
Moje Dahle. Od 1930.

Patelnia SILVERSTONE 
24 cm AMBITION

+GRATIS

TRYMER DAHLE 550
• Długość cięcia: 360 mm
• Solidna metalowa podstawa z antypoślizgowymi 
  gumowymi nóżkami
• Maksymalna cięta jednorazowo 
  ilość kartek (80g): 16
• Maksymalna wysokość ciętego pliku: 2 mm
• Docisk ciętego materiału: automatyczny

435 zł
cena netto

+GRATIS

TRYMER DAHLE 552
• Długośc cięcia: 510 mm
• Maksymalna cięta jednorazowo
  ilość kartek (80g): 20 
• Samoostrzące się ostrze tnie 
  w obu kierunkach
• Wymiary:  73 × 38,4 × 8,58 cm

559 zł
cena netto

Myjka parowa
storm ESPERANZA
EHS001

+GRATIS

TRYMER DAHLE 554
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość 
  kartek (80g): 20 
• Długośc cięcia: 720 mm 
• Szlifowane stalowe ostrze jest zamknięte dla   
  bezpieczeństwa w obudowie ochronnej
• Wymiary:  94,3 × 38,4 × 8,58 cm

699 zł
cena netto

+GRATIS

TRYMER DAHLE 556
• Automatyczny zacisk umożliwia bezpieczną   
  pracę i zapobiega przesuwaniu
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość 
  kartek (80g): 14 
• Długośc cięcia: 960 mm 
• Wymiary:  118,2 × 38,4 × 8,58 cm

809 zł
cena netto

Patelnia SILVERSTONE 
24 cm AMBITION

Myjka parowa
storm ESPERANZA
EHS001



+GRATIS

TRYMER DAHLE 558
• Idealny do przycinania papieru, zdjęć
  i kartonu
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek   
  (80g): 12 
• Długośc cięcia: 1300 mm 
• Wymiary:  152,2 × 38,4 × 8,58 cm

989 zł
cena netto

Moje Dahle. Od 1930.

+GRATIS

TRYMER DAHLE 448
• Automatyczny docisk ciętego materiału.
• Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN: A0
• Długość cięcia w mm: 1300
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 
  (70g/m2 / 80g/m2): 20 / 16
• Maksymalna wysokość ciętego 
   pliku: 2 mm

1189 zł
cena netto

+GRATIS

TEMPERÓWKA DAHLE CZARNA

295 zł
cena netto

+GRATIS

TEMPERÓWKA DAHLE BIAŁA
• Maks. średnica ołówków: 8 - 11
• Posiada zabezpieczenie przed dziećmi 
  według standardów GS
• Głowicę tnącą można wymienić bez 
  narzędzi po ok. 3000 ostrzeniach
• Temperówkę można wyjąć ze stacji 
  dokującej, w celu opróżnienia pojemnika 
  na ostrużyny
• Przyssawki na spodzie dla stabilności
• Kolor: biały295 zł

cena netto

Myjka parowa
storm ESPERANZA
EHS001

Patelnia grillowa TAURUS 
26 x 26 cm AMBITION

Komplet noży z ostrzałką 
diamond 3 elementowy 
ambition

Komplet noży z ostrzałką 
diamond 3 elementowy 
AMBITION

• Maks. średnica ołówków: 8 - 11
• Posiada zabezpieczenie przed dziećmi 
  według standardów GS
• Głowicę tnącą można wymienić bez 
  narzędzi po ok. 3000 ostrzeniach
• Temperówkę można wyjąć ze stacji 
  dokującej, w celu opróżnienia pojemnika 
  na ostrużyny
• Przyssawki na spodzie dla stabilności
• Kolor: czarny



Moje Dahle. Od 1930.

GILOTYNA DAHLE 580
• Wysokiej jakości gilotyna do zastosowań przemysłowych
• Solidny metalowy stół z zaokrąglonymi rogami zapewnia 
  stabilność
• Praktyczne linie formatu na blacie ułatwiają ułożenie    
  ciętego materiału
• Uchwyt o ergonomicznym kształcie zapewnia lekkie 
  cięcie
• Regulowany metalowy ogranicznik tylny do szybkiego 
  dopasowania formatu - może być mocowany na obu 
  listwach i na przednim blacie
• Długość cięcia 815 mm
• DIN A2
• Wysokość cięcia 4 mm
• Wymiary zewnętrzne blatu 865 mm x 580 mm

6099 zł
cena netto

GILOTYNA DAHLE 585 • Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
• Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi rogami
• Składany przedni blat. Opcjonalnie może być wyposażona  
  w laserowy wskaźnik linii cięcia (produkt Dahle 797)
• Posiada ogranicznik tylny i opcjonalnie przedni do cięcia 
  wąskich pasków (produkt Dahle 793), dwie nakładki kątowe
• Wymienny górny i dolny nóż ze stali Solingen
• Przezroczysta osłona ostrza
• Gilotyna zamykana na klucz
• Długość cięcia: 815 mm
• Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN: A
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek
  (70g/m2 / 80g/m2): 40 / 32
• Maksymalna wysokość ciętego pliku: 4 mm
• Docisk ciętego materiału: nożny

7899 zł
cena netto

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22022
• Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze 
  i w domu
• Górna część demontowalna
• Wymiary (wys. x szer. x gł. ): 395 x 310 x 170 
• Wlot: 220 mm
• Tajność DIN 32757 / DIN 66399: 3/P-4|T-4|E-3
• Cięte kartki 70g: 9 
• Cięte kartki 80g: 7 

349 zł
279,2 zł

cena netto

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22084
• Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze   
  i w domu
• Wymiary (wys. x szer.x gł.): 420 x 345 x 250
• Wlot: 226 mm
• Cięte kartki 70g: 10
• Cięte kartki 80g: 8
• Tajność DIN 32757/ DIN 66399: 3/P-3,T-3,E-2 

+GRATIS

459 zł
367,2 zł

cena netto

Odkurzacz
KARCHER
WD 3 CAR

+GRATIS

Odkurzacz
KARCHER K3
CAR-HOME

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW



Moje Dahle. Od 1930.

*Oferta obowiązuje od 15.02.2021 do 30.04.2021 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.

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22114
• Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
• Wymiary (wys. x szer.x gł. ): 570 x 375 x 280
• Wymiary (wys. x szer.x gł. ): 570 x 375 x 280
• Wlot: 230 mm
• Cięte kartki 70g: 13 
• Cięte kartki 80g: 10
• Wym. ścinka: 4 x 48 mm 
• Tajność DIN 32757/DIN 66399: 3/P-3,T-3,E-2

NISZCZARKA DAHLE PAPERSAFE 22312
• Inteligentna niszczarka biurowa do średnich obciążeń
• Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers
• Cięte kartki 70g: 19
• Cięte kartki 80g: 15
• Tajność DIN 32757/DIN 66399: 3/P-4, F-1, T-4, E-3
• Kosz: 26 l 
• Zszywki/spinacze: tak 

NISZCZARKA DAHLE ShredMATIC 120
• Inteligentna, automatyczna niszczarka przybiurkowa
• Przyciski do ręcznego uruchamiania przód/tył
• Elektroniczna funkcja Start/Stop
• Automatyczne cofnięcie papieru, które zapobiega   
  zacinaniu się kartek w nożach tnących
• Wskaźnik przepełnienia kosza na ścinki, blokady 
  silnika oraz przegrzania
• Gwarancja: 2 lata
• Tajność DIN 32757 / DIN 66399: P-4 | F-2 | T-5 | E-4

899 zł
719,2 zł

cena netto

1249 zł
999,2 zł

cena netto

1599 zł
1279,2 zł

cena netto

NISZCZARKA DAHLE ShredMATIC 300
• Inteligentna niszczarka z automatycznym podajnikiem 
  papieru do 300 kartek
• Bezolejowe i bezobsługowe niszczenie
• Automatyczna funkcja start-stop
• Automatyczny podajnik papieru do 300 arkuszy
  (80 g/m2)
• Ręczne podawanie papieru do 14 arkuszy (80 g/m2)
• Tajność: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3
• Wyciągany pojemnik na ścinki

2499 zł
1999,2 zł

cena netto
DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW


