,5cm
• 2 lata gwarancji

INDEKS OPIS

LAMP/STORM/C czarna
LAMP/STORM/S srebrna 

LAMPKA LED NA BIURKO MAULPUCK

• design przykuwa uwagę, ciekawa kolorystyka, chromowane ramię
• oszczędność miejsca, łatwość obsługi
• podwójne ramię teleskopowe wykonane z wytrzymałej stali
• 80% mniej poboru energii niż w przypadku klasycznej lampy
• opatentowana koncepcja bezpieczeństwa technicznego opracowana przez
  inżynierów MAUL 
• posiada 1 wysokowydajną żarówkę LED, wbudowaną, niewymienną
• biel światła dziennego (6500K)
• żywotność diody LED: 15000 godzin świecenia
• klasa energetyczna: “A”
• średnie zużycie energii: 5 kWh/1000h
• natężenie oświetlenia: 1300lx w odległości 33cm
• strumień świetlny: 230lm
• metalowe podwójne ramię teleskopowe
• regulacja długości ramienia od 18,5 do 33cm
• wysokość w normalnej pozycji roboczej - 33cm
• głowica oświetleniowa o średnicy 10cm, możliwość odchylenia o 180°
• stabilna podstawa o średnicy 13cm, dociążona, 
 z ochroną powierzchni biurka
• łatwo dostępny przełącznik umieszczony na podstawie
• 2 lata gwarancji

INDEKS OPIS

LAMP/PUCK/BI biała
LAMP/PUCK/Ż żółta
LAMP/PUCK/R różowa
LAMP/PUCK/JN jasnoniebieska
LAMP/PUCK/PU purpurowa
LAMP/PUCK/P pomarańczowa
LAMP/PUCK/JZ jasnozielona
LAMP/PUCK/C czarna

LAMPKA NA BIURKO MAUL ARC

• zawiera żarówkę halogenową 20W (Socket G4), 2700K - dostarcza
  białe, ciepłe światło
• natężenie światła 640 Lux z odległości 35cm, 250 Lumen
• klasa energetyczna „D” (ważona konsumpcja energii: 22 kWh/1000h)
• ramię z ruchomym przegubem ułatwiającym ustawienie
  odpowiedniego kąta oświetlenia
• reflektor wykonany ze szkła ochronnego
• długość ramienia: 37cm, średnica głowicy: 9,5cm,
  stabilna podstawa o średnicy 13,5cm
  z gumowymi podkładkami
• wysokość w normalnym
  ustawieniu roboczym: 35cm
• napięcie 220-240V
• długość przewodów
  przyłączeniowych: 1,7m
• 2 lata gwarancji

INDEKS OPIS

LAMP/ARC/SR srebrna 
LAMP/ARC/C czarna 

LAMPKA NA BIURKO MAUL ADRIA

• lampa energooszczędna na biurko MAULadria w kolorze srebrnym
• zawiera żarówkę halogenową 11W (Socket G23), 
  6500 K - dostarcza biel światła dziennego
• natężenie światła 1700 Lux z odległości 35cm
• 840 Lumen
• klasa energetyczna „A”
• nie pobiera energii jeśli jest wyłączona
• odporna na wstrząsy plastikowa obudowa
• wygodny przełącznik ON/OFF umieszczony na głowicy
• stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem,
  rozmiar 23x12cm
• dzięki II stopniowi ochrony (podwójnej izolacji) lampa
  gwarantuje bezpieczeństwo w biurze
• znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi
  dotyczącymi ochrony środowiska
• ramię regulowane, max długość około 31cm
• rozmiar głowicy: 36x7cm
• wysokość w zwykłym ustawieniu roboczym: 42cm
• długość przewodów przyłączeniowych: 1,8m
• gwarancja 2 lata

INDEKS OPIS

LAMP/AD/SR srebrna 
LAMP/AD/C czarna 

LAMPKA NA BIURKO MAUL ATLANTIC

• zawiera energooszczędną żarówkę 11W (Socket G23) 6500K 
  - dostarcza biel  światła dziennego
• nie powoduje refleksów na ekranie komputera i blacie biurka
• natężenie światła 1700 Lux z odległości 35cm, 840 Lumen
• klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 14 kWh/1000h)
• stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar 20x14,5cm
• długość ramienia: dolnego 34cm, górnego 33cm, rozmiar głowicy: 
  około 36x7cm, wysokość robocza: 45cm
• znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi ochrony  
  środowiska
• napięcie 220-240V
• długość przewodów przyłączeniowych: 
  1,8m (wtyczka Euro)
• 2 lata gwarancji

INDEKS OPIS

LAMP/ATL/BI biała 
LAMP/ATL/SR srebrna 
LAMP/ATL/C mocowana zaciskiem, czarna 
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BATERIE ZWYKŁE PANASONIC

Cynkowo - węglowe baterie Panasonic zostały 
zaprojektowane z myślą o produktach nie 
wymagających dużego poboru energii.
Doskonale nadają się do użytku w takich 
urządzeniach jak zegary, radia, kalkulatory 
i piloty zdalnego sterowania.

INDEKS RODZAJ OPIS

CO18 R6/AA p.4 szt
CO342 R14/C p.2 szt
CO19 R20/D p.2 szt
CO6F22 6F22/9V p.1 szt
CO20 3R12 płaska p.1 szt

BATERIE ALKALICZNE PANASONIC

Panasonic Power to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego 
użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. 
W urządzeniach tych zapewnia dłuższe działanie w porównaniu 
do zwykłych baterii węglowo - cynkowych.

INDEKS RODZAJ OPIS

CO155 LR6/AA p.4 szt
CO125 LR03/AAA p.4 szt
CO1269 LR20/D p.2 szt
CO553 6LR61/9V p.1 szt

BATERIE DURACELL

INDEKS RODZAJ OPIS

CO595/2 LR6/AA p.4 szt
CO125/D LR3/AAA p.4 szt
CO19/D LR20 D p.1 szt
CO17 LR14 C p.2 szt
CO9/D 6LR61 9V p.1 szt
CO2032/DUR CR2032 p.1 szt

ŁADOWARKA PANASONIC ENELOOP BQ-CC51

• ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów NiMH typu R6/AA 
  i R03/AAA
• jednocześnie można ładować 2 lub 4 akumulatory R6/AA lub R03/AAA
• napięcie na wejściu: AC 230V, 50Hz, 5W
• dwie kontrolki LED
• mechanizm ochronny wyłączający ładowarkę po około 16 godzinach
• rozmiar (dł x szer x wys): 118 x 75 x 40 mm
• masa: ok. 230 g

Ładowarkę podłącza się 
bezpośrednio do gniazda zasilającego 
bez korzystania z kabla. 
Produkt posiada oznaczenie CE.

INDEKS

ŁAD/BQCC51

AKUMULATORY PANASONIC ENELOOP

Akumulatory Eneloop Pro to idealne rozwiązanie do zasilania urządzeń 
o wysokim poborze energii, takich jak lampy błyskowe aparatów, 
czy różnorodne urządzenia AGD. Akumulatory Eneloop w kolorze białym 
zapewniają najdłuższą żywotność (do 2100 cykli ładowania) i najlepiej 
sprawdzą się w sprzęcie o średnim i niższym poborze mocy (kompaktowe 
aparaty cyfrowe, bezprzewodowe klawiatury i myszy, kontrolery do gier itd.).

INDEKS RODZAJ OPIS

AKU/2550 R6/AA 2500 mAh
AKU/R03/4 R03/AAA 930 mAh
AKU/EN2 R6/AA 1900 mAh
AKU/4T R03/AAA 750 mAh
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SZTUĆCE PLASTIKOWE

INDEKS OPIS OPAKOWANIE

 ŁZ12 łyżeczka mała 100 
ŁY12 łyżka duża 100 
NZ16 nóż 100 
WI10 widelec 100 

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY PHILIPS

Typ: Elektryczny
Moc: 2400 W
Pojemność: 1.5 l
Materiał : Tworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo: 
     - Automatyczne wyłączanie
     - Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
Kontrola temperatury: Nie
Funkcje :  
    - Obrotowa podstawa
    - Wskaźnik poziomu wody
Kolor: biały
Wymiary: 166 x 230 x 249 mm

INDEKS

 CZAJ2

KUBKI PLASTIKOWE

INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE

 KU12 biały 200 ml opak. 100 
KU13 brązowy 200 ml opak. 100 
KU17 przezroczysty 0,2 l opak. 100 
KUB5/50 przezroczysty 0,5 l opak. 50 

SERWETKI BIAŁE ZĄBKOWANE TŁOCZONE 17X17 CM

• zastosowanie zarówno w restauracjach, kawiarniach, 
  barach szybkiej obsługi oraz w naszych domach
• miękkie w dotyku i praktyczne serwetki jednowarstwowe
• Opakowanie - paczka 400 sztuk

INDEKS

 SR13

STOŁEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO / TABORET

Taboret wykonany z tworzywa sztucznego. Produkt symetryczny w całości wykonany z tworzywa sztucznego. Nogi wyposażone w nakładki antypoślizgowe. 
Konstrukcja stołka wzmocniona dodatkowo, od strony wewnętrznej, symetrycznym użebrowaniem. Nakładki antypoślizgowe wykonane w kolorze kremowo 
białym, bez względu na wersję kolorystyczną stołka. Struktura powierzchni produktu regularna, wykonana na wzór tkanego splotu.

INDEKS KOLOR

TAB/STOOL/B brązowy
TAB/STOOL/G gra� towy
TAB/STOOL/BI biały
TAB/STOOL/KR kremowy
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Troska o zdrowie to wyzwanie 
współczesnego człowieka.
Najważniejsze jest powietrze, którym oddychamy...

www.opus-zdrowie.pl

I D E A L  A P  1 5 I D E A L  A P  3 0 I D E A L  A P  4 5 P R E M I U M

NASZE BESTSELLERY!
Oczyszczacze powietrza rekomendowane do domów, małych lub średnich biur,
przychodni i specjalistycznych gabinetów (zależnie od wybranego modelu).

Cechy wspólne oczyszczaczy AP 15 / 30 / 45:
•  filtry: wstępny, True HEPA, filtr z węglem aktywnym
•  system PlasmaWave™ - jonizacja powietrza
•  system przeciwbakteryjny Cleancel™
•  wentylator (4 poziomy prędkości)

•  tryb automatyczny
•  wskaźnik jakości powietrza
•  czujniki: gazu, zapachu i pyłu
•  wskaźnik konieczności wymiany filtra

AP 45

GWARANCJA
2 LATA

OCZYSZCZACZE IDEAL

Polecane dla alergików!

CLEAN
CEL

H E P A
F I L T R

Plasma
Wave

carbon
Jonizator

+ -

AP 45

P O P U L A R N A

        

  A E R O P R I M E  X  A U T O

Wydajny i ekonomiczny oczyszczacz powietrza do użytku domowego i małych biur.

Wyposażenie oczyszczacza:

•  filtr wstępny (wyłapuje cząstki pyłów i alergenów)
•  filtr z wsadem z węgla aktywnego
 (absorbuje formaldehydy, benzen i inne szkodliwe opary)
•  filtr HEPA  (wyłapuje 99,5% cząsteczek pyłu, dymu, pyłków roślin i innych alergenów) 
• światło UV-C (niszczy drobnoustroje, wirusy, bakterie, grzyby)
•  System PCO (absorbcja promieniowania ultrafioletowego (UV), dzięki której 
 wytwarza się gazowy wodór i jony hydroksylowe, które radykalnie pomagają 
 usuwać lotne związki organiczne i nieprzyjemne zapachy
• jonizator

WO
4,5 x/h

H E P A
F I L T R

carbon
Jonizator

+ - UV-C
H

PCO auto

30 m2WO
3,3 x/h

GWARANCJA
2 LATA

OCZYSZCZACZE OPUS

Panel sterowania:
m. in. przycisk zasilania, przełącznik trybów AUTO/SLEEP,
3 - stopniowa regulacja prędkości wentylatora, timer

aeroprime
home & office

guard

AP15

AP 30

parametry techniczne IDEAL AP 15 IDEAL AP 30 IDEAL AP 45 AEROPRIME X AUTO

wielkość pomieszczenia (m2) 15 30 45 20 - 30

współczynnik oczyszczania 4,5 4,5 4,5 3,3

wydajność 40 - 170 m3/h 65 - 330 m3/h 85 - 500 m3/h 67 - 244 m3/h

poziom hałasu [dB (A)] 26 / 35 / 43 / 52 26 / 35 / 46 / 55 27 / 38 / 50 / 60 30 / 45 / 55

moc [W] (dla trybów pracy) 4 / 6 / 10 / 40 4 / 10 / 25 / 60 11 / 20 / 40 / 110 50

wymiary (W x S x G) mm 470 x 350 x 210 550 x 415 x 220 650 x 440 x 260 428 x 389 x 160

waga net to (kg) 6 7 8 4,8

INDEX    

Nic nie zastąpi spaceru w lesie, górskiej wycieczki, odpoczynku na łonie przyrody.
I nic nie jest ważniejsze od powietrza, którym oddychamy. Jak zadbać o jego czystość 
w naszych zadymionych miastach? Jak zabezpieczyć pomieszczenia, 
w których przebywamy na co dzień, odpoczywamy, uczymy się? Jak ochronić 
nasze dzieci przed alergią, smogiem, wirusami?

Oczyszczacz powietrza. To odpowiedź!

OPUS/AP15 OPUS/AP30 OPUS/XAUTO  OPUS/AP45



OPUS/AP15 OPUS/AP30 OPUS/AP45 OPUS/XAUTO




