
System CoLibri jest najlepszym rozwiązaniem 
do okładania książek, podręczników, 
br u l ion ó w,  z e s z y t ó w,  c z y  bl ok ó w 
rysunkowych! Niewielkich rozmiarów 
urządzenia (mniejsze e-Leonardo i większe 
e-DaVinci), obsługiwane w sposób prosty  
i  pr z y ja zny,  z ape w n iają ob ł oż en ie 
jednej książki, podręcznika czy zeszytu  
w zaledwie 30 sekund. Efektem pracy jest 
zawsze idealnie dopasowana okładka, którą 
można także zdjąć w razie potrzeby.

• urządzenie e-Leonardo  
/ 2420 zł /

• urządzenie e-DaVinci  
/ 3120 zł /

• stanowisko Colibri  
/ 1350 zł /

• opakowanie  
(250 szt.) obwolut  

/ 420 zł /

Wszystko czego potrzebujesz by uruchomić punkt usługowy CoLibri

pakiety startowe CoLibri 2020

Urządzenie / zestaw

e-Leonardo

e-Leonardo + szafka

e-DaVinci

e-DaVinci + szafka

Wartość 
(netto w zł)

2.420,-

3.770,-

3.120,-

4.470,-

Razem 
(netto w zł)

4.100,-

7.130,-

4.800,-

7.830,-

Razem po 
rabacie 20% 
(netto w zł)

3.280,-

5.704,-

3.840,-

6.264,-

Kwota  
oszczędności 
(netto w zł)

820,-

1.426,-

960,-

1.566,-

Ilość 
okładek

1000

2000

1000

2000

Wartość 
okładek 

(netto w zł)

1.680,-

3.360,-

1.680,-

3.360,-



Jeśli kończy Ci się zapas obwolut CoLibri, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość - nasze pakiety rabatowe zapewnią Ci 
uzupełnienie zapasów po znacznie korzystniejszych niż detaliczne cenach!

pakiety obwoLut

cena/szt. bez rabatu

cm 15 x 23 max cm 23 x 30 max cm 30 x 41 max

cm 5 max cm 8 max cm 11 max

cm 33 x 25
miNi

cm 49 x 32
StaNDarD

cm 63 x 43
big

1,68 zł

2,24 zł

1,68 zł

2,24 zł

1,68 zł

2,24 zł

ilość opakowań

4 - 7

4 - 7

8 - 13

8 - 13

14 i więcej

14 i więcej

wysokość rabatu

5%

5%

10%

10%

15%

15%

cena/szt. z rabatem

1,60 zł

2,13 zł

1,51 zł

2,02 zł

1,43 zł

1,90 zł

Nowe okładki CoLibri eco są produkowane w 30% 
z trzciny cukrowej. To pierwsze na świecie okładki 
wykonane z polietylenu, posiadającego certyfikat I’m 
Green™ co oznacza, że nasz produkt został wytworzony 
z odpowiednią zawartością surowców odnawialnych. 
Jako jedyni spośród konkurencji oferujemy okładki eko!

Skontaktuj się z nami - odpowiemy na każde twoje pytanie i propozycję współpracy

kontakt@colibrisystem.pl     /     tel. 44 6821600 w. 16, 695 625 678 
www.biblioteka.colibrisystem.pl     /     www.facebook.pl/chronieksiazki

big = 125 szt.

Standard / mini = 250 szt.

podane ceny są kwotami netto

>30% Biobased
Verified by ASTM D6866


