Moje Dahle. Od 1930.

DLACZEGO
DAHLE?

• NIEMIECKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
• WYJĄTKOWO CICHE PODCZAS PRACY
• WYSOKIEJ KLASY NOŻE TNĄCE O DŁUGIM OKRESIE
UŻYTKOWANIA
• TYLKO DO KOŃCA ROKU - GWARANCJA PRZEDŁUŻONA
DO 3 LAT, ZAREJESTRUJ JUŻ TERAZ SWOJE URZĄDZENIE
KORZYSTAJĄC Z KODU QR!

ShredMATIC®czy PaperSAFE®?
Wybierz model niszczarki najlepiej dopasowany
do Twoich potrzeb.

Niszczarki ShredMATIC®
• Bezawaryjne niszczarki dokumentów ze stopniem bezpieczeństwa P4
• Automatyczny podajnik papieru zapewnia nieprzerwane niszczenie
90 - 300 kartek
• Cylindry tnące MHP® - wysokiej jakości noże ze stali kompozytowej
gwarancją długiej żywotności

Niszczarki PaperSAFE®
• Komfortowe i przyjazne niszczenie bez konieczności olejowania
cylindrów tnących
• Dostępne niszczarki z poziomem bezpieczeństwa P2 do P5
- możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb!
• Kompaktowa budowa pozwala na trzymanie urządzenia
bezpośrednio przy biurku!

1 ROK GWARANCJI GRATIS!

PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ NA SWOJE URZĄDZENIE DO 3 LAT.
ZAREJESTRUJ JE DO 31.12.2021.

Moje Dahle. Od 1930.

NISZCZARKA DAHLE ShredMATIC® 90
• Inteligentna niszczarka z automatycznym
podajnikiem papieru do 90 kartek (80g/m2)
• Ręczne podawanie papieru do 10 kartek (80g/m2)
• Optyczny wskaźnik przeciążenia, pojemnik na ścinki 23l
• Automatyczne zatrzymanie silnika przy pełnym koszu
lub otwarciu kosza na ścinki
• Wymiary ścinka: 4 x 12 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 506 x 367 x 263 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/T-4/E-3

1 175 zł

cena netto

+ GRATIS

DO WYBORU

Gra planszowa Rummikub
lub Zestaw kluczy Yato YT-1447

NISZCZARKA DAHLE ShredMATIC® 150
• Inteligentna niszczarka z automatycznym
podajnikiem papieru do 150 kartek (80g/m2)
• Ręczne podawanie papieru do 9 kartek (80g/m2)
• Optyczny wskaźnik przeciążenia, pojemnik na ścinki 25l
• Automatyczne zatrzymanie silnika przy pełnym koszu
lub otwarciu kosza na ścinki
• Wymiary ścinka: 4 x 12 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 537 x 354 x 298 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/T-4/E-3

1 809 zł
cena netto

+ GRATIS

DO WYBORU

Gra planszowa Wsiąść do pociągu: Europa
lub Zestaw kluczy nasadowych
NEO-TOOLS 08-679

NISZCZARKA DAHLE ShredMATIC® 300
• Inteligentna niszczarka z automatycznym podajnikiem
papieru do 300 kartek (80g/m2)
• Ręczne podawanie papieru do 14 kartek (80g/m2)
• Optyczny wskaźnik przeciążenia, pojemnik na ścinki 40l
• Automatyczne zatrzymanie silnika przy pełnym koszu
lub otwarciu kosza na ścinki
• Wymiary ścinka: 4 x 15 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 642 x 432 x 355 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3

2 669 zł
cena netto

+ GRATIS

DO WYBORU

Gra planszowa Wsiąść do pociągu: Europa
lub Zestaw kluczy nasadowych
NEO-TOOLS 08-679
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NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 60

149 zł

• Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu
i małego biura
• Ręczne podawanie papieru do 6 kartek (80g/m2)
• Zdejmowany element górny, wygodne opróżnianie
pojemnika na śmieci
• Pojemność kosza 11l
• Wymiary paska: 6 mm szer.
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 320 x 315 x 161 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-2/T-2/E-2

cena netto

• Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu
i małego biura
• Ręczne podawanie papieru do 5 kartek (80g/m2)
• Zdejmowany element górny, wygodne opróżnianie
pojemnika na śmieci
• Pojemność kosza 12l
• Wymiary ścinka: 5 x 18 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 366 x 347 x 217 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/T-4/E-3

cena netto

• Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu
i małego biura
• Ręczne podawanie papieru do 8 kartek (80g/m2)
• Zdejmowany element górny, wygodne opróżnianie
pojemnika na śmieci
• Pojemność kosza 12l
• Wymiary ścinka: 5 x 18 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 366 x 347 x 217 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/T-4/E-3

cena netto

489 zł

DO WYBORU

+ GRATIS

DO WYBORU

Gra rodzinna Dobble lub
Zestaw narzędziowy WMC

NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 140

cena netto

+ GRATIS

Gra Uno lub Topex klucze imbusowe
torx 5-kątne

NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 120

375 zł

DO WYBORU

Gra Uno lub Topex klucze imbusowe
torx 5-kątne

NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 100

269 zł

+ GRATIS

+ GRATIS

• Kompaktowa niszczarka dokumentów do domu
i małego biura
• Ręczne podawanie papieru do 10 kartek (80g/m2)
• Zdejmowany element górny, wygodne opróżnianie
pojemnika na śmieci
• Pojemność kosza 12l
• Wymiary ścinka: 5 x 18 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 366 x 347 x 217 mm
•Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/T-4/E-3

DO WYBORU

Gra rodzinna Dobble lub
Zestaw narzędziowy WMC

1 ROK GWARANCJI GRATIS!

Moje Dahle. Od 1930.

PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ NA SWOJE URZĄDZENIE DO 3 LAT.
ZAREJESTRUJ JE DO 31.12.2021.

NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 240

739 zł

• Inteligentna niszczarka do dokumentów do użytku
przy biurku
• Ręczne podawanie papieru do 10 kartek (80g/m2)
• Oddzielne mechanizmy tnące do papieru, płyt CD, DVD,
kart czekowych i kredytowych
• Pojemność kosza 25l
• Wymiary ścinka: 4 x 12 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 545 x 443 x 273 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/O-1/T-4/E-3

cena netto

• Inteligentna niszczarka do dokumentów do użytku
przy biurku
• Ręczne podawanie papieru do 12 kartek (80g/m2)
• Oddzielne mechanizmy tnące do papieru, płyt CD,
DVD, kart czekowych i kredytowych
• Pojemność kosza 25l
• Wymiary ścinka: 4 x 12 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 545 x 443 x 273 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/O-1/T-4/E-3

NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 380
• Inteligentna niszczarka do dokumentów do użytku
przy biurku
• Ręczne podawanie papieru do 15 kartek (80g/m2)
• Oddzielne mechanizmy tnące do papieru, płyt CD, DVD,
kart czekowych i kredytowych
• Pojemność kosza 25l
• Wymiary ścinka: 4 x 12 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 545 x 443 x 273 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-4/F-1/O-1/T-4/E-3

NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 420

cena netto

DO WYBORU

+ GRATIS

DO WYBORU

Gra planszowa Rummikub lub
Zestaw kluczy Yato YT-1447
38 elementów

cena netto

1 809 zł

+ GRATIS

Gra planszowa Rummikub lub
Zestaw kluczy Yato YT-1447
38 elementów

cena netto

1 279 zł

DO WYBORU

Gra rodzinna Dobble
lub Zestaw narzędziowy WMC

NISZCZARKA DAHLE PaperSAFE® PS 260

859 zł

+ GRATIS

• Inteligentna niszczarka do dokumentów do użytku
przy biurku
• Ręczne podawanie papieru do 10 kartek (80g/m2)
• Oddzielne mechanizmy tnące do papieru, płyt CD,
DVD, kart czekowych i kredytowych
• Pojemność kosza 25l
• Wymiary ścinka: 2 x 15 mm
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 545 x 443 x 273 mm
• Stopnie bezpieczeństwa: P-5/F-2/O-1/T-5/E-4

+ GRATIS

DO WYBORU

Gra planszowa Wsiąść do pociągu:
Europa lub Zestaw kluczy nasadowych
NEO-TOOLS 08-679

*Oferta obowiązuje od 13.09.2021 do 30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Amex Stationery
Sp. z o.o. Promocja skierowana jest do podmiotów gospodarczych. Niniejsza ulotka promocyjna nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu
art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Nagrody w promocji mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych w ulotce. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez
podania przyczyny. Prezentowane ceny są cenami netto. Nagrody sprzedawane w cenie promocyjnej 1 gr/szt.

