




Dbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Dołożyliśmy wszelkich starań 
aby nasza oferta z roku na rok 
zawierała jak największy wybór 
produktów EKO.

Sukcesywnie od kilku lat
wprowadzamy do oferty nowe
artykuły, które produkowane są  
z ekologicznych surowców  
lub/i materiałów pochodzących  
z recyclingu.

Współpracujemy głównie  
z Dostawcami, którzy przestrzegają 
norm ochrony środowiska,  
a w przypadku producentów  
artykułów papierniczych  
dodatkowo prowadzącymi  
politykę ochrony zasobów leśnych.
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4 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

ARTYKUŁY HIGIENICZNE
DOMOWE

artykuły higieniczne Velvet

Ręcznik kuchenny Velvet 
• dwu warstwowy papier 
• 100% celuloza 
• 54 listki na rolce

Papier toaletowy Velvet
• długi, miękki  i wytrzymały 
• 100% celuloza • dwu warstwowy 
• 486 listków na rolce • biały

Ręcznik kuchenny Velvet
• dwu warstwowy papier 
• 100% celuloza 
• 90 listków na rolce

Kod dostawcy jedn. sprzed.
14K478X opak. 4 rolki

Kod kat. jedn. sprzed.
84K022B opak. 2 rolki

Kod kat. jedn. sprzed.
84K022A opak. 2 rolki

Kod kat. jedn. sprzed.
14K644X opak. 2 rolki

Kod kat. jedn. sprzed.
14K643X szt.

Chusteczki kosmetyczne 
celulozowe VELVET Cube 
• papier 3 warstwowy • 100% celulozy • 
opakowanie mix wzorów • kolor biały • 
70 chusteczek w opakowaniu

Kod kat. jedn. sprzed.
14K477X szt.

Papier toaletowy Velvet
• delikatnie biały • długi i wytrzymały 
• 100% celuloza • trzy warstwowy 
• 162 listki na rolce

Kod kat. jedn. sprzed.
84K024G opak. 8 rolek

Ręcznik Velvet Jumbo Duo
• papier 2 warstwowy 
• 100% celuloza
• 2x240 listków na rolce

Ręcznik Velvet turbo
• super mocny i chłonny 
• 100% celuloza
• 3-warstwowy • 300 listków • biały
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ARTYKUŁY HIGIENICZNE
PROFESJONALNE

Papier toaletowy Velvet Professional
• 100% celuloza • papier 2-warstwowy 
• średnica rolki: 108 mm • długość rolki: 15 mb

Papier toaletowy Velvet Professional Jumbo
• 100% celuloza • papier 2-warstwowy 
• średnica rolki: 180 mm

Ręcznik w roli Velvet Professional Maxi
• 100% celuloza • papier 2- warstwowy 
• średnica rolki: 190 mm

Czyściwo przemysłowe Velvet Professional
• 100% celuloza • papier 2-warstwowy 
• średnica rolki: 270 mm

Ręczniki składane ZZ  
Velvet Professional
• białe • 100% celuloza • papier dwu warstwowy 
• szerokość: 250 mm • długość: 230 mm 
• opakowanie = karton 3000 listków (20 paczek  x 150 listków)

Chusteczki kosmetyczne Velvet Professional
• 100% celulozy • papier 2-warstwowy 
• wymiary chusteczki 205 x 210 mm

Kod kat. jedn. sprzed.
14K480X opak. 2 rolki

Kod kat. jedn. sprzed.
14K479X opak./100 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K430X opak. 3000 listków

Kod kat. jedn. sprzed.
14K431X opak. 6 rolek

Kod kat. jedn. sprzed.
14K433X opak. 12 rolek

Kod kat. jedn. sprzed.
14K434X opak. 8 rolek

artykuły higieniczne Velvet

Kod kat. jedn. sprzed.
14K646X opak./6 rolek

Ręcznik papierowy do podajników VELVET AutoCut
• 100% celulozy (2 warstwy) • gramatura: 20,5g/m2 • wymiary: 150 
m x 20,5 cm x 19 cm (dł. x szer. x średnica) Kod kat. wymiar (wys. x gł. szer.) / waga jedn. sprzed.

14K645X 371 x 221 x 330 mm / 2,7 kg szt.

Podajnik VELVET 
AutoCut do ręczników 
VLP-5200012
• każde pociągniecie ręcznika 
dozuje 27 cm co przy 150 m 
rolce daje 555 „listków” • zasi-
lanie mechaniczne
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artykuły higieniczne i chemiczne Nexxt

Ręczniki składane ZZ Nexxt
Kod kat. opis jedn. sprzed.

35K600X zielony, 100% makulatury, 1 warstwowy opak. 4000 listków
35K600Y biały, 100% makulatury, 1 warstwowy opak. 4000 listków
35K600Z biały, 100% celulozy, 2 warstwowy opak. 3000 listków

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K602X  10 mb - dł. rolki opak. 2 roki
35K603Y           60 mb - dł. rolki / 300 listków szt.
35K603X          100 mb - dł. rolki / 500 listków szt.

Ręcznik Nexxt
100% celulozy • 2-warstwowy

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K601X 2-warstwowy biały opak. 8 rolek
35K601Y 3-warstwowy biały opak. 8 rolek

Papier toaletowy Nexxt
• 100% celuloza, długość rolki 15mb (150 listków)

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
35K620X szary/makulaturowy dł. 100 mb opak.12 rolek
35K620Y biały/celulozowy dł. 100 mb opak.12 rolek

Papier toaletowy Nexxt Jumbo
• dwuwarstwowy

Kremowe mydło do rąk
• kremowe • przeznaczone do codziennego użytku (do mycia rąk  
i całego ciała) • formuła oparta na bazie delikatnych środków myją-
cych, które zaobiegają nadmiernemu wysuszaniu skóry • pozostawia 
na dłoniach delikatną warstwę ochronną • ma przyjemny zapach i pH 
neutralne dla skóry

Aktywny płyn do szyb i luster
• do mycia szyb i innych gładkich powierzchni • odpowiednio dobrane 
środki powierzchniowo czynne oraz rozpuszczalniki o doskonałych 
właściwościach solwatacyjnych sprawiają, że płyn z łatwością usuwa 
uporczywe zacieki, odciski palców i ślady po insektach

Aktywna pianka do kuchni
• do czyszczenia wszystkich powierzchni w kuchni, 
takich jak: zlewozmywaki, blaty, okapy, kuchenki mi-
krofalowe oraz inne sprzęty kuchenne i powierzchnie 
zmywalne • nie pozostawia smug i zacieków

Aktywna pianka do łazienki
• doskonale usuwa brud w tym osady z mydła, 
zacieki wodne, tłuste plamy i inne zanieczyszcze-
nia • pozostawia świeży, cytrusowy zapach • nie 
pozostawia smug i zapobiega ponownemu osa-
dzaniu się zabrudzeń

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
35K081A 500 ml szt.
35K081B 5 litrów szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
35K083A 1 litr szt.
35K083B 5 litrów szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
35K082A 1 litr szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
35K085A 1 litr szt.
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
53K002A biały, 1 warstw. 100% makulatura opak. 4000 listków
53K004B zielony, 1 warstw. 100% makulatura opak. 4000 listków
53K002B biały, 2 warstw. 100% celuloza opak. 3000 listków

Ręczniki składane ZZ Linea

Podajnik do ręczników ZZ K4 
POJEMNOŚĆ 500 LISTKÓW

Kod kat. jedn. sprzed.
53K051X szt.

Ręczniki w roli Linea celulozowe
Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.

53K007A 100% celuloza / papier 2-warst. 13 cm x 60 m opak. 12 rolek
53K042X 100% celuloza / papier 2-warst. 19 cm x 150 m opak. 6 rolek

Podajnik do ręczników OG1 
• na ręczniki MAXI 
• z tworzywa ABS • zamykany na kluczyk

Podajnik na ręczniki w roli OG2
• system jednego listka - wygodne
pobierania ręcznika jedną ręką - 
ogranicza zużycie ręczników o ok. 
30-40% • wykonany z wytrzymałego 
tworzywa ABS • zamykany na klu-
czyk

Kod kat. jedn. sprzed.
53K050X szt.

Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
53K081A 31 x 22 x 21 cm szt.

artykuły higieniczne Linea

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
53K080A 19 cm x 120 m opak. 6 rolek

Ręcznik w roli - system  jednego listka
• gofrowany (2-warstwowy) • 400 listków

Kod kat. jedn. sprzed.
53K052X szt.

Papier toaletowy Linea Jumbo
Podajnik do papieru Jumbo MJ1
• pokrywa zamykana na kluczyk 

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
53K048A dwuwarstwowy (celulozowy) 185 mm x 120 m opak. 6 rolek
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Papiert toaletowy XXL 
• 100% celuloza • 2-warst. 
• gofrowany • bardzo wydajny 
(1 rolka = 476 listków)

Kod kat. jedn. sprzed.
53K053A opak. 4 rolki

Kod kat. jedn. sprzed.
53K100X szt.

Elektryczna suszarka do rąk M-231
• włączana automatycznie • obudowa z tworzywa sztucznego ABS 
• moc 1800W (doskonale się sprawdza w pomieszczeniach o du-
żym natężeniu ruchu bezawaryjna) • wodoszczelność IP23 • czas 
suszenia 8-12sek • poziom hałasu 78DB

Ręcznik w roli Mega
• 100% celulozy • papier 2-warst. 
• wydajny - 1 rolka zastępuje 
10 zwykłych rolek ręczników

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
53K006X 500 listków 180 mm x 95 m rolka

artykuły higieniczne Linea

Elektryczna suszarka do rąk M-688 
• włączana automatycznie • obudowa z tworzywa 
sztucznego • moc 1800W

Kod kat. jedn. sprzed.
53K026A szt.

ściereczki gospodarcze i czyszczące PRESTO

ŚCIERECZKI GOSPODARCZE
DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI, BIAŁE

ŚCIERECZKI GOSPODARCZE 
DO MEBLI DREWNIANYCH, BIAŁE

ŚCIERECZKI GOSPODARCZE
DO KUCHNI, BIAŁE

ŚCIERECZKI GOSPODARCZE
DO ŁAZIENEK.BIAŁE

Kod kat. jedn. sprzed.
14K522X opak. / 72 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K523X opak. / 72 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K524X opak. / 72 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K526X opak. / 72 szt.

Do powierzchni 
drewnianych

Do powierzchni
plastikowych

Do powierzchni
metalowych i stali

Do odtłuszczania 
powierzchni

PEŁNA OFERTA 
DOSTĘPNA PO 

ZALOGOWANIU SIĘ 
NA PLATFORMIE 
SPRZEDAŻOWEJ
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ANTYWIRUSOWE ŚRODKI 
CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCE
DO CZYSZCZENIA WSZYSTKICH POWIERZCHNI TAKŻE WRAŻLIWYCH NA ALKOHOL

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCE 

• działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze • bezalkoholowe • przeznaczone także do dezynfekcji sprzętów i powierzchni w biurach, placówkach 
edukacyjnych, handlowych i rekreacyjnych • szybki czas działania

PŁYN CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCY PŁYN DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 
• wysokie stężenie alkoholu - powyżej 70% 
• do stosowania na wielu powierzchniach

Kod kat. Poj. jedn. sprzed.
14K636X 250 ml szt.
14K636Y 500 ml szt.

Kod kat. Poj. jedn. sprzed.
14K639X 1 l szt.
14K639Y 5 l szt.

PROFESJONALNY  
PREPARAT DO MYCIA 
I DEZYNFEKCJI DEZOFAST
WIRUSOBÓJCZY, BAKTERIOBÓJCZY
-  profesjonalny preparat dezynfekująco-myjący
-  przeznaczony do dezynfekcji powierzchni  mających  

kontakt z żywnością, w miejscach użyteczności  
publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym)

- produkt gotowy do uzycia

Kod kat. Poj. jedn. sprzed.
14K637X 500 ml szt.
14K637Y 5 l szt.

ŻEL DO DEZYNFEKCJI 
RĄK DEZOSEPT
WIRUSOBÓJCZY, BAKTERIOBÓJCZY
- żel do higienicznej dezynfekcji rąk
- działa wirusobójczo
- produkt na bazie 70% alkoholu

PROFESJONALNY  
PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK  
DEZOSEPT PLUS 
WIRUSOBÓJCZY, BAKTERIOBÓJCZY
- płyn do higienicznej dezynfekcji rąk
- działa wirusobójczo i bakteriobójczo
- produkt na bazie 70% alkoholu

Kod kat. Poj. jedn. sprzed.
14K638X 5 l szt.

Kod kat. Poj. jedn. sprzed.
14K634X 1 l szt.
14K634Y 500 ml szt.
14K634Z 250 ml szt.

Kod kat. Opis jedn. sprzed.
14K633X duża tuba, 100 szt. szt.

antywirusowe środki dezynfekująco-czyszczące

profesjonalna chemia czyszcząca Clinex

Profesjonalna
chemia czyszcząca
Profesjonalna

chemia czyszcząca
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Profesjonalna
chemia czyszcząca

Profesjonalna
chemia czyszcząca

profesjonalna chemia czyszcząca Clinex

PEŁNA OFERTA PRODUKTÓW CLINEX DOSTĘPNA PO 
ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

Płyn uniwersalny CLINEX Floral do mycia podłóg
• posiada właściwości zmiękczające wodę • szybko i równomiernie wy-
sycha, nie pozostawiając smug (po zastosowaniu podłoga nie jest śli-
ska) • czyści i delikatnie nabłyszcza • dzięki zawartości silikonów posia-
da działanie antystatyczne (zapobiega przyklejaniu się kurzu i brudu)

Kod kat. produkt pojemność jedn. sprzed.

14K256A
Ocean

1 l szt.
14K256B 5 l szt.
14K256C

Citro
1 l szt.

14K256D 5 l szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K492X 1 l szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K261X 1 l szt.

Płyn CLINEX Delos Shine 
do pielęgnacji mebli
• do mebli drewnianych i drewnopodobnych
zarówno matowych jak i błyszczących • ma 
działanie antystatyczne (skutecznie usuwa 
kurz i zapobiega ponownemu osiadaniu) oraz 
działanie natłuszczające (wchłania się stopnio-
wo w drewniane powierzchnie)

Preparat CLINEX Grill
• zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, 
piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzew-
czych, kuchenek gazowych, patelni, komór wę-
dzarniczych itp. • idealnie rozpuszcza i usuwa 
nawet najbardziej zapieczone resztki potraw  
• nie niszczy powierzchni emaliowanych  
• świetny do mycia szyb kominkowych

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K257X 1 l szt.
14K257Y 5 l szt.

Płyn CLINEX Glass do mycia szyb
• do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i lami-
nowanych oraz elementów ze stali nierdzewnej • w przypadku stoso-
wania do okien - skuteczny bez mycia wstępnego przy dwukrotnym 
zastosowaniu • wzbogacony o środki antystatyczne • nie pozostawia 
smug i zacieków • posiada działanie odtłuszczające
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Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K264X 650 ml szt.

profesjonalna chemia czyszcząca Clinex

Pianka CLINEX Glass Foam
• do mycia szyb, luster, kryształów, powierzch-
ni emaliowanych i laminowanych, a także ele-
mentów ze stali nierdzewnej • szybko odparo-
wuje • pianowa formuła pozwala na punktową 
aplikację (preparat nie spływa po szybie) • 
nie wymaga mycia wstępnego • nie zostawia 
smug

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K266X 1 l szt.

Preparat CLINEX W3 Active 
do mycia sanitariatów
• na bazie kwasu cytrynowego (zawiera skład-
niki biodegradowalne) • nie uszkadza malowa-
nych proszkowo elementów: emaliowanych, 
akrylowych, chromowanych, niklowanych, 
plastikowych

Preparat CLINEX W3 Multi 
do mycia sanitariatów
• skoncentrowany (wydajny) • do stosowania 
na wszystkich powierzchniach odpornych na 
działanie kwasów • skutecznie czyści cerami-
kę łazienkową, fugi, posadzki, pomieszczenia 
sanitarne, hale • usuwa kamień wodny, osady 
wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłusz-
cze i mydło

Odplamiacz CLINEX Anti-Spot
• usuwa trudne zabrudzenia nierozpuszczalne 
w wodzie: gumę do żucia, kleje, smołę, tusz 
z kopiarki i pieczątek, wosk ze świec, lakiery, 
resztki etykiet oraz żywice naturalne • zasto-
sowanie: tapicerka, wykładziny, różne po-
wierzchnie zmywalne, itp.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K265X 1 l szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K259X 250  ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K209X 500 ml szt.
14K209Y 5 l szt.

Płyn CLINEX do mycia naczyń
• preparat o konsystencji miodu (mocno skoncentrowany) • wydajny • 
posiada właściwości odtłuszczające • zawiera zmiękczacz, zapewniając 
skuteczne mycie w twardej wodzie • skuteczny w zimnej i ciepłej wo-
dzie • odbudowuje barierę lipidową skóry dłoni • produkt przebadany 
dermatologicznie

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K393X 500 ml szt.
14K393Y 5 l szt.

Mydło CLINEX w płynie
• w formie mieszaniny łagodnych substancji myjących oraz składników 
chroniących skórę • nie powoduje podrażnień •nawilża i zabezpiecza 
skórę przed wysuszeniem i pękaniem • wydajne w bardzo gęsta kon-
systencja zapobiega • samoistnemu wyciekaniu z dozownika • o przy-
jemnym zapachu
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K026C cytrynowy 900 ml szt.
91K026A miętowy 900 ml szt.
91K056C cytrynowy 5 litrów szt.
91K056A miętowy 5 litrów szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
99K099X cytrynowy 750 ml szt.
99K099Y balsam aloes 750 ml szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K064A płyn nabłyszczający, 400 ml szt.
91K066A sól, 1,5 kg szt.
91K067A tabletki, 50 szt. opak.
91K090X zapach cytrynowy, 8,5g opak.
91K230A tabletki do zmywarek Quantum Regular, 30 szt. opak.
91K230B tabletki do zmywarek Quantum Lemon, 30 szt. opak.

Płyn do mycia naczyń Pur
• dzięki skoncentrowanej formule zawartej w płynie, szybko i 
 łatwo usuwa tłuszcz oraz trudne zabrudzenia • przeciwdzia-
ła powstawaniu zacieków i nadaje błysk mytym naczyniom

Płyn do mycia naczyń Ludwik
• skutecznie usuwa tłuszcz oraz 
   wszelkie zabrudzenia
• zapewnia świeży przyjemny zapach
• łatwo ulega biodegradacji

Artykuły do zmywarek
• płyn zapobiega pojawianiu się zacieków i osadzaniu kamienia • 
sól zmiękcza wodę, zapobiegając osadzaniu się kamienia w zmy-
warce • tabletki gruntownie czyszczą i zmiękczają wodę

artykuły do zmywania

Kod kat. opis jedn. sprzed.
84K018M żółty 500 ml szt.
84K018C niebieski 500 ml szt.
84K018D zielony 500 ml szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K005B antypara 500 ml szt.
91K005D cytrynowy, Windows&Glass 500 ml szt.

Płyn do mycia szyb Ajax 
• świetnie radzi sobie z usuwaniem tłustych osadów z czyszczo-
nych powierzchni • płynem do szyb Ajax można myć nie tylko okna
ale również parapety, blaty, półki, szafki, terakotę i glazurę

Płyn do mycia szyb Clin
• chroni szkło przed wodą i brudem i zapewnia 5-krotnie dłuższy
połysk umytych powierzchni szklanych w porównaniu ze zwykłym
płynem do ich mycia

płyny do mycia szyb
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
84K020A Citrus Fresh 5 litrów szt.
84K020B  Pine Fresh 5 litrów szt.
91K033A citrus 750 ml szt.
91K033C pine fresh 750 ml szt.
91K033X pine fresh 1250 ml szt.
91K303X Zero blue 750 ml szt.
91K303Y Zero lime 750 ml szt.

Płyn do czyszczenia toalet Domestos
• zagęszczony płyn czyszcząco - dezynfekujący • zabija bak-
terie, wirusy, grzyby, itp. nawet w 99,99% • chroni pomiesz-
czenia przed rozpylaniem zarazków podczas spłukiwania 
wody • posiada właściwości wybielające i może być stoso-
wany bezpośrednio na czyszczone powierzchnie • przylega 
do powierzchni toalety i zabija bakterie nawet po spłukaniu

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K045A lemon 780 ml szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K023E polne kwiaty 1000 ml szt.
91K023F konwalia 1000 ml szt.
91K023K kwiaty laguny 1000 ml szt.
91K023P konwalia 5 litrów szt.
91K023X polne kwiaty 5 litrów szt.

Płyn uniwersalny Ajax
• błyskawicznie przywraca czyszczonym  
powierzchniom blask i na długo pozostawia 
świeży zapach • idealny do czyszczenia dużych 
powierzchni • usuwa silne zabrudzenia również 
z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek, itp.

Mleczko do czyszczenia Cif
• nie uszkadza i nie niszczy czyszczonych powierzchni

zmywaki kuchenne 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K720X Citrus Harmony, pojemność 1001 ml szt.
14K720Y Spring Fresh, pojemność 1001 ml szt.

Mleczko do czyszczenia CIF Max Power z wybielaczem
• zawiera aktywny chlor, usuwając ciężkie zabrudzenia w łazience, 
kuchni, w ogrodzie i na zewnątrz domu, takie jak osady z wody, przy-
palony tłuszcz, plamy z pleśni

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K024A MAXI opak. 5 szt.
90K024B standardowe opak. 10 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K301X maxi opak. 5 szt.
14K301Y standardowe opak. 10 szt.

Zmywak kuchenny JN 
• do skutecznego czyszczenia i zmywania powierzchni kuchennych  
i naczyń • nie rysuje powierzchni • nylonowa warstwa do szorowania

Zmywak kuchenny Office Products  
• wykonany z pianki połączonej z szorstką fibrą • idealny do zmywania 
naczyń i sprzątania

chemia gospodarcza popularna

P-3546 C
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chemia gospodarcza popularna

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K053B żel 500 ml szt.
91K053A granulki 500 g szt.

Żel i granulki do udrożniania 
rur KRET
• nowoczesny środek do udrożniania 
instalacji sanitarnych • rozpuszcza  
wszelkie osady tłuszczowe, odpadki 
kuchenne, włosy oraz inne substan-
cje organiczne

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K020A naturalny 300 ml szt.
91K020C przeciw kurzowi 300 ml szt.

Preparat do mebli Pronto
• do wszystkich typów powierzchni 
mebli • zapobiega osiadaniu kurzu 
na oczyszczonych powierzchniach 
• konserwuje i pozostawia warstwę 
ochronną

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K150A do podłóg i mebli 750 ml szt.
91K150B do paneli 750 ml szt.

Płyn do mycia Pronto 5w1

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K002A koszyk z wkładem cytrynowym 40 g szt.
91K002B koszyk z wkładem leśnym 40 g szt.
91K002C koszyk z wkładem morskim 40 g szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K304X lemon, 50g szt.
91K304Y ocean, 50g szt.
91K304Z pine, 50g szt.

Kostka toaletowa Domestos 3w1
• unikalne połączenie 3 warstw oraz 3 funkcji • czyści tam gdzie rozwi-
jają się bakterie, zapobiega osadzaniu się kamienia, a pachnący pasek 
żelowy pozostawia długotrwały i świeży zapach • część twarda kostki 
czyści toaletę oraz zapobiega powstawaniu kamienia a dodany pach-
nący żel pozostawia ładny i trwały zapach po każdym spłukaniu

Kulki toaletowe BREF POWER AKTIV
• aktywne kulki wraz z zawieszką • wyróżniają się 4 - funkcyjną for-
mułą, zapewniającą higienę, ochronę przed osadzaniem się kamienia, 
świeżość oraz czyszczącą pianę • kompleksowe działanie sprawia, że 
toaleta jest higienicznie czysta i świeżo pachnie

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K043A żel 420 ml szt.

Żel CILIT do usuwania kamienia i rdzy 
• skutecznie usuwa kamień, rdzę, tłuste plamy, 
zacieki z wody i inne osady • elementom chro-
mowanym przywraca piękny połysk • może być 
stosowany również do czyszczenia powierzchni 
wykonanych ze stali nierdzewnej, glazury, por-
celitu, szkła czy plastiku • jego użycie zapewnia 
5 razy dłuższą ochronę
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
53K090X dozownik szt.
53K091X wkład wymienny Cytrus szt.
53K091Y wkład wymienny Tabac szt.
53K091Z wkład wymienny Kwiat szt.

Elektroniczny odświeżacz powietrza Linea
• nowoczesny i elegancki wygląd • automatyczne działanie co 5, 10, 15 
lub 30 min. • opcja czasu działania: całą dobę, tylko w dzień, tylko w 
nocy • posiada przycisk X-PRESS - jednokrotne zadziałanie urządzenia 
• zasilany bateriami 4 x AA (nie dołączone) • wymiary: 21 x 8 x 9 cm 
(wys. x szer. x gł.)

odświeżacze powietrza

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K115C w żelu japoński ogród 150 ml szt.
91K115G w żelu konwalia 150 ml szt.
91K115D w żelu lawenda 150 ml szt.
91K012K w aerozolu japoński ogród 300 ml szt.
91K012D w aerozolu konwalia 300 ml szt.
91K012U w aerozolu lawenda 300 ml szt.

Kod kat. zapach jedn. sprzed.
35K406A biała herbata z miętą 50ml szt.
35K406B limonka z owocem 50ml szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K404A bawełna z kwiatem lotosu, 500 ml szt.
35K404B kwiaty Fidżi, 500 ml szt.
35K404C zielona herbata i orchidea, 500 ml szt.

Odświeżacz powietrza Brise 
• plastikowy pojemnik • długotrwale utrzymuje świeży zapach

Dekoracyjny odświeżacz powietrza  
Pachnąca Szafa

Odświeżacz powietrza Pachnąca Szafa w areozolu

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K221A Urządzenie + wkład 8 ml, drzewo sandałowe & jaśmin szt.
91K221B Urządzenie + wkład 8 ml, japoński ogród szt.
91K221C wkład 8ml, drzewo sandałowe & jaśmin szt.
91K221D wkład 8ml, japoński ogród szt.

Odświeżacz elektryczny Discreet

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K405A jaśmin i drzewo sandałowe 200g szt.

Kulki Pachnąca Szafa 
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mopy i wózki do sprzątania

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K075X mop sznurkowy kpl.
90K076X wkład sznurkowy szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
53K082A bawełniany 40 x 13 cm (pętelkowy) szt.
53K082B mikrofibra 40 x 13 cm (pętelkowy) szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
53K084X kij aluminiowy do mopa, długość 1,4 m szt.
53K083X stelaż wymiary: 40 x 11 cm szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K065A mop kpl.
90K065B wkład szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
50K048A mop uniwersalny kpl.
50K048B wkład uniwersalny szt.
50K048E wkład do trudnych zabrudzeń szt.

Mop sznurkowy Grosik  
• można stosować do zmywania każdego rodzaju podłogi 
• czyści skutecznie nie pozostawiając smug oraz doskona-
le wchłania wodę

Mop CC-5240 Linea

Stelaż – mop plastikowy typu klips

Mop płaski  Jan Niezbędny 
• uniwersalny mop z mikrofibry • czyści zarówno na sucho jak i na mokro 
• nie pozostawia smug ani zacieków • skutecznie usuwa brud z każdego 
rodzaju podłóg: drewnianych, kamiennych, z paneli i terakoty

Mopy płaskie Grosik z mikrofibry  
• doskonale wchłaniają wodę • czyszczą skutecznie 
każdego rodzaju powierzchnie nie pozostawiając smug

P-3546 C
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mopy i wózki do sprzątania

Kod kat. opis jedn. sprzed.

53K101X wiadro na kółkach 25 l w wewnętrznym 
wiaderkiem + wyciskarka do mopa szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
53K086X stelaż z tworzywa sztucznego szt.

Wózek do sprzątania STE25
• wiadra z tworzywa • wymiary 85 x 55 x 37 cm

Wózek do sprzątania SCP50
• na kółkach • chromowana rączka • 2 wiadra 25 l 
• wyciskarka do mopa • wymiary: 85 x 42 x 73 cm (wys. x szer. x gł.) 

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
53K088X 19,8 x 35.5 x 25,7 cm (wys. x szer. x gł.) szt.

Koszyk na środki czystości
• organizer 2 komorowy

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
14K648B Wiadro z wyciskaczem, poj.14 L czerwone szt
14K650X Zmiotka z szufelką mix kolorów kpl
14K651X Zestaw leniuch mix kolorów szt
14K652X Miotła domowa mix kolorów szt

Produkty Anna Zaradna 
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mydła i dozowniki do mydła

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K086D migdałowe 300 ml szt.
91K086E mleko & miód 300 ml szt.
91K086F oliwkowe 300 ml szt.

Mydło Palmolive w płynie
• mydło w płynie z dozownikiem • unikalna kombinacja substancji 
myjących i odżywczych • nie podrażnia skóry • neutralne pH

Dozownik do mydła
• wykonany z tworzywa ABS • zamykany na kluczyk 
• wymiary: 17 x 10,5 x 12,5 cm (wys. x szer. x gł.)

Łokciowy dozownik żelu 
lub płynu do dezynfekcji

Kod kat. opis poj. jedn. sprzed.
53K092X w płynie 0,5 litra szt.
53K110X w pianie 0,5 litra szt.

Kod kat. opis wymiary (wys. x szer. x gł.) jedn. sprzed.
53K094Y 0,5 litra 30 x 9,8 x 19,2 cm szt.
53K094X 1 litr 27,5 x 9,5 x 16 cm szt.

modern

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K080A konwaliowe / 5 litrów szt.

Mydło w płynie Modern
• delikatne mydło w płynie do mycia rąk i ciała

Czysto i ekonomicznie

Mydło Linea
Kod kat. opis jedn. sprzed.

53K102X 5 litrów, bananowe szt.
53K103X 5 litrów, glicerynowe szt.

53K094X

53K094Y

Nr Kod Opis jedn. sprzed.
1 14K641X manualny szt.
2 14K642X bezdotykowy szt.



Manualny
• pojemnik zamykany (kluczyk do otwierania w zestawie)
• duży przycisk dozowania zapewnia wygodną obsługę
• wymiary orientacyjne: 260 x 100 x 114 mm
Bezdotykowy 
• urządzenie na 4 baterie CR14 (nie załączono)
• pojemnik zamykany (kluczyk do otwierania w zestawie)
• wymiary orientacyjne: 274 x 128 x 118 mm







Dozownikido mydła i płynu do dezynfekcji 
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K051X uniwersalne opak. 5 szt.
90K009X domowe opak. 3 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K036C uniwersalne opak. 40 szt.
90K036B antybakteryjne opak. 40 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
90K070X rolka 50 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K071X mikrofibra szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K060A domowe opak. 3 szt.
90K061A gąbczaste opak. 3 szt.
90K063A uniwersalne opak. 10 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
90K072X opak. 2 szt.

ściereczki uniwersalne

Ściereczki JN 

Ściereczki JN nasączone
• szybko i łatwo usuwają kurz 
i brud, pozostawiając świeży 
zapach • antybakteryjne do 
szybkiej i skutecznej dezyn-
fekcji (mogą być stosowane na 
powierzchniach mających kon-
takt z żywnością

Ściereczki na rolce JN
• idealne do kuchni, łazienki, do wytarcia stołu, 
blatu, zlewu, kuchenki, wycierania kurzu itp. 
• wykonane z wiskozy i poliestru: (70% wiskoza, 
30% poliester) • doskonałe do wycierania na 
sucho i polerowania • bardzo chłonne, miękkie 
i delikatne (świetnie zastępują ręcznik papie-
rowy) • rozmiar ściereczek 25x30cm • na rolce  
50 szt • z perforacją, która ułatwia odrywanie

Ściereczka JN Silver z mikrofibry
• wzbogacona o jony srebra, które zapo-
biegają namnażaniu się w ściereczce bak-
terii • czyści bez użycia detergentów - tylko 
przy użyciu wody! • unikalna struktura ultra  
cienkich włókien mikrofibry - 100x cieńsza  
od ludzkiego włosa umożliwia sprawne  
usuwanie brudu, tłuszczu i kurzu • może być 
używana zarówno na sucho jak i na mokro

Ściereczki Grosik

Magiczna gąbka JN
• wyciera jak „gumka myszka” ślady kredek, flamastrów i atramentu  
• unikalna struktura gąbki pozwala czyścić trwałe zabrudzenia bez  
detergentów – tylko przy użyciu wody •  usuwa najbardziej uporczy-
we plamy i rysy z różnych powierzchni: ścian, podłóg, drzwi, glazury,  
zlewu, wanny, a także plastiku np. ram okien, mebli ogrodowych

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K008D do podłogi szt.
90K073X do okien szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
90K074X szt.

Ścierka JN z mikrofibry
• posiada unikalną, innowacyjną 
strukturę ultracienkich włókien mi-
krofibry (100 x cieńsza od ludzkiego 
włosa) • czyści bez detergentów – 
tylko przy użyciu wody

Ścierka podłogowa JN
• idealna do czyszczenia nawet trudnych 
zabrudzeń • duży rozmiar ścierki (50 x 55 
cm) zapewnia wysoką wydajność • dzięki 
perforowanej strukturze o grubym splocie 
i dużej gęstości łatwo wchłania wodę i za-
brudzenia • można ją prać w pralce

P-3546 C

P-3546 C

P-3546 C

P-3546 C

P-3546 C

P-3546 C

P-3546 C
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rękawiczki gospodarcze

Kod kat. rozmiar jedn. sprzed.
90K006C S kpl.
90K006B M kpl.
90K006A L kpl.

Kod kat. rozmiar jedn. sprzed.
53K097A S kpl.
53K097B M kpl.
53K097C L kpl.

Kod kat. rozmiar jedn. sprzed.
90K007C S opak. 100 szt.
90K007B M opak. 100 szt.
90K007A L opak. 100 szt.

P-3546 C

Rękawice domowe JN 
• chronią dłonie przed działaniem detergentów, brudem i skaleczeniami  
• wyściełane wewnątrz bawełną • wykonane z naturalnego lateksu

Rękawice gospodarcze SEMPERVELVET  
• niebieskie • 1 CE KATEGORIA III • grubość 0,45 mm, 
długość 30 cm • do kontaktu z żywnością • flokowane

Rękawice lateksowe Grosik
• jednorazowe • wszechstronne zastosowanie

ściereczki uniwersalne

P-3546 C

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K091X Ściereczka z mikrofibry szt.
90K092X Ściereczki domowe opak. 2 szt.
90K093X Ściereczki na rolce opak. 35 szt.
90K094X Ściereczki perforowane opak. 3 szt.

Ściereczki JN Zielony Dom
• bambusowe - materiał szybko odnawialny • bardzo 
chłonne • bezpieczne dla środowiska (brak groźnych 
substancji podczas rozkładu) • ekologiczne opakowa-
nie z papieru z kontrolowanych upraw drewna (FSC)

Zielone sprzątanie

Ściereczka z mikrofibry JN Zielony Dom
• zawiera w sowim składzie aż 55% tworzyw pochodzą-
cych z materiałów wtórnych (PET) • struktura 3D zapewnia 
efektywniejsze czyszczenie • może być używana na sucho 
i mokro • ekologiczne opakowanie z papieru z kontrolo-
wanych upraw drewna (FSC) • wykonana z super cienkich 
włókien dzięki czemu szybko i skutecznie usuwa zabru-
dzenia z każdej powierzchni bez użycia detergentów
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K204X supermocny 6 cm x 1m szt.
13K300X wodoodporny opak. / 12 szt.
13K301X uniwersalny opak. / 24 szt.

Plaster supermocny Viscoplast
• z opatrunkiem na tkaninie z klejem akrylowym • hipoalergiczny • opa-
trunek włókninowy o wysokiej chłonności • wysoka przylepność począt-
kowa

Plaster wodoodporny Viscoplast
• zestaw plastrów z opatrunkiem na folii polietylenowej z mikroperfo-
racją • wodoodporny klej zapobiega odklejeniu się plastra od wilgotnej 
skóry • folia z mikroperforacją, przepuszczalna dla pary wodnej i powie-
trza - pozwala skórze oddychać • posiada hipoalergiczny klej akrylowy 
• zestaw zawiera 12 szt. plastrów w 2 rozmiarach: 8 szt. 72 x 19 mm,  
4 szt. 72 x 25 mm

Plaster uniwersalny Viscoplast
• zawiera duży wybór plastrów dostosowanych do różnej wielkości 
drobnych ran i skaleczeń na 3 podłożach: foliowym, tkaninowym i włók-
ninowym • zestaw zawiera 24 szt. plastrów z opatrunkiem w 3 rodzajach 
(Minifol, Prestopor i Prestovis Plus)

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
36K103X 290 x 230 x 80 mm szt.
36K104X 415 x 350 x 145 mm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
36K281X 105 x 240 x 240 mm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
36K280X 300 x 220 x 120 mm szt.

Apteczki metalowe
• zamykane na klamrę • funkcjonalny roz-
kład półek • wygodny uchwyt do przenoszenia 
apteczki • możliwość zawieszenia na ścianie  
• kolor biały • na drzwiczkach biały krzyż na 
zielonym tle

Apteczka z wyposażeniem AS30
• wykonana z blachy stalowej malowanej  
farbą proszkową wypalaną w kolorze białym •  
zamykana na kluczyk • możliwość zawieszenia 
na ścianie • wyposażenie zgodne z normą DIN 
13157:2009

Apteczka z wyposażeniem AZR
• zakładowa apteczka pierwszej pomocy • wy-
konana z tworzywa sztucznego (polistyren) • 
wygodna rączka do przenoszenia • możliwość 
zawieszenia na ścianie • wyposażenie zgodne  
z normą DIN 13164

plastry

apteczki

Apteczki

ZOBACZ JESZCZE WIĘCEJ 
DOSTĘPNYCH APTECZEK NA NASZEJ 
PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ
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Kod kat. pojemność kolor jedn. sprzed
53K098M 50 litrów żółty szt.
53K098D 50 litrów zielony szt.
53K098C 50 litrów niebieski szt.
53K098A 50 litrów czarny szt.

Kosz na śmieci z uchylną pokrywą
• uchylna pokrywa w kolorze odpowiadającym 
segregowanym odpadkom 
• wymiary: 68 x 41 x 34 cm (wys. x szer. x gł.)

kosze na śmieci

Model  EKO STATION FREEDOM 
FRESH

FREEDOM 
FRESH

FREEDOM 
FRESH

X FREEDOM 
FRESH

FREEDOM 
FRESH

FREEDOM 
FRESH

CIGARETTE 
PILAR

FREEDOM 
FRESH

FREEDOM 
FRESH

Pojemność kosza 3 x 60 l 30 l 30 l 12 l 20 l 20 l 5 l 15 l 20 l 12 l

Materiał
stal lakierowana 

proszkowo i powle-
kana organicznie

stal powlekana 
organicznie

stal powlekana 
organicznie

stal powlekana 
organicznie

stal powlekana 
organicznie

stal powlekana 
organicznie

stal powlekana 
organicznie

stal nierdzewna stal nierdzewna
stal powlekana 

organicznie

Kolor szary czarny biały czarny czarny biały czarny srebrny połysk srebrny połysk biały
Wymiary wys. x śred. (cm) 69 x 91 x 31 65 x 30 65 x 30 40 x 25 45 x 30 45 x 30 28 x 21 69 x 20 45 x 30 40 x 25

Kod 14K653X 14K655A 14K655G 14K655Z 14K655X 14K655Y 14K655H 14K654U 14K655U 14K655R

Kosze na śmieci ALDA bardzo dobrze sprawdzają się 
w hotelach, biurowcach oraz gospodarstwach domowych
a ich róznorodność pozwala na odpowiednie
dopasowanie pojemnika do ich miejsca docelowego.
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kosze na śmieci

Kod kat. kolor jedn. sprzed
22K078A czarny szt.
22K078U srebrny szt.

Kod kat. pojemność wymiar (szer. x wys. x gł.) jedn. sprzed
22K208A 6 litrów 210 x 315 x 210 mm szt.
22K208B 12 litrów 240 x 430 x 240 mm szt.
22K208C 21 litrów 270 x 570 x 270 mm szt.
22K208D 35 litrów 305 x 690 x 305 mm szt.

Kosz na śmieci Durable z popielnicą
• metalowy 17-litrowy kosz na śmieci  
z 2-litrową popielnicą • specjalna samoga-
sząca ogień pokrywa aluminiowa odcina 
dopływ tlenu do kosza i tym samym stop-
niowo gasi płomienie • wymienny pojem-
nik wewnętrzny i popielniczka • do użytku  
w pomieszczeniach lub na zewnątrz pod 
zadaszeniem • wymiary pojemnika we-
wnętrznego (wys. x śr.): 380 x 220 mm

63
0 

m
m

Kosz na śmieci Durable z czujnikiem ruchu NO TOUCH
• otwiera się za pomocą czujnika ruchu i zamyka automatycz-
nie (alternatywnie może być również obsługiwany ręcznie za 
pomocą przycisków Otwórz / Zamknij) • wyjmowany wewnętrz-
ny kosz z uchwytem i mocowaniem torby • zdejmowana pokry-
wa ułatwiająca opróżnianie • funkcja delikatnego zamykania 
pokrywy • korpus wykonany ze stali nierdzewnej z powłoką od-
porną na odciski palców • wymaga użycia 4 baterii AAA (brak  
w zestawie) • kolor srebrny

Kod kat. pojemność wymiary jedn. sprzed
53K099A 5 litrów 28 x 20,5 cm (wys. x średnica) szt.
53K099B 12 litrów 35 x 24,5 cm (wys. x średnica) szt.
53K099C 20 litrów 43,5 x 29 cm (wys. x średnica) szt.
53K099D 30 litrów 64 x 29 cm (wys. x średnica) szt.

Kod kat. pojemność wymiary jedn. sprzed
53K049A 16 litrów 44 x 30 x 23 cm szt.
53K049B 26 litrów 53 x 35,5 x 27,5 cm szt.
53K049C 50 litrów 68 x 41 x 34 cm szt.

Kosz na śmieci z uchylnym wiekiem 

Kosz na śmieci stalowy otwierany pedałem
• stal błyszcząca • wyjmowane plastikowe wiaderko na śmieci
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kosze na śmieci

worki na śmieci

Kod kat. pojemność kolor jedn. sprzed.
10K135A 14 litrów czarny szt.
10K135C 14 litrów niebieski szt.
10K135D 14 litrów zielony szt.
10K135G 14 litrów biały szt.
10K135M 14 litrów żółty szt.

Kod kat. pojemność kolor jedn. sprzed.
14K396A 12 litrów czarny szt.
14K396C 12 litrów niebieski szt.
14K396K 12 litrów szary szt.

Kosz na śmieci Europost Vivida
• wykonany z mocnego plastiku • wymiary: 287 x 300 x 308 mmKosz na śmieci ażurowy Donau

• wykonany z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia Zielony Punkt 
(Der Grüne Punkt) • średnica 275 mm • wysokość 295 mm 

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
14K529A do makulatury niebieskie opak. 10 szt.
14K529B do odpadów BIO brązowe opak. 10 szt.
14K529C do plastiku żółte opak. 10 szt.
14K529D do szkła  zielone opak. 10 szt.

Worki do segregacji Office Products
• wykonane z folii LDPE • pojemność 120 litrów

Kod kat. pojemność kolor jedn. sprzed.
90K001A 20 litrów czarne opak. 50 szt.
90K001B 35 litrów czarne opak. 50 szt.
90K001C 60 litrów czarne opak. 20 szt.
90K001D 120 litrów niebieskie opak. 20 szt.

Kod kat. pojemność opis jedn. sprzed.
14K304A 35 litrów z taśmą opak. 15 szt.
14K304B 60 litrów z taśmą opak. 10 szt.
14K304C 120 litrów z taśmą opak. 10 szt.
14K305A 120 litrów bez taśmy opak. 10 szt.
14K305B 160 litrów bez taśmy opak. 10 szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K303X 35 litrów opak. 20 szt.
14K303Y 60 litrów opak. 16 szt.

Worki na śmieci HD Grosik  

Worki na śmieci LDPE Super mocne

Worki na śmieci LDHD wiązane
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Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
90K081A 35l, wiązanie taśmą opak. 15 szt.
90K081B 60l, wiązanie taśmą opak. 10 szt.
90K081C 35l, zamykanie typu Easy-Pack opak. 22 szt.
90K081D 60l, zamykanie typu Easy-Pack opak. 18 szt.

P-3546 C

Worki na śmieci LD Zielony dom JN
• do produkcji worków został wykorzystany ma-
teriał pochodzący w 100% z recyklingu • wyko-
nane w technologii 3-warstwowej folii (warstwa 
zewnętrzna jest koloru zielonego, wewnętrzna 
czarnego)

worki na śmieci

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
90K003E 35 litrów opak. 15 szt.
90K003D 60 litrów opak. 10 szt.
90K003A 120 litrów opak. 10 szt.

Kod kat. pojemność kolor jedn. sprzed.
90K004B 120 litrów niebieskie opak. 25 szt.
90K004C 160 litrów czarne opak. 20 szt.
90K004G 240 litrów czarne opak. 8 szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
90K090A 120 litrów opak. 15 szt.
90K090B 35 litrów opak. 30 szt.
90K090C 60 litrów opak. 20 szt.

P-3546 C

P-3546 C

P-3546 C

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
90K042A 35 litrów opak. 15 szt.
90K042B 60 litrów opak. 10 szt.
90K042C 120 litrów opak. 8 szt.

Worki na śmieci LD JN 
• wyjątkowo mocne i bardzo szczelne  • super mocne

Worki na śmieci HD JN Easy-pack

Worki na śmieci LD Grosik
• uniwersalne i wytrzymałe • wykonane z folii w kolorze czarnym 
w 100% pochodzącej z recyclingu

Worki na śmieci LD JN 
Magnum Flex&Strong
• wykonane z 3-warstwowej folii LDPE (mniejsza 
przejrzystość) • zawiązywane taśmą • worki posiada-
ją na całej powierzchni wytłoczony wzór diamentu  
-  dzięki tłoczeniom folia jest mocniejsza, niewiary-
godnie elastyczna, a worek nie rozdziera się nawet  
jeśli jest „przepełniony” • materiał w 100% pochodzą-
cy z recyklingu
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herbata

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K401A borówka, 20 kopert opak.
94K401B owoce leśne, 20 kopert opak.
94K401C malina, 20 kopert opak.
94K401D słodka wiśnia, 20 kopert opak.
94K401E czarna porzeczka z cytryną, 20 kopert opak.
94K403A fresh orange (20 torebek) opak.
94K403C citrus fruits (20 torebek) opak.
94K402X 6 x 5 smaków (30 torebek) opak.

Herbata owocowa Teekanne

Herbata zielona Teekanne

Herbata biała Teekanne

Herbata Teekanne Love
• mieszanka herbatek owocowych o smaku grana-
tu i brzoskwini • prawdziwa pokusa, w której wspa-
niały smak owocu granatu łączy się z przepysznymi 
owocami • składniki: hibiskus, jabłko, liście słodkich 
jeżyn, aromat granatu (7%),aromat brzoskwiniowy, 
skoncentrowany sok z granatu

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K009A Forest Fruits 20 szt. opak.
94K009B Blue Fruits 20 szt. opak.
94K009C Lemon/cytryna 20 szt. opak.
94K009D Tropcial Fruits 20 szt. opak.
94K085C Zielona 20 szt opak.
94K085E Zielona z miętą 20 szt opak.

Herbata Lipton piramidka
• zachowuje świeżość i daje napar o ciekawym  
aromacie • w opakowaniu 20 piramidek z zawieszką 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K007E Lipton 25 szt. opak.
94K007D Lipton 50 szt. opak.
94K007B Lipton 100 szt. opak.
94K007X Earl Grey, czarna 100 szt. opak.

Herbata Lipton
• doskonały smak klasycznej herbaty • niezmienny 
poziom jakości, aromatu, koloru i mocy, uzyskiwany 
jest poprzez mieszanie wielu gatunków herbat

Herbata Lipton Earl Grey
• mieszanka wysokiej jakości czarnych 
herbat z dodatkiem olejku bergamotki

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K404A 20 torebek opak.
94K404B lemon, 20 torebek opak.
94K404C z opuncją, 20 torebek opak.
94K404D Zen-Chai, 20 torebek opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94k405A cytrynowa, 20 torebek opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K406A 20 torebek opak.
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herbata

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K101X kompozycja owocowa, 6 smaków (60 x 2g) opak.
91K305X mix rodzajów, kompozycja owocowa, 9 rodzajów (175 g) opak.
91K306X mix herbat czarnych, kompozycja 6 rodzajów (60 x 2g) opak.
91K307X mix herbat zielonych, kompozycja 6 rodzajów (60 x 2g) opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K102C żurawina + malina, 20 torebek z zawieszką opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K020A malinowa 20 szt. opak.
94K020H dzika róża 20 szt. opak.
94K020B malina z dziką różą 20 szt. opak.
94K020X prosto z lasu 20 szt opak.
94K020Z malina z cytryną 20 szt opak.

Herbata Bifix Premium
• herbaty owocowe na cały rok • idealne na gorąco lub na zimno  
• produkowane tylko z naturalnych, bogatych w ciekawe smaki  
i oryginalne aromaty suszy owocowych najwyższej jakości

Herbata Bifix kompozycje
• kolorowe pudełeczko • mix herbat z których każda z nich zamknięta 
jest w hermetyczną kopertkę

Herbata owocowa Herbaciany Ogród
• 100% naturalnych składników • z dużych kawałków 
owoców • nie zawiera teiny

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K020E melisa 20 szt. opak.
94K020F mięta 20 szt. opak.
91K308X rumianek 20 szt. opak.
91K309X melisa z pigwą 20 szt. opak.

Herbata ziołowa Zielnik Polski
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DLA BIURA. DO DOMU. DO PEŁNA.

Czajnik 
elektryczny AD 1208

• wykonany z tworzywa sztucznego • obrotowa 
podstawa i płaskie dno • wskaźnik poziomu wody 
z podziałką • filtr zatrzymujący osady wapnia  
• grzałka ze stali szlachetnej • moc: 2000W • gwa-
rancja 1 rok 

Czajnik 
elektryczny AD 1225

POJEMNOŚĆ
1,8 l

Czajnik 
elektryczny AD 1216

• obrotowa podstawa i płaskie dno • filtr za-
trzymujący osady wapnia • grzałka ze stali szla-
chetnej • obudowa INOX • wnętrze plastikowe • 
podświetlany wskaźnik poziomu wody • lampka 
kontrolna  • moc 2000W • gwarancja 1 rok

POJEMNOŚĆ
1,7 l

POJEMNOŚĆ
1,7 l

Kod kat. kolor poj. jedn. sprzed.
14K267U srebrny 1,7 litra szt.

Kod kat. kolor poj. jedn. sprzed.
14K351X szklany 1,7 litra szt.

Kod kat. kolor poj. jedn. sprzed.
14K310G biały 1,8 litra szt.

• obrotowa podstawa i płaskie dno • filtr zatrzy-
mujący osady wapnia • grzałka ze stali szlachet-
nej • moc 2000W • gwarancja 1 rok

czajniki

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K657A A5 Mg szt.
14K657B A5 szt.
14K657C B5 szt.

Wkład filtrując
Kod kat. kolor jedn. sprzed.

14K656G biały szt.
14K656D limonkowy szt.
14K656F fuksja szt.

Dzbanek filtrujący + wkład magnezowy A5 mg

• lekki i kompaktowy dzbanek filtrujący przeznaczonych do małych przestrzeni, wyposażony w wygodną 
uchylną pokrywkę z systemem „Flip-top” • jest bardzo kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca (mieści 
się w drzwiach lodówki, zapewniając dodatkową przestrzeń w kuchni, nawet gdy nie jest zbyt duża) • 
wykonany jest z bezpiecznych materiałów, dopuszczonych do kontaktu z żywnością i nie zawierających 
BPA • wydajność do 350 litrów • pojemność 2,9 litra (12 szklanek)

AKTUALNA OFERTA CZAJNIKÓW I EXPRESÓW 
DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ
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dodatki do kawy i herbaty

Kod kat. opis pojemność jedn. sprzed.
14K623X cytryna 200ml szt.
14K623Y limonka 200ml szt.

Naturalny sok z cytrusów Limmi
buteleczka wyposażona jest w kapsuł-
kę wypełnioną olejkiem eterycznym 
pochodzącym ze skórki cytrusów, 
który uwalnia się podczas nalewa-
nia soku gwarantując aromat i smak 
świeżo wyciśniętych cytryn

100%
sok

 naturalny
 100% sok wyciśnięty  
    z cytryn sycylijskich
 1 buteleczka 200ml = sok z 1kg cytryn
 nie zawiera cukru ani wody

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K120B naturalne kg

Cytryny

serwetki

Kod kat. opis jedn. sprzed.
90K010G białe, 50 szt. opak.
90K010M żółte, 50 szt. opak.
90K010D zielone, 50 szt. opak.
90K010X ecru, 50 szt. opak.
90K010B czerwone, 50 szt. opak.
90K010N fioletowe, 30 szt. opak.

Serwetki Grosik kolorowe 
• dwuwarstwowe • wymiary: 33 x 33 cm  
• wytrzymałe i mocne • biodegradowalne 
• produkt posiada certyfikat FSC

18 szt.

naczynia jednorazowe

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K530X biały 250 ml opak. 100 szt.

Kubek papierowy do napojów

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K003X biały w kostkach 1 kg opak.
94K003Y biały kryształ 1 kg szt.
94K003Z biały w saszetkach 100 x 5 g opak.
94K003U trzcinowy, sypki (gruby), 0,5 kg opak.
94K003H trzcinowy w saszetkach 200 x 5 g opak.

Cukier Diament



Rozdział 2  |  artykuły spożywcze

30 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

94K066B karton 0,5 litra 3,2% 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K310X w kubeczkach, 10x10ml szt.

Śmietanka Łaciata 

mleko

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K312A karton 1 litr, 2% szt.
91K312B bez laktozy, karton 1 litr, 2% szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K721A 1 litr, sojowe szt.
14K721B 1 litr, owsiane szt.
14K721C 1 litr, migdałowe szt.

Mleko Polmlek Uchate

Napój roślinny ALPRO BARISTA
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Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.

14K727C Migdały w czekoladzie 
i cynamonie 80 g opak.

14K726D
Orzechy laskowe 

w czekoladzie  
i malinowej posypce

80 g opak.

14K730X Rodzynki w czekoladzie 
i kakao 80 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.

14K728C Orzechy nerkowca 
lekko solone 70 g opak.

14K727D Migdały lekko solone 90 g opak.

14K723Y Pistacje prażone 70 g opak.

14K723X Pistacje prażone 200+50 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.

14K722X Orzeszki ziemne 
smażone i solone 125 g opak.

14K722Y Orzeszki ziemne 
smażone i solone 240 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.
14K724X Mieszanka bakaliowa 100 g opak.

14K724Y Mieszanka orzechów 100 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.
14K725X Mieszanka studencka klasyczna 400 g opak.

14K725Y Mieszanka studencka klasyczna 200 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.

14K729X Morele suszone całe owoce 100 g opak.

14K729Y Morele suszone całe owoce 200 g opak.

14K732X Daktyle całe owoce 100 g opak.

14K731X Żurawina całe owoce 100 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.
14K728B Orzechy nerkowca 300 g opak.

14K728A Orzechy nerkowca 75 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.
14K726A Orzechy laskowe 300 g opak.

14K726B Orzechy włoskie 300 g opak.

14K726C Orzechy włoskie 100 g opak.

Kod kat. Produkt Masa netto jedn. sprzed.
14K727A Migdały 100 g opak.

14K727B Migdały 300 g opak.

produkty Bakalland
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Ciasteczka Delicje Szampańskie

Ciasteczka Łakotki

Ciasteczka Pieguski

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K109A kokosowe 168 g opak.
94K109B maślane 168 g opak.
94K109C z cukrem 168 g opak.
94K109D kakaowe 168g opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K027D czekoladowe 135 g opak.
94K027A czekoladowe z orzechami 135 g opak.
94K027C czekoladowe z rodzynkami 135 g opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K004B pomarańczowe 147 g opak.
94K004A malinowe 147 g opak.
94K004C wiśniowe 147 g opak.

ciastka i słone przekąski

Ciastka Krakuski
Kod kat. opis jedn. sprzed.

91K313X duelki, 155g opak.
94K016A deserowe z cukrem, 200g opak.
94K016C maślane, 200g opak.
94K016X zbożowe, 200g opak.

Wafelki Familijne
Kod kat. opis jedn. sprzed.

94K092C śmietankowe 180 g opak.
94K092A kakaowe 180 g opak.
94K092B orzechowe180 g opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K049A classic 140 g opak.
94K049E kokosowe 140 g opak.
94K049D cafe 140 g opak.

Ciasteczka Jeżyki

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K097C opakowanie 356 g opak.
94K097B opakowanie 3 kg opak.

Mieszanka WedlowskaSłone przekąski 
Kod prod. opis jedn. sprzed.
94K024X paluszki Lajkonik 200 g opak.
94K021Y krakersy Lajkonik 180 g opak.
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K212X Velvet, 200 g słoik szt.
94K011B Kronung, rozpuszczalna 200 g szt.
94K012A Kronung, mielona 250 g szt.
94K012H Kronung, mielona 500 g szt.
94K011A Cronat Gold, rozpuszczalna 200 g szt.
94K012C Cronat Gold, mielona 250 g szt.
91K314X Crema, rozpuszczalna 200 g szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K050B Nescafe Classic, 200 g słoik szt.
94K050C Nescafe Gold, 200 g słoik szt.
94K050E Nescafe Sensazione, 200 g słoik szt.

Kawa rozpuszczalna Nescafé

Kawa Jacobs

kawa

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K018D Qualita Oro 1 kg szt.
94K018A Creme Aroma 1 kg szt.
94K018C Qualita Rossa 1 kg szt.
94K018H Crema Aroma Espresso Blue 1 kg szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K088A Qualita Oro, mielona 250 g szt.
94K088B Espresso, mielona 250 g szt.
94K088D Qualita Rossa, mielona 250g szt.

Kawa mielona Lavazza
• 100% ziaren arabiki 
• idealna do ekspresów przelewowych lub tradycyjnego parzenia

Kawy ziarniste Lavazza
• QUALITA ORO - 100% arabiki • średnio prażona • CREME  AROMA 
- mieszanka robusty i arabiki (50% arabiki, 50% robusty) • QUALITA 
ROSSA - mieszanka robusty i arabiki (40 % arabiki, 60% robusty)  
o delikatnym i słodkawym posmaku 

Kawa Lavazza
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kawa

OFFICE LINE 100% ARABICA   
Świeżo palone ziarna, gwarantują wysoką 
jakość. Mieszanka ziaren Arabiki pocho-
dzących z plantacji Ameryki Centralnej 
i Południowej dedykowana do kaw czar-
nych. Zachwyca czekoladowo-orzecho-
wym posmakiem z owocowo-kwiatowym 
aromatem.  
Opakowanie 1000 g.

INTERMEZZO 
Mieszanka najlepszych ziaren Arabiki 
z Ameryki Południowej oraz Robusty 
z Ameryki Południowej i Azji. Średnio 
palona mieszanka Intermezzo o wysokiej 
zawartości kofeiny jest pełna smaku 
i energii, która czyni każdy moment dnia 
przyjemniejszym.  
Opakowanie 1000 g.

OFFICE LINE AROMATICO 
Zbalansowana mieszanka wyselekcjo-
nowanych ziaren Arabiki z Ameryki Połu-
dniowej, wzbogacona ziarnami Robusty. 
Posiada wyczuwalne nuty cytrusowe 
połączone z mleczną czekoladą. Świeżo 
palone ziarna, gwarantują wysoką jakość.  
Opakowanie 1000 g. 

SPECIALE 100% ARABICA  
Pełna aromatu o delikatnym i zbalan-
sowanym smaku o niskiej zawartości 
kofeiny. Mieszanka najwyższej klasy 
ziaren arabiki pochodzących z Ameryki 
Południowej. Posiada wyczuwalne nuty 
miodu z cytrusowym akcentem.  
Opakowanie 1000 g.

OFFICE LINE INTENSO  
Mieszanka Arabiki i Robusty, których ziarna 
pochodzą z Brazylii, Peru i Wietnamu. 
Świeżo palone ziarna, gwarantują wysoką 
jakość.Idealna dla miłosników espresso, 
doskonale komponuje się równiez 
z mlekiem. Z czekoladowo-kakaowym 
posmakiem.  
Opakowanie 1000 g.

SPECIALE DOLCE
Łagodna i aromatyczna kawa o średniej 
zawartości kofeiny, idealna do kaw 
mlecznych. Mieszanka najlepszych 
ziaren Arabiki z Ameryki Południowej 
oraz Robusty z Ameryki Południowej 
i Azji. Tradycyjny sposób palenia pomaga 
w wydobyciu czekoladowo-orzechowych 
smaków.  
Opakowanie 1000 g.

ESPRESSO CASA 
Wyróżnia ją intensywny bukiet smakowy, 
powstały w wyniku wydłużonego procesu 
palenia, który likwiduje kwasowość, 
jednocześnie podkreślając nutę goryczki. 
Zawiera ziarna Arabiki pochodzące 
z Ameryki Południowej oraz ziarna Robusty 
pochodzące z Azji.  
Opakowanie 1000 g.

SPECIALE ESPRESSO
Mieszanka najlepszych ziaren Arabiki 
z Ameryki Południowej oraz Robusty 
z Ameryki Południowej i Azji. Posiada 
intensywny i wyrazisty smak, nadający 
kawie niepowtarzalny charakter. Średnia 
zawartość kofeiny sprawia, że można 
z niej korzystać rano i po południu.  
Opakowanie 1000 g.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K462A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K468X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K463A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K466X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K464A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K467X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K469X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K465X szt.
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Kod prod. opis jedn. sprzed.
94K058D puszka 330 ml opak. 24 szt.
94K058A 500 ml opak. 18 szt.
94K058B 850 ml opak. 15 szt.
94K059C Coca-Cola Zero 850 ml opak. 15 szt.

soki i napoje

Coca-Cola

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K079A malina szt.
94K079C cytryna szt.

Syrop Herbapol Owocowa Spiżarnia
• smaczny, gęsty i wydajny • nie zawiera konserwantów 
ani barwników • może być wykorzystany do sporządza-
nia zimnych jak i gorących napojów

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K163A czerwony grejpfrut 1 litr 100% sok        opak. 6 szt.
94K163B jabłkowy 1 litra 100% sok                        opak. 12 szt.
94K163C multiwitamina 1 litr 100% sok               opak. 12 szt.
94K163D pomarańczowy 1 litr 100% sok opak. 12 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K316A pomarańczowy, 100% sok opak. 12 szt.
91K316B multiwitamina, 100% sok opak. 12 szt.
91K316C jabłkowy, 100% sok opak. 12 szt.
91K316D pomidorowy, 100% sok opak. 12 szt.

Soki Tymbark

Sok Tymbark 300 ml

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K001C pomarańczowy (sok 100%) 300 ml opak. 15 szt.
94K001E jabłkowy (sok 100%) 300 ml opak. 15 szt.
94K001A czarna porzeczka (nektar) 300 ml opak. 15 szt.
94K001X pomidorowy (sok 100%) 300 ml opak. 15 szt.

Soki Tarczyn
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K202A lekko gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
91K202B gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
91K202C lekko gazowana 1,5 L opak. 6 szt.
91K202D gazowana 1,5 L opak. 6 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K203A gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
91K203B lekko gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
91K203C niegazowana 0,5 L, opak. 12 szt.
91K203D gazowana 1,5 L opak. 6 szt.
91K203E lekko gazowana 1,5 L opak. 6 szt.
91K203F niegazowana 1,5 L opak. 6 szt.
91K204A niegazowana, 330 ml, butelka szklana opak. 12 szt.
91K204B lekko gazowana, 330 ml, butelka szklana opak. 12 szt.
91K204C gazowana, 330 ml, butelka szklana opak. 12 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
91K201A gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
91K201B niegazowana 0,5 L opak. 12 szt.
91K201C gazowana 1,5 L opak. 6 szt.
91K201D niegazowana 1,5 L opak. 6 szt.

Woda źródlana KUDOWIANKA
Woda wysokozmineralizowana 
STAROPOLANKA 2000Woda mineralna STAROPOLANKA 800

woda źródlana i mineralna
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Woda mineralna Nałęczowianka
• krystalicznie czysta woda z naturalnego źródła 
• zawiera unikalna kompozycję 7 minerałów

Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K077E niegazowana 0,5 L opak. 12 szt.
94K077C niegazowana 1,5 L opak. 6 szt.
94K077D gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
94K077A gazowana 1,5 L opak. 6 szt.
94K077B lekko gazowana 1,5 L opak. 6 szt.
94K077H niegazowana 1 L opak. 6 szt.
94K077X gazowana 1 L opak. 6 szt.
94K077Y lekko gazowana 1 L opak. 6 szt.

woda źródlana i mineralna
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K204E niegazowana 0,5 L opak. 12 szt.
94K204C niegazowana 1,5 L opak. 6 szt.
94K204X niegazowana 5 L szt.
94K204U delikatnie musujący 0,5 L opak. 12 szt.
94K204H delikatnie musujący 1,5 L opak. 6 szt.
94K204D gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
94K204A gazowana 1,5 L opak. 6 szt.

Woda źródlana Żywiec Zdrój

woda źródlana i mineralna
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
94K220A gazowana, 330 ml, butelka szklana opak. 12 szt.
94K220B niegazowana, 330 ml, butelka szklana opak. 12 szt.
94K220C niegazowana 0,5 L opak. 12 szt.
94K220D niegazowana 1,5 L opak. 6 szt.
94K220E gazowana 0,5 L opak. 12 szt.
94K220F gazowana 1,5 L opak. 6 szt.

woda źródlana i mineralna



Rozdział 3  |  wyposażenie biura 

40 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

krzesła i fotele biurowe

Fotele biurowe

kod kat. kolor
14K251A  czarny

Fotel biurowy CRETE

-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.

-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	50,5	x	48	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	50,5	x	68	cm.

kod kat. kolor
14K733A  czarny

Fotel biurowy MYKONOS

-	 Poduszka	z	pianki	o	wysokiej	 
gęstości,	wygodna	i	oddychająca

-	 Ergonomiczne	regulowane	oparcie
-	 Wysoce	elastyczna	siateczka,	 
oddychająca,	zapewniająca	 
wygodne	siedzenie	latem

-	 Podłokietnik	z	regulacją	wysokości
-	 Poszerzony	zagłówek	z	idealnie	 
zakrzywioną	powierzchnią

-	 Podparcie	lędźwiowe	 
wbudowane	w	oparcie

kod kat. kolor
14K352A  czarny

Fotel biurowy CYPRUS

-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.

-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	52	x	50,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	67	cm.

kod kat. kolor
14K665A  czarny

Fotel biurowy THASSOS

-	 Regulacja	kąta	pochylenia	 
oparcia	za	pomocą	dźwigni.

-	 Regulacja	odległości	oparcia	 
od	siedziska.

-	 Regulacja	wysokości	siedziska	
	 za	pomocą	dźwigni.
-	 Podłokietniki	regulowane
	 góra-dół.
-	 Wymiary	siedziska:	48	x	45	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	44	x	55	cm.kod kat. kolor

14k253A  czarny

Fotele biurowe CORFU

-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.

-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej	 
i	ekoskóry.

-	 Wymiary	siedziska:	47	x	49	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	47	x	63	cm.

Fotel biurowy KEFALONIA

-	 Zintegrowany	mechanizm	 
asynchroniczny	trzy	dźwigniowy.

-	 Regulowany	zagłówek	na	wysokość.
-	 Osobna	regulacja	pochylenia	oparcia	 
i	pochylenia	siedziska	(dwiema	dźwigniami).

-	 Płyta	przesuwu	siedziska		regulacja	 
głębokości	siedziska	w	5	pozycjach.

-	 Automatyczna	regulacja	wysokości	oparcia.
-	 Podłokietnik	regulowany	góra-dół.
-	 Wymiary	siedziska:	44	x	52	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	46	x	61	cm.

kod kat. kolor
14K663A  czarny

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

8+ h

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

8+ h 8+ h
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krzesła i fotele biurowe

G
W

ARANCJA

L ATA

Wysokie oparcie
zapewnia komfort pracy.

Więcej	modeli	dostępnych	na	PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ.

Wytrzymały materiał zapewnia 
długoletnie uzytkowanie.

Dobrze wyprofilowana
przednia krawędź siedziska

Regulowana wysokość
siedzenia, aby zapewnić komfort pracy.

Stabilne plastikowe kółka.

Wygodne podłokietniki 
w ergonomicznym kształcie.

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h
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krzesła i fotele biurowe

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K120K SM02 ciemnoszary szt.
93K120A  SM01 czarny szt.

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K121A SM01 czarny szt.
93K121K SM02 ciemnoszary szt.

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K090A tkanina LUCIA czarna YB009 szt.
93K090K tkanina LUCIA szara YB046 szt.
93K090L tkanina LUCIA pomarańczowa YB130 szt.

SM01

SM01

SM02

SM02

Krzesło STILLO GTP 10
• dekoracyjne oparcie • siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z ate-
stem trudnopalności • podstawa krzesła nylonowa •mechanizm syn-
chroniczny: - możliwość swobodnego kołysania się - Anti-Shock – zabez-
pieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu 
blokady ruchu - możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia  
w pięciu pozycjach - regulacja siły oporu oparcia, - regulowana wyso-
kość krzesła - funkcja Up&Down – płynnie regulowana wysokość opar-
cia • samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, możliwość  
zakupienia dodatkowo kółek do powierzchni twardych

Krzesło obrotowe TAKTIK
• miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą 
tkaniną • synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 
• możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • regulacja wy-
sokości oparcia (10 zapadek) • regulacja siły oporu oparcia za pomo-
cą pokrętła • Anti-Shock • zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia  
w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady • regulacja wysokości 
siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego • wygodne regu-
lowane podłokietniki • podstawa z czarnego wzmocnionego nylonu  
z samohamującymi kółkami

Krzesło obrotowe TAKTIK MESH
• miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z czarnej siatki • synchroniczne 
odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 • możliwość blokady siedziska  
i oparcia w 5 pozycjach • regulacja wysokości oparcia (10 zapadek) • regu-
lacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła • Anti-Shock - zabezpieczenie 
przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady  
• regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego  
• wygodne regulowane podłokietniki • podstawa z czarnego wzmocnio-
nego nylonu z samohamującymi kółkami

YB130YB046YB009
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krzesła i fotele biurowe

Krzesło WILLIAM R STEEL
• szerokie, wyprofilowane siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną  
z atestem trudnopalności • oparcie tapicerowane z obydwu stron 
• mechanizm zapewniający mozliwość swobodnego kołysania się,  
blokady oparcia w pozycji do pracy i regulacje siły oporu oparcia • płyn-
nie regulowana wysokość siedziska • regulowane podłokietniki  
• chromowana podstawa krzesła • kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K105A tkanina czarna/ EF-019 szt.
93K105K tkanina szara /EF-031 szt.

EF019

C11

EF031

C78

C38

Krzesło ULTRA/ULTRA R
• wysokie, siatkowe oparcie i tapicerowane siedzisko • oparcie z zinte-
growanym zagłówkiem i podparciem lędźwi • mechanizm zapewniają-
cy możliwość swobodnego kołysania się, blokadę w pozycji do pracy 
i regulację siły oporu oparcia • płynnie regulowana wysokość siedzi-
ska • stałe podłokietniki (Ultra) i regulowane podłokietniki (ULTRA R) 
• chromowana podstawa fotela • kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K106Y Siatka / tkanina czarna, stałe podłokietniki szt.
93K106X Siatka / tkanina czarna, regulowane podłokietniki szt.

EF019

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K034C tkanina granatowa EF-010 szt.
93K034K tkanina szara EF-031 szt.
93K034A tkanina czarna EEF-019 szt.

Krzesło obrotowe Metron
• wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko zapewniające komfort siedze-
nia • płynnie regulowana wysokość siedziska i oparcia • mechanizm 
Ergon2L zapewnia blokadę oparcia w dowolnej pozycji • tapicerowane 
pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności • regulowane podło-
kietniki • nowoczesna nylonowa podstawa •  samohamowne kółka 
do powierzchni dywanowych •  fotel gwarancja 2 lata

EF010

EF031

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K122K szary C38 szt.
93K122X ciemnoszary C78 szt.
93K122A  czarny C11 szt.

Krzesło obrotowe AKORD
• mechanizm PST01-CPW: permanentnego kontaktu • tapicerowane 
oparcie oraz siedzisko, z osłoną z tworzywa sztucznego • stałe podło-
kietniki z czarnego tworzywa sztucznego • podnośnik pneumatyczny 
• podstawa 5-ramienna z czarnego poliamidu • kółka do miękkich po-
wierzchni, samohamowne w standardzie
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Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K124A imitacja skóry czarna, V14 szt.

Krzesło konferencyjne SAMBA
• siedzisko i oparcie tapicerowane imitacją skóry • metalowe podło-
kietniki z nakładkami z ręcznie polerowanego drewna • szerokie i kom-
fortowe siedzisko • metalowa, chromowana rama • plastikowe stopki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem • posiada atest Badań Wytrzy-
małościowych Remodex • krzesło gwarancja 2 lata

krzesła i fotele biurowe

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K123A czarny C11 szt.
93K123K szary C38 szt.
93K123X  ciemnoszary C73 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K141A czarny szt.

Krzesło obrotowe BRAVO-PROFIL 
• komfortowe siedzisko i wyprofilowane oparcie • siedzisko i oparcie 
tapicerowane pianką   oraz wytrzymałą tkaniną • regulacja głębokości 
siedziska • regulacja wysokości oparcia • regulacja wysokości siedziska 
• wygodne podłokietniki • podstawa czarna, nylonowa • kółka do po-
wierzchni dywanowych w standardzie

Krzesło Ergoflex
• komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie  
• siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną • oparcie z siatki posiada 
podparcie pod lędźwie • mechanizm umożliwiający swobodne kołysa-
nie się • możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • regu-
lowana wysokość krzesła • regulacja siły oporu oparcia • Anti-Shock 
– zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  
• tapicerowany zagłówek • wygodne podłokietniki z miękkimi na-
kładkami • nylonowa podstawa • kółka do powierzchni dywanowych  
w standardzie • krzesło gwarancja 2 lata

C11

C78

C38

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K100P EF010 / granatowy szt.
93K100A EF019 / czarny szt.
93K100X EF031 / szary szt.
93K100Y M15/S.M43 / pomarańczowo-czarny szt.
93K100U M47/S.M43 szaro-czarny szt.

Krzesło LEON
• szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie • siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą 
tkaniną • funkcja swobodnego bujania się zapewnia stabilne 
podparcie kręgosłupa podczas ruchu w pozycji siedzącej  
• możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy  
• możliwość regulacji siły oporu oparcia • regulacja wysokości siedziska  
• stałe podłokietniki • plastikowa podstawa krzesła • kółka do  
powierzchni dywanowych w standardzie • gwarancja: 2 lata na krzesło

ø715

44
5÷
57
599
5÷
11
25

19
5

EF010

EF031

EF019
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krzesła i fotele biurowe

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K007A splot czarny C-11 szt.
93K007P splot ciemnogranatowy C-14 szt.
93K007K splot czarno-szary C-73 szt.
93K007G splot ciemno-szary C-38 szt.
93K007X podłokietnik z blatem szt.

Krzesło konferencyjne ISO BLACK
• rama wykonana z profilów stalowych pokrytych czarnym lakierem 
proszkowym • siedzisko i oparcie wykonane z wytrzymałej sklejki  
bukowej, tapicerowane pianką i tkaniną • możliwość składania w stos 
do 10 szt. • nogi krzesła wyposażone w niebrudzące stopki chroniące 
podłogę przed zarysowaniem • krzesło gwarancja 2 lata

C11

C14

C73

M47M43M62

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K029A splot czarny C-11 szt.
93K029C splot ciemnogranatowy C-14 szt.
93K029G splot ciemno-szary C-38 szt.
93K029F czarno-szary C-73 szt.

Krzesło konferencyjne ISO CHROME
• rama wykonana z profilów stalowych chromowanych • siedzisko  
i oparcie wykonane z wytrzymałej sklejki bukowej, tapicerowane  
pianką i tkaniną • możliwość składania w stos do 10 szt. • nogi krzesła 
wyposażone w niebrudzące stopki chroniące podłogę przed zarysowa-
niem • krzesło gwarancja 2 lata

C11

C14

C73

C38

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
93K013A czarny szt.
93K013B aluminium szt.
93K013C chrom szt.

Wieszak stojący Arizona
• wykonany z metalowych, lakierowanych rur • z chromowanym 
pierścieniem i plastikową podstawką pod parasole • wysokość 
1870 mm • średnica podstawy 620 mm

Fotel MEFISTO
• siedzisko i oparcie tapicerowane • podłokietniki:  PF16: stałe, szkie-
let: czarny polipropylen • podnośnik: pneumatyczny, standardowy  
• podstawa:  TS06-BL: Ø 715 mm, 5-ramienna, czarny poliamid • kółka:  
SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne • mechanizm:  
– możliwość swobodnego kołysania się, – kąt wychylenia oparcia + 13, 
– blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, – regulacja siły 
oporu oparcia za pomocą pokrętła, – regulacja wysokości siedziska za 
pomocą podnośnika pneumatycznego

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
93K111A welur czarny M43 szt.
93K111K welur popiel M47 szt.
93K111P welur granat M62 szt.
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szafy metalowe

500

Szeroka i aktualna oferta dostępna na platformie sprzedażowej. 

KRZESŁA   |   FOTELE   |   BIURKA   |   SZAFKI   |   REGAŁY   |   SZAFY   |   KONTENERY   |   STOLIKI
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maty podłogowe

500

Szeroka i aktualna oferta dostępna na platformie sprzedażowej. 

KRZESŁA   |   FOTELE   |   BIURKA   |   SZAFKI   |   REGAŁY   |   SZAFY   |   KONTENERY   |   STOLIKI

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Maty pod krzesło wykonane 
z najwyższej jakości winylu.
Chronią powierzchnię  
przed przetarciem,  
uszkodzeniem i zalaniem.

Kod Zastosowanie Kształt Wymiary Grubość Materiał
14K734X Na pod. twarde T 900x1200 mm 2 mm PVC
14K734Y Na pod. twarde T 1150x1340 mm 2 mm PVC
14K735X Na dywan T 900x1200 mm 2,5 mm PVC
14K735Y Na dywan T 1150x1340 mm 2,5 mm PVC
14K736X Na dywan Prosty 900x1200 mm 2,5 mm PVC
147K36Y Na dywan Prosty 1200x1500 mm 2,5 mm PVC
14K737X Na pod. twarde Prosty 900x1200 mm 2 mm PVC
14K737Y Na pod. twarde Prosty 1200x1500 mm 2 mm PVC
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Zawieszki do kluczy Durable
• precyzyjne wykonanie umożliwia szybki dostęp do zawieszki i jej  
stabilne umieszczenie na listwie • mechanizm zaciskowy ułatwia do-
stęp do etykiety w okienku do opisania, bez ściągania klucza z meta-
lowego kółeczka

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K012B czerwony opak. 6 szt.
22K012M żółty opak. 6 szt.
22K012C granatowy opak. 6 szt.
22K012A czarny opak. 6 szt.

Szafki na klucze Durable
• obudowa wykonana z aluminium • zamykana na zamek (w komplecie  
dwa klucze – oprócz skrzynki na 12 kluczy zamykanej na rygiel)  
• w komplecie sześć zawieszek na klucze w różnych kolorach  
• dołączone elementy montażowe

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
22K014D na 12 kluczy 302 x 160 x 118 mm szt.

22K014E na 18 kluczy 302 x 280 x 118 mm szt.

22K014A na 36 kluczy 302 x 280 x 118 mm szt.

22K014B na 48 kluczy 302 x 280 x 118 mm szt.

22K014C na 54 klucze 302 x 400 x 118 mm szt.

22K014F na 72 klucze 302 x 400 x 118 mm szt.

Zawieszki do kluczy
• różnokolorowe, plastikowe • zabezpieczone przezroczystą folią 
okienko do wpisania numeru pomieszczenia 

Szafki na klucze Argo
• metalowa • szary kolor • zamykana na klucz • w komplecie  
w zależności od modelu 20, 40, 60 lub 100 zawieszek na klucze

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
36K101A na 22 klucze 200 x 150 x 78 mm szt.

36K101B na 32 klucze 250 x 200 x 78 mm szt.

36K101C na 52 klucze 300 x 230 x 78 mm szt.

36K101D na 100 kluczy 300 x 230 x 78 mm szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
36K063Y mix szt.

szafki na klucze

Kod kat. waga / wymiary (wys. x szer. gł.) jedn. sprzed.
85K090A PS5DIGI, waga 6,3 kg, wymiary: 200 x 310 x 220 mm szt.
85K090B PS4DIGI, waga 10,4 kg, wymiary: 200 x 430 x 350 mm szt.
85K090C PS5DIGI, waga 18,3 kg, wymiary: 500 x 350 x 370 mm szt.

Sejf OPUS PS 4  / 5 / 6 DIGI
• zamykanie na kluczyk • zamek ryglowy, 
otwierany szyfrem • grubość blachy 2mm 
na obudowie i 4mm na drzwiach • w ze-
stawie cztery solidne kołki rozporowe typu 
kotwa • 2 lata gwarancji

sejfy



Rozdział 3  |  wyposażenie biura 

49Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K240A czarny szt.

Zegar ścienny Unilux On Time
• kwarcowy mechanizm • wysoka dokładność: odchylenie tylko  
1 sekundy przez okres 6 lat działania • możliwość ustawienia  
różnych godzin na trzech dodatkowych tarczach • średnica  
30,5 cm • 4 różne strefy czasowe

zegary ścienne

Zegar ścienny 851A
• doskonały do otwartych przestrzeni biurowych • duży, wyraźny 
cyferblat • bezgłośny mechanizm kwarcowy • płynna wskazówka 
sekundnika • rodzaj zasilania: bateria 1xAA • średnica 400 mm

Kod kat. jedn. sprzed.
36K470U szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K280X czarny/drewno szt.

Zegar Unilux Palma Bamboo 
• cichy, kwarcowy mechanizmem nie zakłóca koncentracji  
• tarcza wykonana w 100% z drewna bambusowego • czytelny 
z 35 m • zasilany 1 baterią AA (bateria w komplecie) • grubość 
tarczy 3,5 cm • średnica tarczy 30 cm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K220A czarny szt.
15K220D zielony szt.
15K220G biały szt.
15K220P srebrny szt.

Zegar ścienny Unilux POP
• kwarcowy mechanizm • średnica 28,5 cm • ozdobny kontur 
w jednym z 4 kolorów • cicha i bezszelestna praca
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K222U srebrna szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K242A czarna szt.

Lampka biurkowa Unilux Terra LED
• lampka o smukłym i niezwykle eleganckim designie • złożona  
z elementów o grubości ok. 1 cm •  światło LED o niskim zużyciu •  
4 poziomy intensywności oświetlenia regulowane dotykowym przy-
ciskiem umiejscowionym na podstawie lampy zapewniają komfort 
użytkowania •  moc strumienia świetlnego: 500 lumenów • barwa 
światła: 3500 K •  średnia żywotność LED: 40 000 godzin •  podstawa: 
18x12 cm •  wysokość: 38 cm

Lampka biurkowa Unilux Easy
• prosta i funkcjonalna lampka biur-
kowa do  codziennego użytku • moż-
liwość regulacji intensywności światła 
• w podstawie port USB do ładowania 
smartfona • elastyczne ramię umożli-
wia szeroki zakres ruchów • ruchomy 
odcinek ramienia: 20 cm • światło LED 
o niskim zużyciu • dotykowy włącznik • 
moc strumienia świetlnego: 500 lume-
nów • barwa światła: 3000K  • średnia 
żywotność LED: 50 000 godzin

PEŁNA I AKTUALNA OFERTA LAMPEK BIUROWYCH 
DOSTĘPNA NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

Lampa biurkowa VICKY
•  smukła sylwetka i nowoczesny design
•  Podwójne ruchome ramię i obrotowy klosz
•  Wykonana ze stali z elementami drewna
•  3 poziomy intensywności światła
•  Moc strumienia świetlnego: 900 lumenów
•  Średnia żywotność LED: 50 000 godzin

Barwa światła: 3000 K Dotykowy włącznik

W podstawie port USB 
do ładowania smartfona

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K228X biała/drewno szt.
15K228A czarna/drewno szt.

lampki biurkowe 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K281A czarny/drewno szt.
15K281X biała/drewno szt.

Lampka Unilux Baya Bamboo 
• stylowa lampa biurkowa w klimacie neo-retro • 
ciężka podstawa zapewnia doskonałą stabilność 
lampki na biurku a przegubowe, obrotowe ramię 
umożliwia ustawienie lampy we wszystkich kierun-
kach • moc strumienia świetlnego 100 lumenów • 
barwa światła 3000 K • średnica klosza: 17 cm • śred-
nica podstawy 23 cm • wysokość 15-55 cm • włącznik 
umieszczony na kablu • możliwość przymocowania 
do blatu biurka za pomocą klipsa zaciskowego (max. 
rozstaw 5 cm) • dołączona żarówka LED
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PEŁNA I AKTUALNA OFERTA LAMPEK BIUROWYCH 
DOSTĘPNA NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

lampki biurkowe 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K315X czarny szt.

Lampka biurkowa Unilux Popy 
• mała, kompaktowa lampka z regulacją barwy i intensywności światła • możli-
wość podłączenia do kontaktu lub portu USB • 2 źródła światła: klosz i podsta-
wa • szklana podstawa emituje delikatne światło, dzięki czemu może służyć jako 
lampka nocna • lampkę można złożyć na płasko i zabrać ze sobą w podróż • moc 
strumienia świetlnego 400 lumenów • wykonana z aluminium, podstawa ze szkła 
• wysokość 35 cm / waga: 500 g • barwa światła: 3000K / 4000K / 6000K • średnia 
żywotność LED: 50 000 godzin

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K210G biały szt.
20K210T różowy szt.
20K210C niebieski szt.
20K210D limonkowy szt.
20K210A czarny szt.
20K210U srebrny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K211G biały szt.
20K211A czarny szt.
20K211U srebrny szt.
20K211C niebieski szt.
20K211D limonkowy szt.

Lampa biurkowa LED MAULjoy
• regulowane ramię gwarantuje ustawienie idealnego kąta nachylenia • wyko-
nana z wytrzymałego tworzywa sztucznego i metalu • wyjątkowo stabilna dzięki  
specjalnemu obciążeniu podstawy
Dane techniczne: wysokość robocza w standardowej pozycji: 33,5 cm, głowica 
oświetleniowa: Ø 11,8 cm, ramię: 35,8 cm, podstawa: Ø 13,7 cm • długość kabla: 
1,8 m • natężenie oświetlenia: 1880 lx w odległości 33 cm • temperatura barwowa:  
3000K (światło białe ciepłe) • zużycie energii: 5 kWh/1000 h • żywotność:  
L70B50 - 15000 godzin świecenia  • moc znamionowa: 7W  • napięcie zasilania: 
220-240 V • gwarancja: 2 lata

Lampa biurkowa LED MAULpearly
• posiada funkcję regulacji poziomu barwy światła na 3 poziomach i jego natężenia 
również na 3 poziomach za pomocą dotykowego sterownika • technologia oświe-
tlenia LED • regulowane ramię gwarantuje ustawienie idealnego kąta nachylenia  
• wyjątkowo stabilna dzięki specjalnemu obciążeniu podstawy • wymiary: wysokość 
robocza w standardowej pozycji: 37,5 cm, górne ramię z głowicą oświetleniową: 
16 x 6 cm, dolne ramię: 35,7 cm, podstawa: 16,5 x 10,6 cm • długość kabla: 1,7 m  
• gwarancja: 2 lata
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niszczarki dokumentów

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K051X  P-2 szt.
85K051Y  P-4 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K053X  P-2 szt.
85K053Y  P-4 szt.
85K053Z  P-6 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K052X  P-2 szt.
85K052Y  P-4 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K054X  P-2 szt.
85K054Y  P-4 szt.
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Modele Rexel Optimum AutoFeed+ – do małego lub domowego biura

Model 130X 130M 100M 100X 90X 50X 225M 225X

Kod 10K746X 10K747X 10K744X 10K745X 10K743X 10K742X 10K748X 10K749X
Liczba kartek w podajniku automatycznym 130 130 100 100 90 50 225 225

Liczba kartek w podajniku manualnym 8 6 6 8 8 6 8 10

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-4 P-5 P-4 P-4 P-4 P-5 P-4

Rodzaj ścinków Ścinki Ścinki Mikrościnki Ścinki Ścinki Ścinki Mikrościnki Ścinki

Pojemność pojemnika na ścinki 44 l 44 l 34 l 34 l 34 l 20 l 60 l 60 l

Czas nieprzerwanej pracy 30 min 30 min 20 min 20 min 20 min 10 min 30 min 30 min

Zamykanie kodem PIN 

Niszczy zszywki, spinacze, karty kredytowe

Technologia zapobiegania zacięciom 
Czujnik podczerwieni sygnalizujący,  
że pojemnik jest pełny 

Kod Opis 

10K748X Optimum AutoFeed+ 225M, P-5, mikrościnki

10K749X Optimum AutoFeed+ 225X, P-4, ścinki

Optimum AutoFeed+ 225M P-5 
Optimum AutoFeed+ 225X P-4

Kod Opis

10K746X Optimum AutoFeed+ 130X, P-4, ścinki

10K747X Optimum AutoFeed+ 130M, P-5, mikroscinki

Kod Opis

10K743X Optimum AutoFeed+ 90X, P-4, ścinki

10K744X Optimum AutoFeed+ 100M, P-5, mikrościnki

10K745X Optimum AutoFeed+ 100X, P-4, ścinki

Kod Opis 

10K742X Optimum AutoFeed+ 50X, P-4, ścinki

Optimum AutoFeed+ 130X P-4  
Optimum AutoFeed+ 130M P-5

Optimum AutoFeed+ 90X P-4
Optimum AutoFeed+ 100M P-5 
Optimum AutoFeed+ 100X P-4

Optimum AutoFeed+ 50X P-4

Optimum AutoFeed+ – do małego lub domowego biura
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Kod. kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 kosz płyty CD karty zszywki spinaczedyskietki

36K472X Hybrid 9 3,5x40 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 30 l - -

36K472Y Hybrid-S 14 3,5x40 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 30 l - -

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 kosz płyty CD karty zszywki spinaczedyskietki

36K190A S2 ES 15 1,9 P-3/ T-3/ E-2 40 l - -

36K190B C2 ES 12 1,9x15 P-5/ T-5/ E-4/ F-2 40 l - -

36K190C HS ES 8 0,8x9,5 P-6/ F-3 40 l - - -

Kod. kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 kosz płyty CD karty zszywki spinaczedyskietki

36K002C +3 CC4 ES 14 3,5x40 P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1 38,5 l -

 ▪ szerokość wejścia: 240 mm

 ▪ automatyczny start/stop z autoreversem

 ▪ zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

 ▪ cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej  
przez 24 godziny na dobę

 ▪ system Energy Smart – zerowy pobór mocy w 
trybie czuwania (stand-by)

 ▪ system SPPS - Super Potential Power System  
- wzmocniony, cichy system napędu

 ▪ automatyczne odcięcie zasilania w przypadku 
zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek

 ▪ napęd z łańcuchem objętym dożywotnią 
gwarancją

 ▪ przekładnie wykonane ze specjalnie utwardza-
nej stali węglowej

 ▪ trwałe noże odporne na zszywki i spinacze

 ▪ dioda informująca o otwartych drzwiczkach

 ▪ obudowa szafkowa na kółkach z rączką uła-
twiającą opróżnianie kosza

 ▪ optyczny wskaźnik napełnienia kosza 

 ▪ pojemność kosza: 40 l

NISZCZARKI KOBRA 240.1

 ▪ szerokość wejścia: 230 mm

 ▪ wielkość ścinka: 3,5×40 mm

 ▪ ilość niszczonych kartek (A4/70g): 14

 ▪ poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ 
T-4/ E-3/ F-1

 ▪ niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, 
płyty CD

 ▪ pojemność kosza: 38,5 l

 ▪ system Throw and Shred – możliwość nisz-
czenia zgniecionych kartek papieru

 ▪ dwa osobne zestawy noży tnących do niszcze-
nia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych

 ▪ automatyczne wstrzymanie pracy przy pod-
niesionej pokrywie urządzenia

 ▪ automatyczny start/stop z autoreversem

 ▪ cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 
przez 24 godziny na dobę

 ▪ automatyczne odcięcie zasilania w przypadku 
zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika 
na ścinki

 ▪ Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez 
konieczności stosowania worków

 ▪ czujnik przepełnienia kosza

 ▪ oddzielna szczelina do bezpiecznego niszcze-
nia płyt CD

 ▪ osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty 
CD i karty plastikowe (1,5 l)

 ▪ gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja 
dożywotnia na noże tnące

NISZCZARKA KOBRA +3

 ▪ szerokość wejścia: 230 mm

 ▪ niszczenie kart plastikowych, zszywek i 
spinaczy

 ▪ automatyczny start/stop 

 ▪ cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej  
przez 24 godziny na dobę

 ▪ moc silnika: 170 W / 250 W

 ▪ zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)

 ▪ diody LED wskazują bieżący pobór energii 
elektrycznej 

 ▪ automatyczne odcięcie zasilania w przypad-
ku zaklinowania papieru lub wyjęciu pojem-
nika na ścinki

 ▪ okno w obudowie pozwala na kontrolę pozio-
mu napełnienia kosza

 ▪ Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez 
konieczności stosowania worków

 ▪ pojemność kosza: 30 l

NISZCZARKI KOBRA HYBRID / HYBRID-S
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NISZCZARKI KOBRA +1
Niszczarki Kobra serii +1 przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów.  
Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, 
zapewniający większą efektywność niszczenia. 

 ▪ szerokość wejścia: 230 mm

 ▪ niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszy-
wek i spinaczy 

 ▪ automatyczny start/stop z autoreversem

 ▪ system Energy Smart – zerowy pobór mocy w 
trybie czuwania (stand-by)

 ▪ zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem 

 ▪ cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 
przez 24 godziny na dobę

 ▪ automatyczne odcięcie zasilania w przypadku 
zaklinowania papieru  
lub wyjęcia pojemnika na ścinki

 ▪ okno w obudowie pozwala na kontrolę pozio-
mu napełnienia kosza

 ▪ Eco-Friendly - pojemnik na ścinki bez koniecz-
ności stosowania worków

 ▪ automatyczny stop przy przepełnieniu kosza

 ▪ pojemność kosza: 38,5 l

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 kosz płyty CD karty zszywki spinaczedyskietki

36K078D +1 SS6 ES 25 5,8 P-2/ O-2/ T-2/ E-2 38,5 l -

36K078C +1 CC4 ES 14 3,5x40 P-4/ T-4/ E-3/ F-1 38,5 l - -

Pojemność kosza 38,5 l

Pojemnik na ścinki bez 
konieczności stosowania 
worków

Szerokość wejścia 230 mm

Cichy silnik przystosowany do pracy 
ciągłej przez 24 godziny na dobę

Zabezpieczenie silnika 
przed przegrzaniem

Okno w obudowie pozwala 
na kontrolę poziomu 
napełnienia kosza

NISZCZARKI KOBRA +1

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA 
PO ZALOGOWANIU SIĘ 

NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ
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Niszczarki HP serii OneShred to urządzenia do użytku w domowym biurze lub środowisku typowo 
biurowym mogące obsługiwać od 1 do 3 lub 5 osób – w zależności od modelu. Cechują się one dużą 
wydajnością wyrażoną ilością jednorazowo niszczonych kartek w stosunku do pojemności kosza na ścinki. 
Wszystkie modele tej serii umożliwiają niszczenie dokumentów papierowych z zszywkami i spinaczami  
oraz kart kredytowych.

HP OneShred 8CC 
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w domowym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 8 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 5 x 18 mm
•  pojemność kosza 15 l / podnoszona głowica
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  KOD: 14K613X

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 12CC
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w domowym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 12 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 23 l / podnoszona głowica
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami
•  KOD: 14K614X x8

5 x 18 mm
P-4

15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 10MC 
Niszczarka do użytku osobistego
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 10 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 20 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  KOD: 14K705X

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 12MC 
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
•  niszczy do 12 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 25 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  KOD: 14K706X

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 15CC 
Niszczarka do użytku osobistego
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 15 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 20 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami
•  KOD: 14K666X

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 18CC 
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
•  niszczy do 18 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 25 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami  
•  KOD: 14K667X

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

Model HP OneShred  
8CC HP OneShred 12CC HP OneShred 15CC HP OneShred 10MC HP OneShred 18CC HP OneShred 12MC

Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m2 8 12 15 10 18 12

Pojemność kosza (l) 15 23 20 20 25 25

Poziom bezpieczeństwa P-4/T-4 P-4/T-4 P-4/T-4 P-5/T-5 P-4/T-4 P-5/T-5

Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) 416 x 320 x 190 485 x 345 x 235 534 x 354 x 240 534 x 354 x 240 590 x 400 x 271,5 590 x 400 x 271,5

Kod dostawcy HPN280108CCON-14 HPN280212CCON-14 HPN280315CCON-14 HPN280410MCON-14 HPN280518CCON-14 HPN280612MCON-14

Kod 14K613X 14K614X 14K666X 14K705X 14K667X 14K706X
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Niszczarki HP serii Pro Shredder

HP Pro Shredder 15CC
Kod. kat. 14K615X

HP Pro Shredder 18CC
Kod. kat. 14K617X

HP Pro Shredder 24CC
Kod. kat. 14K619X

HP Pro Shredder 10MC
Kod. kat. 14K616X

HP Pro Shredder 12MC
Kod. kat. 14K618X

HP Pro Shredder 16MC
Kod. kat. 14K620X

Diody LED
informujące o przegrzaniu

lub przeciążeniu.

Elegancki design w kolorze
ciemny bazalt/ciemny szary.

Czas pracy ciągłej
do 40 minut.

Niszczą jednocześnie 
do 24 arkuszy A4.

Poziom emitowanego
hałasu to tylko 55 decybeli.

Wysoki poziom
bezpieczeństwa P-4 lub P-5.

Smukła sylwetka co daje
większą wydajność kosza.

2 kółka z blokadą.

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

57Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA 
PO ZALOGOWANIU SIĘ 

NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ
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NISZCZARKA WALLNER  
XD 1012 CD
 ▪ szerokość wejścia: 220 mm
 ▪ wielkość ścinka: 4x35 mm
 ▪ ilość niszczonych arkuszy (A/80g): 10
 ▪ niszczy: karty plastikowe, płyty CD, 

zszywki
 ▪ poziom bezpieczeństwa DIN 66399: 

P-4/T-2/E-3
 ▪ automatyczny start/stop
 ▪ zabezpieczenie silnika przed przegrza-

niem
 ▪ okno w obudowie umożliwiające kontro-

lę napełnienia kosza
 ▪ pojemność kosza: 21 l

NISZCZARKA WALLNER  
XD 805 CD
 ▪ szerokość wejścia: 220 mm
 ▪ wielkość ścinka: 4x45 mm
 ▪ ilość niszczonych arkuszy (A/80g): 8
 ▪ niszczy: karty plastikowe, płyty CD, 

zszywki
 ▪ poziom bezpieczeństwa DIN 66399: 

P-3/T-2/E-2
 ▪ automatyczny start/stop
 ▪ zabezpieczenie silnika przed przegrza-

niem
 ▪ pojemność kosza: 13 l

NISZCZARKI WALLNER  
HD-120
 ▪ szerokość wejścia: 235 mm
 ▪ ilość niszczonych kartek (A4/80g): 10/8
 ▪ niszczą: karty plastikowe, płyty CD, 

zszywki, spinacze
 ▪ osobna szczelina do niszczenia płyt CD 

i kart plastikowych
 ▪ wymiary: 518x268x291 mm 
 ▪ automatyczny start/stop z autorever-

sem
 ▪ okno w obudowie pozwala na kontrolę 

poziomu napełnienia kosza
 ▪ obudowa na kółkach z blokadą

 ▪ pojemność kosza: 20 l

NISZCZARKI WALLNER  
HD-220 
 ▪ szerokość wejścia: 235 mm
 ▪ niszczą: karty plastikowe, płyty CD, 

zszywki, spinacze
 ▪ osobna szczelina do niszczenia płyt CD 

i kart plastikowych
 ▪ wymiary: 600x322x372 mm 
 ▪ automatyczny start/stop z autorever-

sem
 ▪ okno w obudowie pozwala na kontrolę 

poziomu napełnienia kosza
 ▪ obudowa na kółkach z blokadą
 ▪ pojemność kosza: 30 l

NISZCZARKI WALLNER 
MR 2208 C2 / MR 2212 C4 
 ▪ szerokość wejścia: 230 mm 
 ▪ wielkość ścinka: 2x10 / 4x40 mm 
 ▪ ilość niszczonych kartek (A4/80g): 8/12 
 ▪ niszczy: zszywki, małe spinacze, karty 

plastikowe i płyty CD 
 ▪ wymiary: 517x250x380 mm 
 ▪ automatyczny start/stop i funkcja cofa-

nia (autoreverse) 
 ▪ silnik przystosowany do pracy ciągłej do 

10 minut 
 ▪ segregacja odpadów - osobny pojemnik 

na ścinki płyt i kart plastikowych 
 ▪ zabezpieczenie silnika przed przegrza-

niem 
 ▪ obudowa na kółkach 
 ▪ pojemność kosza: 22 l 

NISZCZARKA WALLNER  
JP 826C
 ▪ szerokość wejścia: 240 mm
 ▪ wielkość ścinka: 3,8x40 mm
 ▪ ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18
 ▪ niszczy: zszywki, spinacze, karty plasti-

kowe, płyty CD, dyskietki
 ▪ osobne szczeliny i pojemniki do nisz-

czenia płyt CD i kart plastikowych
 ▪ poziom bezpieczeństwa DIN 66399: 

P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1
 ▪ wymiary: 645x305x390 mm
 ▪ automatyczny start/stop i funkcja 

cofania
 ▪ w standardzie butelka oleju o pojemno-

ści 30 ml 
 ▪ obudowa na kółkach
 ▪ pojemność kosza: 35 l

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 płyty CD karty zszywki spinacze

36K410X MR 2208 C2 8 2x10 P-5/O-1/T-5/E-4/F-1

36K411Y MR 2212 C4 12 4x40 P-4/O-1/T-4/E-3/F-1

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 płyty CD karty zszywki spinacze

36K321X HD-120 C4 10 4x30 P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1

36K321Y HD-120 C2 8 2x10 P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 płyty CD karty zszywki

36K480X XD 1012 CD 10 4x35 P-4/T-2/E-3

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 płyty CD karty zszywki

36K481X 805 CD 8 4x45 P-3/T-2/E-2

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 płyty CD karty zszywki

36K166X JP 826C 18 3,8x40  P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1

Kod kat. model arkusze ścinek mm DIN 66399 płyty CD karty zszywki spinacze

36K322X HD-220 C4 14 4x20 P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1

36K322Y HD-220 C2 12 2x10 P-5/O-1/T-5/E-4/F-2
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auto feeder
AF 160

Wyposażone w zaawansowane rozwiązania 
technologiczne pozwalające na pełną 
automatyzację procesu niszczenia.

NISZCZARKI WALLNER  
AF 160 C2/C4

Obudowa na kółkach

Wysuwany pojemnik na ścinki 
32 l

Funkcjonalny panel dotykowy 
uruchamiający wskazaną funkcję 
urządzenia

Szerokość wejścia: 220 mm

Automatyczny podajnik papieru 
na 160 kartek

LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA

PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA 
PO ZALOGOWANIU SIĘ 

NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

Kod kat. model arkusze auto AF ścinek mm DIN 66399 kosz karty zszywki

36K502X AF 160 C4 10 160 4x12 P-4/ T-4 32 l

36K503X AF 160 C2 10 160 2x12 P-5/  T-5 32 l
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Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K004X P-4/Tx-4/Ex-3/F-1/O-1 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K074X P-4/F-4 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K073X P-4 | Tx-4 | Ex-3 | F-1 | O-1 szt.

6 ark. z podajnika ręcznego

z podajnika automatycznego

Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru 
SHREDCAT 8280 CC
• kompaktowa • automatyczny podajnik papieru na 150 kartek • tnie  
na ścinki 4x10mm • oddzielny zespół tnący oraz pojemnik na płyty CD / 
DVD • dedykowana dla 2-3 użytkowników • szerokość wejścia: 220 mm/122 
mm • niszczy karty kredytowe i płyty CD / DVD • odporna na zszywki biu-
rowe • automatyczny start/stop (fotokomórka) • automatyczne wyłączenie 
po 5 minutach bezczynności • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • 
rewers • kółka • pojemność kosza: 30 l • z podajnika ręcznego jednorazowo 
niszczy 6 arkuszy papieru o gramaturze 70 g/m2

Niszczarka przybiurkowa SHREDCAT 8250 CC
• EKOLOGICZNA – zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY • ENERGOOSZ-
CZĘDNA – wyposażona w wyjątkowo cichy silnik indukcyjny • ULTRA CICHA 
– tylko 50 dB(A) • BEZPIECZNA – blokada przy przeciążaniu urządzenia • 
zerowy pobór prądu w trybie AutoEco ( czuwania – stand-by ) • szerokość 
wejścia: 220 mm • pojemność kosza na ścinki: 20 l • automatyczny START/
STOP • automatyczne wyłączenie • reverse • zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem

Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru 
SHREDCAT 8285 CC
• Idealna niszczarka dla biura – 5-8 osobowego • posiada oddzielny zespół 
tnący oraz pojemnik na płyty CD / DVD • tnie w systemie paskowo-odcinko-
wym • wyposażona w innowacyjny, automatyczny podajnik mieszczący do 
350 arkuszy papieru • zamykana pokrywa komory automatycznego podaj-
nika posiada blokadę PIN, która zabezpiecza poufność niszczonych doku-
mentów (po skończonym cyklu niszczenia automatycznie się on resetuje) • 
szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm • niszczy jednorazowo 
z podajnika ręcznego : 5 kartek (automatyczny podajnik na maks. 350 kar-
tek) • automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności • niszczy karty 
kredytowe i płyty CD / DVD • odporna na zszywki biurowe • automatyczny 
„start/stop” – fotokomórka • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem • 
rewers • pojemność kosza: 53 l 

niszczarki dokumentów

6 ark.

150 ark.

8 ark.

350 ark.
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Niszczarka Opus CS 2208 CD
• wyjątkowo cicha niszczarka biurowa dedykowana dla 1-2 użytkowników 
i przeznaczona do niszczenia dokumentów tajnych • szerokość wejścia: 
220 mm / 122 mm • wielkość ścinka: 2 x 12 mm • niszczy płyty CD/DVD 
i karty kredytowe • automatyczny start/stop (fotokomórka) • zabezpie-
czenie silnika przed przegrzaniem • kółka • rewers • pojemność kosza:  
22 l • jednorazowo niszczy 8 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2  
• noże tnące odporne na zszywki i spinacze biurowe

Niszczarka biurowa OPUS TS 2215 CD
• tnąca w systemie paskowo-odcinkowym • posiada osobną szczelinę 
do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych • wysuwany z obudowy 
kosz na ścinki, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz diody sy-
gnalizujące aktualny tryb pracy • szerokość wejścia: 225 mm • wielkość 
ścinka: 4 x 38 mm • maks. ilość niszczonych kartek: 15 / 1 CD / 1 karta 
kredytowa • automatyczny „start/stop” (fotokomórka) • zabezpiecze-
nie silnika przed przegrzaniem • rewers • kółka • zerowy pobór prądu 
w trybie STAND-BY (czuwania) • pojemność kosza: 28 l • norma DIN: 
P-4 / T-1/ E-2

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K001X  P-5 / Tx-1 / Ex-1 / O-2 szt.

Kod kat. norma DIN jedn. sprzed.
85K050X P-4/T-1/E-2 szt.

niszczarki dokumentów

materiały eksploatacyjne do niszczarek

Kod kat. jedn. sprzed.
36K112X opak. 10 ark.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K482X szt.

Arkusze do oliwienia niszczarek
• arkusze formatu A5 rozprowadzają olej na nożach tnących • arkusz 
zawiera 6 ml oleju • czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności 
urządzenia 

Olej do Niszczarek Wallner
• specjalna formuła oleju przeznaczona 
do smarowania noży tnących • butelka o 
pojemności 450 ml

15 ark.

8 ark.gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata

Aby niszczarki działały dobrze i długo należy regularnie przeprowadzać ich konserwację. Polega ona na zaaplikowaniu 
specjalnego oleju na elementy tnące urządzenia. Poniżej prezentujemy służące do tego materiały eksploatacyjne.

HP Arkusze olejowe  
do niszczarek
Arkusze do oliwienia noży niszczarek
•  zapewniają cichą pracę  

i dłuższą żywotność niszczarek
•  zapobiegają przypadkowemu  

rozlaniu się oleju
•  opakowanie zawiera 12 arkuszy

HP Olej do niszczarek
120 ml i 400 ml
•  olej do oliwienia noży niszczarek
•  zapewnia cichą pracę niszczarki  

i dłuższą żywotność

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K621X 120 ml szt.
14K621Y 400 ml szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K622X opak.12 ark. szt.
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Trymery TA46/TA33
• precyzyjne trymery biurowe • na blacie roboczym standardowe sza-
blony formatów • listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjne-
go cięcia

Kod kat. opis wymiary blatu jedn. sprzed.
36K137A A4 (TA46) 328 x 160 mm szt.
36K137B A3 (TA33) 458 x 160 mm szt.

Kod kat. opis wymiary blatu jedn. sprzed.
36K169A A4 (RPT380) 572 x 318 mm szt.
36K169B A3 (RPT520) 713 x 318 mm szt.

Trymery RPT380/RPT520
• ogranicznik papieru do regulacji wymiarów ciętych arkuszy • listwa 
dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia • na blacie robo-
czym naniesione  standardowe formaty

Gilotyna RC 363
• automatyczny system docisku papieru • na blacie roboczym  
naniesione standardowe szablony formatów • precyzyjny ogranicznik  
do regulowania wymiarów cięcia • przezroczysta osłona gwarantują-
ca bezpieczeństwo pracy • ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy  
• wymiary blatu: 440 x 300 mm

Gilotyna Wallner GB
• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru • antypośli-
zgowa podstawa blatu roboczego • plastikowa osłona zabezpieczająca 
• wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali • ogranicznik 
do regulowania wymiarów cięcia • ergonomiczny uchwyt zapewniający 
komfort pracy • na blacie roboczym standardowe szablony formatów  
• jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g • długość cięcia: 320 mm (A4), 460 
mm (A3) • wymiary blatu: 320x250 mm (GB 320), 460x380 mm (GB 460)

Kod kat. format jedn. sprzed.
36K323X A4 szt.
36K323Y A3 szt.

Gilotyna RC 380 SC
• automatyczny system docisku papieru • wymiary blatu: 430 x 420 mm  
• długość cięcia: 380 mm • osłona  zabezpieczająca • ogranicznik  
papieru • szablony formatów na blacie • ergonomiczny uchwyt  
przeciwpoślizgowy • precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów 
cięcia

Kod kat. jedn. sprzed.
36K053X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K167X szt.

gilotyny i trymery

Gilotyna RC 321 N
• gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru • przezroczy-
sta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy  • ergonomiczny uchwyt 
przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy • na blatach roboczych 
standardowe szablony formatów • tnie do 24 kartek 70g jednorazowo  
• długość cięcia 320 mm • wymiary blatu 320x190 mm

Kod kat. format jedn. sprzed.
36K192X A4 szt.

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata
gwarancja 

2 lata

30 ark.
tnie

40 ark.
tnie

24 ark.
tnie

8 ark.
tnie

20 ark.
tnie

10 ark.
tnie
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Gilotyny Paper Cutter
• automatyczny system docisku papieru • tną cienki karton i cienką  
blachę • wymiary blatu: 310 x 250 mm (A4) oraz 460 x 380 mm (A3) 
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów • uchwyt  
do przenoszenia

Kod kat. format jedn. sprzed.
36K077A A4 szt.
36K077B A3 szt.

gilotyny i trymery

Kod kat. format jedn. sprzed.
36K203X A4 szt.

Obcinarka nożycowa IDEAL 1133 / 1142
• obcinarki biurowe do formatów A4 (1133) oraz A3 
(1142), wyposażone w specjalnie naostrzony, bezpiecz-
ny nóż, nie wymagający stosowania osłony. Jej brak po-
woduje zmniejszenie gabarytów obcinarki tym samym 
m.in. łatwe przechowywanie • obcinany materiał doci-
skany jest ręcznie za pomocą listwy • przesuwny ogra-
nicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do 
cięcia • długość cięcia: 340 mm (1133) / 430 mm (1142) 

Obcinarka OPUS EUROCut A4 / EUROCut A3
• Proste w obsłudze obcinarki biurowe do formatu A4 
(EUROCUT A4) oraz A3 (EUROCUT A3). Posiadają sza-
blony i podziałkę milimetrową, ułatwiające cięcie papie-
ru. Ruchomy ogranicznik formatu umożliwia dokładne 
przygotowanie dokumentów do cięcia. Plastikowa osło-
na noża z ręcznym dociskiem zapewnia bezpieczeństwo 
pracy • długość cięcia: 335 mm (EUROCut A4) / 430 mm 
(EUROCut A3) • maks. przecina 8 kartek (70 g/m²) • prze-
suwny ogranicznik formatu • oznaczenia formatów na 
blacie roboczym

Kod kat. format jedn. sprzed.
85K055X A4 szt.
85K056X A3 szt.

Kod kat. format jedn. sprzed.
85K061X A4 szt.
85K061Y A3 szt.

gwarancja 

2 lata

15 ark.
tnie

8 ark.
tnie

12 ark.
tnie

Gilotyna z trymerem Wallner GT 320
Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łą-
czenia i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania 
pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowy-
waniu urządzenia. Na blatach roboczych standardowe 
szablony formatów dźwignia do cięcia papieru, gilotyna: 
ręczny docisk papieru • osłona zabezpieczająca • jedno-
razowe cięcie do 10 kartek 80 g • długość cięcia: 320 mm 
trymer: • format A4 • listwa dociskowa • 3 linie cięcia: 
prosta (do 10 kartek 80g), falista i perforowana (do 3 
kartek 80g)
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S M A R T  C A L C U L A T I O NS M A R T  C A L C U L A T I O N
Wysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

• kalkulator z 8-cyfrowym 
wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 130 x 104 x 19 mm
• posiada funkcję pierwiastka 

kwadratowego oraz obliczania 
procentów

• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji
• kolor czarny

KALKULATOR BIUROWY K-DT4081-01

• kalkulator z 12-cyfrowym 
wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 190 x 143 x 40 mm 
• posiada funkcję pierwiastka 

kwadratowego oraz obliczania 
procentów, obliczanie marży 
MU, podwójne zero, pamięć, 
ustawienie dziesiętne, 
zaokrąglanie wyniku,  kasowanie 
ostatniej pozycji

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

KALKULATOR BIUROWY K-DT4121-01

• kalkulator z 8-cyfrowym 
wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjnym

• wymiary: 89 x 56 x 11mm 
• funkcja pierwiastka 

kwadratowego oraz obliczania 
procentów

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2083-01

• kalkulator z 8-cyfrowym 
wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjnym

• wymiary: 114 x 69 x 19 mm 
• funkcja pierwiastka 

kwadratowego oraz obliczania 
procentów

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2085-01

• kalkulator z 10-cyfrowym 
wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 122 x 100 x 32 mm 
• posiada możliwość kasowania 

ostatniej pozycji oraz obliczania 
procentów

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

KALKULATOR BIUROWY K-DT4102-01

• kalkulator z 12-cyfrowym 
wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 136 x 134 x 28 mm 
• posiada funkcję pierwiastka 

kwadratowego, obliczanie marży 
MU, obliczenia podatkowe TAX+ 
TAX-, sprawdź i popraw CHECK & 
CORRECT, podwójne zero, pamięć 
wyłącza się automatycznie 

• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

KALKULATOR BIUROWY K-DT4122-01

KALKULATOR BIUROWY DONAU TECH K-DT4127-01 

kod kat. kolor
14K668X  czarny

kod kat. kolor
14K670X  czarny

kod kat. kolor
14K672X  czarny

kod kat. kolor
14K669X  czarny

kod kat. kolor
14K671X  czarny

kod kat. kolor
14K673X  czarny

kalkulatory biurowe 
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PR
EMIUM

PREMIUM

PR
EMIUM

PREMIUMWysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

KALKULATOR BIUROWY DONAU TECH K-DT4127-01 
kod kat. kolor
14K674X  czarny

Wpisywanie do drugiej
pamięci ze znakiem plus.

Ustawienie ilości zer po 
przecinku ustawienie dziesiętne.

Przywołanie
liczby z pamięci.

Zaokrąglanie wyniku. 

Kasowanie ostatniej pozycji.

 Obliczanie procentów.

 Podwójne zero.

kalkulatory biurowe

PEŁNA OFERTA 
DOSTĘPNA 

PO ZALOGOWANIU SIĘ 
NA PLATFORMIE 
SPRZEDAŻOWEJ
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Kalkulator biurowy 
TR-2245
• marża/obniżka
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• rozmiar: 142x105x23 mm

M √%+-/ 00

CE12
pozycji
digits

Kalkulator biurowy  
TR-2242
• dwie niezależne pamięci
• marża/obniżka
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc 

po przecinku
• rozmiar: 145x137x33 mm

podwójna pamięć
memory I, memory II

M√%

CE8
pozycji
digits

Kalkulator 
kieszonkowy 
TR-225  
z klapką
• kasowanie ostatniej 

pozycji
• rozmiar: 104x63x11 mm

M√%

CE12
pozycji
digits

Kalkulator naukowy  
TR-511
• 2-liniowy wyświetlacz
• kasowanie ostatniej pozycji
• wybór ilości miejsc po przecinku
• 240 operacji matematycznych
• wyświetlanie liczb w postaci 

półlogarytmicznej
• całkowite kasowanie rejestrów 

i pamięci
• rozmiar: 162x84x18 mm

00 GT

M√%

+-/

CE12
pozycji
digits

Kalkulator biurowy  
TR-1216
• marża/obniżka
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc  

po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów  

i pamięci
• ruchomy wyświetlacz
• rozmiar:186x112x29 mm

M√%

CE12
pozycji
digits

Kalkulator graficzny  
TR-523
• wyświetlacz graficzny
• wybór ilości miejsc po przecinku
• 360 operacji matematycznych
• wyświetlanie liczb w postaci 

półlogarytmicznej
• kreślenie wykresów funkcji
• rozwiązywanie równań
• obliczenia statystyczne
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów  

i pamięci
• rozmiar: 174x84x18 mm

kalkulatory biurowe 

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K087X 12 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K097A 12 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K163A 8 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K164A 12 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K251X 12 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K250X 12 pozycyjny szt.
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TAX00000 GT
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CE16
pozycji
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Kalkulator biurowy TR-2239T
• marża/obniżka
• klawisz ustalenia stopy podatkowej
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 204x154x35 mm

M√%

CE8
pozycji
digits

Kalkulator kieszonkowy 
TR-252
• kasowanie ostatniej pozycji
• rozmiar: 101x62x11 mm

zasilanie bateryjne

uchylny 
wyświetlacz

zasilanie bateryjne  
i słoneczne

uchylna podstawka

wyświetlaczwodoodporny

zgodne  
z wymaganiami UE

potrójne 
zero

000

podwójne 
zero

00

suma 
ogólna

GT

pamięć

M

obliczanie 
pierwiastka

√

obliczanie 
procentu

%

klawisz zmiany 
znaku

+-/

CE

12
pozycji
digits

obliczenia 
podatkowe

TAX

całkowite 
kasowanie 
rejestrów  
i pamięci

AC

kalkulatory biurowe

Kod kat. wyświetlacz jedn. sprzed.
21K089X 16 pozycyjny szt.

Kod kat. wyświetlacz kolor jedn. sprzed.
21K092A 8 pozycyjny czarny szt.
21K092C 8 pozycyjny niebieski szt.
21K092G 8 pozycyjny biały szt.

PEŁNA OFERTA 
DOSTĘPNA 

PO ZALOGOWANIU SIĘ 
NA PLATFORMIE 
SPRZEDAŻOWEJ
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kalkulatory biurowe 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
51K016X czarny szt.
51K016C niebieski szt.
51K016T różowy szt.
51K016M limonkowy szt.
51K016L pomarańczowy szt.

Kalkulator Casio GR-12
• podwójne zasilanie
• zaokrąglanie wyników 
• podwójna pamięć 
• obliczanie marży MU 
• pierwiastek kwadratowy 
• klawisz cofania
• wymiary: 34,7 x 155 x 209 mm

Kod kat. wymiar jedn. sprzed.
51K042X 154 x 152 x 29 mm szt.

Kalkulator Vector VC-368  
• podwójne zasilanie  
• obliczenia marży 
• podwójna pamięć 
• klawisz cofania 
• zaokrąglanie wyników

Kod kat. wymiar jedn. sprzed.
51K019A 160 x 152 x 32 mm szt.

12
pozycji 

12
pozycji 

12
pozycji 

12
pozycji 

12
pozycji 

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata
gwarancja 

6 lat

gwarancja 

6 lat

Kod kat. wymiar jedn. sprzed.
51K041X 148 x 125,5 x 28,6 mm szt.

Kalkulator Casio MJ-120D PLUS   
• podwójne zasilanie 
• 300 kroków korekty 
• dźwięk alarmu 
• przegląd obliczeń 
  (również automatyczny) 
• niezależna pamięć 
• obliczanie marży MU 
• klawisz cofania 
• wskaźnik wykonywanego działania 
• pierwiastek kwadratowy 
• pochylony wyświetlacz 

Kod kat. jedn. sprzed.
50K062X szt.

Kalkulator z drukarką Casio HR-150RCE
• konwersja walut • TAX+/- • funkcja check&correct (150 kroków) 
• funkcja ponownego wydruku • marżowy sposób liczenia % • na-
liczanie marży (MU/MD) • suma częściowa i całkowita • obliczenia 
handlowe: koszt/marża/sprzedaż • licznik pozycji • korekta ostat-
niej cyfry • prędkość wydruku: 2.0 linii/sec. • wydruk czasu i daty • 
2-kolorowy wydruk • szerokość rolki 57 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
51K064X czarny szt.
51K064C pastelowy niebieski szt.
51K064D pastelowy zielony szt.

Kalkulator Vector VC-812  
• podwójne zasilanie 
• klawisz cofania
• wymiary: 124 x 101 x 33 mm

12
pozycji 

gwarancja 

6 lat

Kalkulator Vector 
DK-209DM
• podwójne zasilanie 
• duży wyświetlacz 
• podwójna pamięć 
• klawisz cofania 
• obliczanie marży
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kalkulatory biurowe

Kod kat. wymiar jedn. sprzed.
50K020X 199x153x31 mm szt.

Kalkulator Citizen 
SDC-554S
• podwójny zasilanie 
• stały kąt nachylenia 
  wyświetlacza 
• podwójna pamięć 
• funkcja pierwiastka kwadratowego
• zasada pełnych kosztów 
• wyłącza się automatycznie

10
pozycji 

14
pozycji 

gwarancja 

2 lata

Kod kat. wymiar jedn. sprzed.
50K025A 127 x 105 mm szt.

Kalkulator Citizen SDC-810NR 
• podwójne zasilanie
• stały kąt nachylenia wyświetlacza
• wyłącza się automatycznie
• funkcja obliczania procentów
• funkcja cofania

gwarancja 

2 lata

12
pozycji 

Kod kat. wymiar jedn. sprzed.
50K069X  216x150x55 mm szt.

Kalkulator z drukarką Vector LP-105II
 • obliczenia handlowe KOSZT/SELL/MARIGIN • obliczenia podatkowe 
TAX • klawisz cofania • dwukolorowy wydruk • szybkość druku 2,3 
linii/sek. • wyświetlanie i drukowanie czasu i daty • licznik pozycji • 
zasilanie: bateria/zasilacz

gwarancja 

2 lata

termobindownice i termookładki

Kod kat. szer. grzbietu ilość kartek jedn. sprzed.
36K028A 1,5 mm 15 opak. 100 szt.
36K028B 3 mm 30 opak. 100 szt.
36K028C 4 mm 40 opak. 100 szt.
36K028D 6 mm 60 opak. 100 szt.
36K028E 9 mm 90 opak. 80 szt.
36K028F 12 mm 120 opak. 80 szt.
36K028G 15/16 mm 150 opak. 50 szt.
36K028H 18 mm 180 opak. 50 szt.
36K028I 20 mm 200 opak. 50 szt.
36K028J 25 mm 260 opak. 50 szt.
36K028K 30 mm 310 opak. 30 szt.

Termookładki 
• przednia strona okładki z kry-
stalicznie przezroczystej folii • tył 
okładki wykonany z błyszczące-
go kartonu w kolorze białym

Termobondownica TB 200
• do użytku biurowego • nowoczesny wygląd i niewielkie rozmiary  
• wysuwany stojak do chłodzenia dokumentów • automatyczne wyłą-
czanie po 90 minutach od zakończenia termobindowania • sygnaliza-
tor gotowości do pracy oraz zakończenia procesu oprawy • oprawia do 
200 kartek w maksymalnie 60 sekund

Kod kat. jedn. sprzed.
36K210X szt.

Kod kat.  wymiary ( wys x szer. x gł. ) jedn. sprzed.
85K092X 165 x 440 x 165 mm szt.

Termobindownica profesjonalna OPUS DUO 500 VARIO
• dwu-systemowa • posiada system rozpoznawania i automatycznego 
doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych • wypo-
sażona w fotokomórki i energooszczędną grzałkę • maksymalny for-
mat oprawy: A4 • czas nagrzewania: 3 min. • moc: 600 W • sygnały 
dźwiękowe i świetlne • stojak do chłodzenia opraw • waga: 2,7 kg 

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata
200 

kartek
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Energizer Ultimate Lithium to 11x razy dłuższe działanie w aparatach cyfrowych. 
Sprawdzają się w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C, zachowując 
ważność do 20 lat. Są 33% lżejsze od baterii alkalicznych i nie wylewają.

Kod Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
14K324A Ultimate Lithium LR6 | AA 1,5 V 4 szt.
14K324B Ultimate Lithium LR3 | AAA 1,5 V 4 szt.

B
aterie 
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lkalin
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Baterie alkaliczne przeznaczone do codziennego użytku zarówno do urządzeń 
o niskim, jak i średnim poborze mocy. Mają 10 letni okres przydatności, są odporne 
na wylewanie. Dostępne większe, ekonomiczne opakowania 8 i 24 sztukowe.

B
aterie
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p
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Najdłużej działające baterie specjalistyczne od Energizer, które cechuje 8-letni 
okres przydatności, lepsze zabezpieczenie przed dziećmi oraz bardziej efektywne 
uwalnianie energii. Baterie specjalistyczne Ultimate Lithium utrzymują także wyższe 
napięcie przez cały okres ich używania w porównaniu z linią baterii premium, co 
przekłada się na zauważalnie lepsze działanie urządzeń.

Kod Nazwa Rozmiar Napięcie Ilość w j.s.
14K535A Ultimate Lithium CR2032 3 V 4 szt.
14K535B Ultimate Lithium CR2032 3 V 2 szt.
14K535C Ultimate Lithium CR2025 3 V 2 szt.
14K535D Ultimate Lithium CR2016 3 V 2 szt.

baterie

Kod Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
14K321Z Alkaline Power LR6 | AA 1,5 V 8 szt.
14K321X Alkaline Power LR6 | AA 1,5 V 24 szt.
14K321U Alkaline Power LR3 | AAA 1,5 V 8 szt.
14K321Y Alkaline Power LR3 | AAA 1,5 V 24 szt.

Kod Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
14K675E Alkaline Power 6LR61 | E 9 V 1 szt.
14K675A Alkaline Power LR6 | AA 1,5 V 4 szt.
14K675B Alkaline Power LR03 | AAA 1,5 V 4 szt.
14K675C Alkaline Power LR14 | C 1,5 V 2 szt.
14K675D Alkaline Power LR20 | D 1,5 V 2 szt.
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Rozwiązanie do mniejszych urządzeń codziennego użytku, takich jak piloty, wagi, 
termometry, urządzenia medyczne, kalkulatory, ciśnieniomierze.
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Akumulatorki Energizer Extreme działają do 6 razy dłużej w aparatach cyfrowych 
w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie 
naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie  
do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu  
ich żywotność to 5 lat. Dostępne rozmiary AA oraz AAA.
*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.
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Akumulatorki Energizer Power Plus działają do 4 razy dłużej w aparatach cyfrowych 
w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*.  Wstępnie 
naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie 
do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu ich 
żywotność to 5 lat. Dostępne rozmiary AA, AAA, C, D, 9V.
*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.

Latarki Energizer to numer 1 w Europie. Nowoczesna technologia LED zapewnia 
jasne światło i długi czas pracy. Idealne do użytku w pracy, w domu i w terenie. 
Wygodne w użyciu i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Nowoczesne ładowarki wyposażone w intuicyjne wyświetlacze, precyzyjnie sygnali-
zujące etapy ładowania. Posiadają ochronę przed przeładowaniem, co zabezpiecza 
akumulatorki przed zniszczeniem. Zapewniają również maksymalne naładowanie 
akumulatorka, bo sprawia, że można korzystać z pełnej jego wydajności.

L
atarki

Ł
ad

o
w

arki

Kod Nazwa Rozmiar Napięcie Ilość w j.s.
14K325E Lithium CR2032 3 V 2 szt.
14K325C Lithium CR2025 3 V 2 szt.
14K325B Lithium CR2016 3 V 2 szt.
14K325A Alkaline A76 1,5 V 2 szt.
14K325G Alkaline E23A 12 V 2 szt.

Kod Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.
14K326B Extreme HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 4 szt.
14K326A Extreme HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 2 szt.
14K326C Extreme HR3 | AAA 1,2 V 800 mAh 4 szt.

Kod Nazwa Akumulatorki w zestawie
14K328X Maxi Charger 4* Power Plus AA
14K329X Pro Charger 4* Power Plus AA

Kod Nazwa Opis Ilość 
lumenów

Zasięg snopu
światła

14K440X Booklite LED 2CR2032 2xCR2032 11 4 m
14K495X Vision Headlight 3xAAA 100 35 m
14K594X Metal Inspection srebrna 270 -
14K441X Key Chain chromowana 13 18 m

Kod Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.
14K327B Power Plus HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 4 szt.
14K327C Power Plus HR3 | AAA 1,2 V 800 mAh 4 szt.
14K327D Power Plus HR14 | C 1,2 V 2500 mAh 2 szt.
14K327E Power Plus HR20 | D 1,2 V 2500 mAh 2 szt.
14K327A Power Plus HR22 | E 9 V 175 mAh 1 szt.

akumulatorki, ładowarki i latarki
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bindownice

Kod kat. jedn. sprzed.
85K022X szt.

Bindownica OPUS BONO PLUS 
• polecana do intensywnego użytku • metalowy korpus, podstawa  
i rączka do dziurkowania • czytelne opisy i precyzyjne regulacje • for-
mat: A4 • dziurkuje do 15 kartek • oprawia do: 510 kartek • regulacja 
marginesu • ogranicznik formatu • wyłączane noże: 21 • miarka mak-
symalnej ilości dziurkowanych kartek • wskaźnik do pomiaru grubości 
grzbietu • wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu 
i szerokości marginesu

gwarancja 

2 lata

Kod kat. jedn. sprzed.
36K161X szt.

Bindownica Jazon
• profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych • dwie odrębne 
dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu oraz specjalne pokry-
wy zabezpieczające mechanizmy: bindujący i dziurkujący • pionowe 
ułożenie kartek podczas dziurkowania samoczynnie wyrównuje kra-
wędzie • czytelny wskaźnik pomiaru • funkcjonalny regulator szeroko-
ści marginesu dziurkowania: 2, 3, 4, 5 mm • jednorazowo dziurkuje do 
25 arkuszy papieru

gwarancja 

2 lata
510 

kartek
510 

kartek

Bindownice serii Wallner iBind

Bindownica Wallner S-100
• profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych ze wzmoc-
nionym mechanizmem bindującym • osobna dźwignia do otwierania 
grzbietów • regulator szerokości marginesu 3-6mm • czytelny wskaźnik 
doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek • system wyłączania 
21 noży dziurkujących • jednorazowo dziurkuje do 26 arkuszy papieru

Kod kat. jedn. sprzed.
36K041X szt.

gwarancja 

2 lata
510 

kartek

Kod kat. model ilość dziurkowanych 
kartek

ilość oprawianych 
kartek jedn. sprzed.

36K130D iBind A8 8 145 szt.
36K130A iBind A12 12 450 szt.
36K483X iBind A15 15 450 szt.
36K484X iBind A20 20 450 szt.

Bindownice serii Wallner iBind
• do grzbietów plastikowych • wygodna dźwignia do dziurkowania 
• ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru  
• regulator szerokości marginesu 2-5mm (z wyłączeniem iBind A8) 
• pojemnik na ścinki • model iBind A20 posiada dodatkowo osobne 
dźwignie do otwierania i zamykania grzbietów

osobne dźwignie do otwierania 
i zamykania grzbietów 

(bindownica A20)

A12 i A15 A20A8
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Okładki przezroczyste do bindowania A4
• zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów • umożliwiają 
pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia iden-
tyfikację dokumentów

Kod kat. kolor grubość jedn. sprzed.
36K016A przezroczysta 150 mic. opak. 100szt.
36K016B przezroczysta 200 mic. opak. 100szt.
36K017M żółty 200 mic. opak. 100szt.
36K017C niebieski 200 mic. opak. 100szt.
36K017B czerwony 200 mic. opak. 100szt.
36K017D zielony 200 mic. opak. 100szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
36K019G biały opak. 100 szt.
36K019A czarny opak. 100 szt.
36K019M żółty opak. 100 szt.
36K019C niebieski opak. 100 szt.
36K019B czerwony opak. 100 szt.
36K019D zielony opak. 100 szt.
36K019X kość słoniowa opak. 100 szt.
36K019Y brązowy opak. 100 szt.

Okładki skóropodobne do bindowania A4
• eleganckie okładki w różnych kolorach z naniesioną „skóropodobną” fakturą

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
36K018G biały opak. 100 szt.
36K018A czarny opak. 100 szt.
36K018M żółty opak. 100 szt.
36K018C niebieski opak. 100 szt.
36K018B czerwony opak. 100 szt.
36K018D zielony opak. 100 szt.

biały czarny niebieski czerwony zielony grubość grzbietu jedn. sprzed.
36K022G 36K022A 36K022C 36K022B 36K022D 6 mm opak. 100 szt.
36K023G 36K023A 36K023C 36K023B 36K023D 8 mm opak. 100 szt.
36K024G 36K024A 36K024C 36K024B 36K024D 10 mm opak. 100 szt.
36K025G 36K025A 36K025C 36K025B 36K025D 12,5 mm opak. 100 szt.
36K026G 36K026A 36K026C 36K026B 36K026D 14 mm opak. 100 szt.
36K027G 36K027A 36K027C 36K027B 36K027D 16 mm opak. 100 szt.
36K029G 36K029A 36K029C - - 19/20 mm opak. 100 szt.
36K034G 36K034A 36K034C - - 22 mm opak. 50 szt.
36K037G 36K037A - - - 25 mm opak. 50 szt.
36K038G 36K038A - - - 28,5 mm opak. 50 szt.
36K039G 36K039A - - - 32 mm opak. 50 szt.
36K045G 36K045A - - - 51 mm opak. 50 szt.

Grzbiety plastikowe do bindowania

Okładki błyszczące do bindowania A4
• jednostronnie barwione • błyszczące • powlekane folią dla podniesie-
nia odporności na ścieranie • gramatura kartonu 250 g

okładki i grzbiety do bindowania

biały czarny niebieski ilość kartek szer. grzbietu jedn. sprzed.
36K181G 36K181A 36K181C 40 5 mm opak. 50 szt.
36K182G 36K182A 36K182C 80 10 mm opak. 50 szt.
36K183G 36K183A 36K183C 130 15 mm opak. 50 szt.

Listwy zatrzaskowe Greenbindery
• jednoelementowe, składane listwy do oprawy dokumentów • moco-
wane ręcznie na kartki przedziurkowane bindownicą • pewnie trzyma-
ją oprawiony dokument • otwieranie i zamykanie listwy w celu dodania 
lub wyjęcia kartek 

listwy zatrzaskowe Greenbindery
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FOLIE DO LAMINACJI

Rodzaj folii Format 
dokumentu

Wymiary folii 
w mm

Grubość folii 
(mikrony) Szt./opak. Kolor Powierzchnia KOD

Folie do laminowania HP Premium
(dziurkowane - do skoroszytu) A4 228 x 303 125 25 przezroczyste błyszcząca 14K595X

Folie do laminowania HP Premium A4 216 x 303 80 100 przezroczyste błyszcząca 14K597A
Folie do laminowania HP Premium A4 216 x 303 125 100 przezroczyste błyszcząca 14K597B
Folie do laminowania HP Premium A4 216 x 303 250 50 przezroczyste błyszcząca 14K597C
Folie do laminowania HP Premium A3 303 x 426 80 50 przezroczyste błyszcząca 14K597D
Folie do laminowania HP Premium A3 303 x 426 125 50 przezroczyste błyszcząca 14K597E
Folie do laminowania HP Premium A3 303 x 426 250 25 przezroczyste błyszcząca 14K597F
Folie do laminowania HP Everyday A3 303 x 426 80 25 przezroczyste błyszcząca 14K598A
Folie do laminowania HP Everyday A4 216 x 303 80 25 przezroczyste błyszcząca 14K598B
Folie do laminowania HP Everyday A4 216 x 303 80 100 przezroczyste błyszcząca 14K598C
Folie do laminowania HP Everyday A5 154 x 216 80 25 przezroczyste błyszcząca 14K598D
Folie do laminowania HP Everyday A6 110 x 160 80 25 przezroczyste błyszcząca 14K598E
Folie do laminowania HP Everyday Business Card 60 x 95 80 100 przezroczyste błyszcząca 14K598F
Folie do laminowania HP Everyday 

(zestaw różnych formatów) 25 x A4, A5, A6, B-Card 80 100 przezroczyste błyszcząca 14K596X

Folie do laminacji HP
•  Zabezpieczają dokumenty  

przed zniszczeniem, wilgocią,  
zabrudzeniem.

•  Sprawią, że kolory będą bardziej  
wyraziste i szybko nie wyblakną.

•  Do wyboru szeroki zakres formatów  
od wizytówki do A3.

folie laminacyjne

Folia laminacyjna 80 mic. 

Folia laminacyjna samoprzylepna 80 mic.
• umożliwia przyklejenie zalaminowanego dokumentu 
w dowolnym miejscu

Folia laminacyjna 100 mic. 

Folia laminacyjna jednostronnie matowa 80 mic.
• umożliwia wielokrotne zapisanie/opisanie 
zalaminowanego dokumentu 

Kod kat. format wymiary jedn. sprzed.
36K005B - 60 x 95 mm opak. 100 szt.
36K012B - 65 x 95 mm opak. 100 szt.
36K179B - 80 x 111 mm opak. 100 szt.
36K007B - 80 x 120 mm opak. 100 szt.
36K008B A6 111 x 154 mm opak. 100 szt.
36K009B A5 154 x 216 mm opak. 100 szt.
36K010B A4 216 x 303 mm opak. 100 szt.
36K011B A3 303 x 426 mm opak. 100 szt.

Kod kat. format wymiary jedn. sprzed.
36K005A - 60 x 95 mm opak. 100 szt.
36K012A - 65 x 95 mm opak. 100 szt.
36K179A - 80 x 111 mm opak. 100 szt.
36K007A - 80 x 120 mm opak. 100 szt.
36K008A A6 111 x 154 mm opak. 100 szt.
36K009A A5 154 x 216 mm opak. 100 szt.
36K010A A4 216 x 303 mm opak. 100 szt.
36K011A A3 303 x 426 mm opak. 100 szt.

Kod kat. format wymiary jedn. sprzed.
36K178A A5 154 x 216 mm opak. 100 szt.
36K178B A4 216 x 303 mm opak. 100 szt.
36K178C A3 303 x 426 mm opak. 100 szt.

Kod kat. format wymiary jedn. sprzed.
36K177A A5 154 x 216 mm opak. 100 szt.
36K177B A4 216 x 303 mm opak. 100 szt.
36K177C A3 303 x 426 mm opak. 100 szt.
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NISZCZARKI BIUROWELAMINATORY BIUROWE  I  HOME OFFICE

laminatory

Model HP OneLam 
400 A4

HP OneLam 
400 A3

HP Pro Laminator 
600 A4

HP Pro Laminator 
600 A3

HP OneLam 
Combo A3

HP Pro Laminator 
1500 A3

Maksymalny format 
laminowanego dokumentu A4 A3 A4 A3 A3 A3

Czas nagrzewania (min) 2-4 (80mic) 2-4 (80mic) 1 1 2-4 (80mic) 1
Szybkość laminacji (cm/min) 40 40 60 60 40 150

Grubość obsługiwanych folii (mic) 80-125 80-125 80-125 80-125 80-125 80-250
Mozliwość laminacji na zimno tak tak tak tak tak tak

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 380 x 123 x 81 460 x 140 x 86 420 x 155 x 102,9 526 x 165 x 116,8 460 x 158 x 115 526.2 x 205,2 x 153,5
Waga (kg) 1,35 1,77 2,24 2,92 1,65 4,55

Gwarancja (lata) 2 2 2 2 2 2

HP OneLam Combo A3
Wszechstronny laminator z zintegrowanym trymerem
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami 
o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • możliwość laminacji na zimno  
• automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • laminator posiada zintegrowany trymer 
oraz w zestawie zaokrąglacz rogów i 15 folii (3 x A4,4 x A5,4 x A6 ,4 x B-CARD)

HP Pro Laminator 1500 A3
Laminator do zastosowań profesjonalnych i biurowych
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami  
o grubości 80-250 mic • szybkość laminacji 150 cm/min • dokument formatu A4 laminuje  
w 9 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności 
• proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • sześciorolkowy system zapewnia doskonałą 
jakość laminacji • z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4,4 x A5, 
4 x A6 ,4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: biały/szary 

HP OneLam 400 A3
Laminator do zastosowań domowych i biurowych
• czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji  
40 cm/min • możliwość laminacji na zimno • krótki czas laminacji • automatyczne wyłączenie 
po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii  
(3 x A4,4 x A5,4 x A6,4 x B-CARD)

HP Pro Laminator 600 A4 / A3
Szybki laminator do zastosowań biurowych 
• czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji  
60 cm/min • krótki czas laminacji • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie 
po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • z laminatorem  
w komplecie jest zestaw 15 folii (3 x A4,4 x A5,4 x A6 ,4 x B-CARD)

Kod kat. jedn. sprzed.
14K610X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K612X szt.

Kod kat. format jedn. sprzed.
14K611X A4 szt.
14K611Y A3 szt.

Kod kat. format jedn. sprzed.
14K599X A4 szt.
14K599Y A3 szt.

Laminator Leitz iLAM Home Office A4
• gotowy do użycia w ciągu 3 min. • wyłącza się automatycznie po 30 min. nieużywania • odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów • 
laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund • lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy 
• zawiera gratisowy pakiet folii na start • wymiary: 128 x 76 x 370 mm • certyfikaty: GS, TUV i CE 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K602T różowy szt.
10K602C niebieski szt.
10K602D zielony szt.
10K602K szary szt.

gwarancja 

2 lata
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Laminator Wallner OL290 A4
• niezwykle płaski laminator biurowy ze stałą temperaturą laminacji 
• laminacja na zimno lub gorąco • technologia 4 gorących wałków - 
eliminuje stosowanie carriera • funkcja cofania • dioda sygnalizująca 
osiągnięcie temperatury roboczej • odpowiedni dla folii o grubości 80-
125 mic. • szerokość laminacji 232 mm (A4+) • prędkość laminacji 250 
mm/min • czas nagrzewania 3-5 min.

Laminator Wallner Vision G50 A3
• nowoczesny laminator biurowy • panel sterujący: przycisk wyboru 
grubości folii, przycisk rodzaju laminacji oraz przycisk cofania • czas 
nagrzewania ok. 1 minuty • prędkość laminacji 480 mm/min. • max. 
grubość  laminowanego dokumentu: 0,6 mm • grubość folii laminacyj-
nej : 80-150 mic. • półka na zalaminowane dokumenty • dioda sygnali-
zująca osiągnięcie temperatury roboczej

Laminatory OPUS UNILam A4 / UNILam A3
• dedykowane do użytku w małym biurze i  w domu • szybkie osią-
ganie temperatury roboczej • wykorzystują do laminacji nowoczesną 
technologię ogrzewanych wałków • format laminacji: A4 (230 mm) / 
A3 (320mm) • max. grubość dokumentu z folią: 0,6 mm (UNILAM A4) 
/ 0,5 mm (UNILAM A3) • max. grubość folii: 80-125 mic. (UNILAM A4) 
/ 80-175 mic. (UNILAM A3) • czas nagrzewania: 3-5 min. • prędkość 
laminacji: 300 mm / min

Laminatory Wallner DWL A4 / A3
• do laminacji na gorąco i na zimno • regulator doboru temperatury  • 
funkcja cofania • dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej 
• maks. grubość folii laminacyjnej: 150 mic • szerokość laminacji: 240 
mm (4CF) i 340 mm (3AF) • prędkość laminacji: 350 mm/min. • czas 
nagrzewania: 4-6 min. (4CF) i 3-5 min. (3AF)

Kod kat. opis jedn. sprzed.
36K116A DWL-4SF A4+ szt.
36K116B DWL-3AF A3+ szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
36K119X szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
36K324X 470 x 146 x 123 mm szt.

Kod kat. format jedn. sprzed.
85K025A A4 szt.
85K025B A3 szt.

laminatory

Laminator Leitz iLAM Office
• krótki czas nagrzewania (ok. 1 minuty) • niskie zużycie energii (wyłą-
cza się automatycznie po 30 min. nieużywania) • odpowiedni dla folii  
o grubości od 80 do 125 mic. • laminacja jednego dokumentu o grubo-
ści 80 mikronów zajmuje ok. 45 sekund • lampka LED i sygnał dźwięko-
wy informują o gotowości do pracy • zawiera gratisowy pakiet folii na 
start • obudowa w kolorze srebrnym

Kod kat. format jedn. sprzed.
10K600U A4 szt.
10K601U A3 szt.

gwarancja 

2 lata

gwarancja 

2 lata
gwarancja 

2 lata

Laminator OPUS PROFILam A3 JUNIOR
• pozwala na laminowanie kolorowych zdjęć i wykorzystywanie kalki bar-
wiącej do nabłyszczania kserokopii i wydruków laserowych • maksymalna 
prędkość laminacji : 450 mm/min • maksymalna grubość folii: 250 μm • mak-
symalna grubość dokumentu wraz z folią: 1 mm • czas nagrzewania : 2 min 
• zakres temperatur: od 65°C do 150°C • moc: 550 W • sygnały dźwiękowe i 
świetlne, sterowany mikroprocesorem, tryb „Standby”, REVERS • waga: 7,2 kg

Kod kat. wymiary (wys. x szer. x gł) jedn. sprzed.
85K062X 115 x 480 x 211 mm szt.
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URZĄDZENIA DO WYPEŁNIANIA POWIETRZEM 
PODUSZEK LUB MAT FOLIOWYCH

ZAW
SZ

E
 
D

O

BRZE ZAPA
K

O
W

A
NE •

aeroPOUCH to uniwersalne urządzenie do 
wypełniania poduszek i mat powietrznych. 
Dzięki niemu samodzielnie wyprodukujesz 
poduszki powietrzne do wypełniania pa-
czek i stabilizowania produktów. Odpo-
wiednie ustawienia pozwolą wytworzyć naj-
lepiej dostosowane do potrzeb użytkownika 
wypełniacze, by zapewnić zabezpieczenie 
przesyłek i amortyzację przed drgania-
mi i wstrząsami. Instalacja urządzenia do 
wypełniania poduszek i mat powietrznych 
nigdy nie była prostsza. Wystarczy wyjąć 
urządzenie z opakowania, umieścić na 
stole, podłączyć przewód zasilający i od-
powiednio zamontować rolkę z folią – urzą-
dzenie będzie gotowe do pracy.

model kod 
kat

maksymalna
prędkość

regulacja 
ciśnienia 
powietrza

obsługa 
za pomocą 

pedału

obsługa 
poduszek 

powietrznych

obsługa mat 
powietrznych

moc 
znamionowa

[W]

aeroPOUCH
4 85K082X 12 m/min 250

aeroPOUCH
9 85K083X 20 m/min 300

dystrybutory wody

System filtrowania wody w dystrybu-
torach  MIRAQUA oparty jest o jedną 
z najdoskonalszych technologii filtro-
wania wody, czyli technologię odwró-
conej osmozy, która jest powszechnie 
stosowana przez producentów wody 
butelkowanej. MIRAQUA to elegancki 
dodatek do każdego wnętrza: domu, 
biura, sali konferencyjnej czy pocze-
kalni – dzięki własnemu pojemnikowi 
nie wymaga podłączenia do sieci wo-
dociągowej. Ustaw dystrybutor tam, 
gdzie chcesz, i ciesz się wodą taką, 
jaką lubisz.

WIELOFUNKCYJNE DYSTRYBUTORY WODY

YOTA     ALFA

Z
A

W
SZ

E  DOBRA W
O

D
A

model kod 
kat.

maks. 
wydajność 

filtra

ciśnienie 
robocze

[kPa]

pojemność 
wbudowanego

zbiornika 
na wodę

podgrzewanie 
wody

chłodzenie 
wody

moc 
znamionowa

[W]

MIRAQUA
ALFA 85K080X 132 l/

dzień 400 – 800 2 litry 2200

MIRAQUA
YOTA 85K081X 132 l/

dzień 400 – 800 6 litrów 2200

urządzenia do wypełniania powietrzem
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projektory multimedialne

Projektor Epson EB-530
• technologia 3LCD • doskonały do prowadzenia wysokiej jakości pre-
zentacji w klasach i w małych salach konferencyjnych • niepowtarzal-
na jakość obrazu: siła światła białego i kolorowego = 3200 lumenów • 
rozdzielczość XGA 1024 x 768 • kontrast 16 000 : 1 • żywotność lampy 
10 000 h (w trybie oszczędnym) • wbudowany głośnik 16W • pozioma 
i pionowa korekcja obrazu • gwarancja: 5 lat projektor i 5 lat lampa 
(lub 1000 h)

Projektor EPSON EBE-20
• doskonały projektor do sal lekcyjnych z jasnym, wyrazistym obrazem 
• jasność  3400 lumenów (światło białe i kolorowe ma takie samo na-
tężenie) • technologia 3LCD • rozdzielczość XGA (1024x768)-idealny do 
tablic 4:3 • kontrast 15000:1 • żywotność lampy: tryb pełnej jasności 
6000h/tryb ekonomiczny 12 000h • głośnik 5W • obraz o przekątnej 
do 350” • złącza:  wejście 2 x VGA, HDMI, wejście i wyjście audio, wyj-
ście VGA USB B • GWARANCJA : 3 lata na projektor/3 lata lub 1000h 
na lampę

Projektor EPSON EB-992F
• projektor z obrazem Full HD i bezprzewodową komunikacją dedykowany do ja-
snych sal lekcyjnych • jasność  4000 lumenów (światło białe i kolorowe ma takie 
samo natężenie) • technologia 3LCD • rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) • kontrast 
16000:1 • żywotność lampy: tryb pełnej jasności 6500h/tryb ekonomiczny 17 000h • 
głośnik 16W • obraz o przekątnej do 300” • złącza:  wejście VGA, 2x HDMI, wbudowa-
ne wi-fi i komunikacja Miracast, wejście i wyjście audio, LAN,  USB A i  B • GWARANCJA 
: 5 lat na projektor/5 lat lub 1000h na lampę

Kod kat. jedn. sprzed.
29K183X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
29K141X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
29K140X szt.

wskaźniki i prezentery bezprzewodowe

Wskaźnik laserowy WL1
• wskaźnik o czerwonym promieniu z funkcją latarki LED • wyposażony 
w duży przycisk ułatwiający obsługę • w zestawie 2x bateria
AAA • zasięg lasera 200 m 

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K003X 112 × 25 × 12 mm szt.

Wskaźnik laserowy Franken
• wskaźnik o czerwonym promieniu ze zintegrowanym długopisem • 
zasięg: 50 m • waga: 200g • długość: 133mm • zasilanie: 4 x bateria 
LR41 o mocy 1.5V

Kod kat. jedn. sprzed.
14K109X szt.

Pilot multimedialny WL3
• umożliwia uruchomienie jednym przyciskiem min.: programu Micro-
soft Outlook, przeglądarki internetowej, okna „Mój komputer” • zasięg 
do 10 m • przechodzi w stan czuwania po 30 s bezczynności • w zesta-
wie: 2 baterie (AAA), odbiornik USB i etui

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K021X 125 x 51 x 47 mm szt.

gwarancja 

2 lata

Kod kat. Rodzaj lasera Zasięg
14K398Y z czerwonym laserem 20m
10K662X bez lasera 20m

Prezenter Kensington 
• Intuicyjne przyciski umożliwiające przewijanie slajdów w przód i w tył
oraz wyłączanie ekranu • Bezprzewodowy 20-metrowy zasięg o mocy 
2,4 GHz
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Monitor interaktywny Optoma
• płaski panel dotykowy zapewniający rozdzielczość 
4K UHD oraz 20 punktów dotyku • gwarantuje ostry 
i żywy obraz

Kod kat. opis jedn. sprzed.
29K188A monitor interaktywny, przekątna 65” szt.
29K188B monitor interaktywny, przekątna 75” szt.
29K188C monitor interaktywny, przekątna 85” szt.
29K189X statyw jezdny Mobi Lift do monitorów szt.

tablice interaktywne 

monitory interaktywne

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K182X 173 x 124 cm / 80" szt.

Kod kat. powierz. ekranu jedn. sprzed.
29K098A 103 x 75 cm / 50 cali szt.
29K097A 168 x 114,6 cm / 80 cali szt.
29K096A 230 x 114,6 cm / 101 cali szt.

Tablica interaktywna 2x3 esprit Multi Touch Pro
• bezproblemowa i komfortowa praca 16 użytkowników jednocześnie (32 punkty 
dotykowe) • urządzenie działa w standardzie Plug&Play • łatwa obsługa (palcami 
bądź wskaźnikiem) • możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy su-
chościeralnej • dedykowana komputerom z systemem Windows Vista, Windows 
7, 8 oraz 10 • do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające min. na: ry-
sowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestro-
wanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp.• gwarancja: 3 lata na produkt 
i dożywotnia na powierzchnię tablicy

Tablica interaktywna 2x3 esprit Dual Touch
• technologia optyczna pozwala na obsługę multigestów (między innymi zoomo-
wania, rotacji a także przewijania • urządzenie działa w standardzie Plug&Play • 
łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem) • jednokrotna kalibracja • możliwość 
użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej • w zestawie: wskaź-
nik, kabel USB 4,5m, sterowniki i oprogramowanie • dedykowana jest kompute-
rom z systemem Windows XP, Windows 7, 8 oraz  10 • do tablicy dołączone jest 
oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowanie, transformacje, importowanie 
multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do forma-
tu PDF itp.• gwarancja: 3 lata na produkt i dożywotnia na powierzchnię tablicy

’

’
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Flipchart dwustronny TF14
• dwustronny • powierzchnia magnetyczna lakierowana • aluminiowa 
ramka • specjalny uchwyt z mechanizmem sprężynowym do moco-
wania bloków • kółka z systemem blokowania • wysokość: 195 cm • 
waga 10,5 kg • gwarancja 10 lat na powierzchnię i 2 lata na produkt

Kod kat. wymiary tablicy jedn. sprzed.
29K095A 70 x 104 cm szt.

Flipchart na trójnogu Bi-Office
• tablica o powierzchni suchościeralno-magnetycznej • stabilna, lekka  
konstrukcja z trójnogiem • wąska, aluminiowa rama •  regulowana  
wysokość • wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę, ma-
gnesy • unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku • 
rozmiar flipcharta ze stelażem: 70 x 195 cm wymiary tablicy: 70 x 102 cm

Kod kat. rodzaj wymiary tablicy jedn. sprzed.
14K210X z ramionami 70 x 102 cm szt.
14K210Y bez ramion 70 x 102 cm szt.

Kod kat. rodzaj wymiary jedn. sprzed.
20K196X mobilny 68 x 105 cm szt.
20K197X mobilny circle 68 x 105 cm szt.

flipcharty

Flipchart mobilny szklany 2x3
• powierzchnia suchościeralna szklana o właściwościach magnetycz-
nych • stały kąt nachylenia 15 stopni • podstawa wyposażona w kółka z 
hamulcem • półka na przybory wykonana z pleksi • konstrukcja nośna 
ze stali z możliwością regulacji wysokości 160-196 cm • gwarancja: 2 
lata

Kod kat. kolor wymiary tablicy jedn. sprzed.
29K200G biały 70 x 100 cm szt.
29K200A czarny 70 x 100 cm szt.
29K200C niebieski 70 x 100 cm szt.
29K200D zielony 70 x 100 cm szt.
29K200L pomarańczowy 70 x 100 cm szt.

Flipchart mobilny MemoBe
• dwa rozkładane, metalowe ramiona • tablica o właściwościach sucho-
ścieralnych i magnetycznych • powierzchnia wykonana ze stali lakiero-
wanej • regulowana wysokość do 220 cm • regulowany rozstaw haków 
z eleganckim metalowym dociskiem do bloku • wyposażony w 5 kółek 
z blokadą • elegancka plastikowa rama i półka na markery o długości 
68 cm • gwarancja na powierzchnię tablicy 10 lat (na produkt 2 lata)

15 dni
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Kod kat. rodzaj wymiary tablicy jedn. sprzed.
20K146X bez ramion 70 x 100 cm szt.

Kod kat. rodzaj wymiary tablicy jedn. sprzed.
14K370X z ramionami 100 x 70 cm szt.

Kod kat. rodzaj wymiary tablicy jedn. sprzed.
14K371X z ramionami 70x100 cm szt.

flipcharty

Flipcharty ecoBoards
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych
• półka na akcesoria (na całej szerokości) • unoszony uchwyt na arku-
sze papieru • stabilny trójnożny stojak o regulowanej wysokości – max. 
186 cm (TF01) lub podstawa jezdna (TF03 - kółka z systemem blokowa-
nia) • gwarancja: 10 lat na powierzchnię i 2 lata na produkt

Flipchart na trójnogu Basic
• powierzchnia flipchartu wykonana ze stali lakierowanej o grubości 2 
mm o właściwościach suchościeralno - magnetycznych • regulowana 
wysokość nóżek (do 180 cm) • stabilna, metalowa konstrukcja oraz pół-
ka na markery (o długości 70 cm) w kolorze białym • metalowy docisk 
do papieru • tył tablicy wykończony białą okleiną • 2 lata gwarancji na 
produkt i 10 lat na powierzchnię 

Flipchart Nobo Classic statyczny, z wysuwanymi ramionami 
• powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna, suchościeralna) z 
technologią Nano Clean • wysuwane ramiona umożliwiają równocze-
sną prezentację nawet trzech arkuszy • półka na akcesoria, zacisk do 
wymiany bloków i przesuwane haczyki na bloki • trójnożny statyw z 
regulacją wysokości do 187 cm

Flipchart Nobo Classic mobilny,
z wysuwanymi ramionami
• powierzchnia ze stali lakierowanej (magnetyczna, suchościeralna) z 
technologią Nano Clean  • mobilna konstrukcja - 5 kółek, w tym 3 z blo-
kadą • wysuwane ramiona umożliwiają równoczesną prezentację na-
wet trzech arkuszy • unikalna zdejmowana linijka • półka na akcesoria 
• zacisk do wymiany bloków i przesuwane haczyki na bloki • regulacja 
wysokości do 195 cm

MAGNETYCZNY

MAGNETYCZNY

Kod kat. opis wymiary tablicy jedn. sprzed.
29K094A TF01 ECO 70 x 100 cm szt.
29K094B TF03 ECO mobilny 70 x 100 cm szt.

gwarancja 

15 lat

gwarancja 

15 lat
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Kod kat. wymiary ilość kartek rodzaj jedn. sprzed.
14K107A 65 x 100 cm 50 gładki szt.
14K107B 65 x 100 cm 20 kratka szt.

bloki do flipchartów

Kod kat. ilość kartek rodzaj jedn. sprzed.
15K316X 20 gładki (czarna okładka) szt.
15K316Y 50 gładki (czarna okładka) szt.
15K317X 20 kratka (niebieska okładka) szt.
15K317Y 50 kratka (niebieska okładka) szt.

Bloki do flipchartów Office Products
• gładkie lub w kratkę (25 x 25 mm) • posiadają 5 otworów umożliwiają-
cych zawieszenie na flipcharcie • gramatura papieru: 60-70 g/m2

Blok Top 2000 Colors do flipchartów
• posiada 5 otworów umożliwiających zawieszenie na flipcharcie 
• papier o gramaturze 70g 

tablice obrotowo-jezdne

Tablica obrotowo-jezdna ecoBoards
• dwustronna biała tablica suchościeralna o powierzchni lakierowanej, posiadająca 
właściwości magnetyczne • rama wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami • 
obraca się wokół poziomej osi o 360°, możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji 
• kółka z systemem blokującym • w zestawie 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia 
bloku, półka na markery, elementy mocujące • gwarancja 10 lat na powierzchnię i 2 lata 
na produkt

Tablica obrotowo-jezdna Telescopic
• obustronna tablica w ramie aluminiowej anodowanej Prestige • dwa teleskopowe, po-
przeczne, metalowe drążki pozwalają na regulowanie stojaka w poziomie • powierzchnia 
suchościeralna i magnetyczna • metalowa konstrukcja w kolorze popielatym na 4 kółkach 
• stabilność tablicy zapewnia system blokujący na dwóch kółkach • uchwyt na markery • 
produkt przeznaczony do pisania markerami lub zawieszania kartek za pomocą magnesów

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K116A 120 x 90 cm szt.
29K116B 150 x 100 cm szt.
29K116C 180 x 120 cm szt.
29K116D 200 x 100 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K195A 120 x 90 cm, wysokość 175 cm szt.
20K195B 150 x 100 cm, wysokość 182 cm szt.
20K195C 180 x 120 cm, wysokość 192 cm szt.
10K195D 200 x 100 cm, wysokość 192 cm szt.

gwarancja 

10 lat15 dni
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7 dni

Kod kat. rodzaj powierzchnia wymiary jedn. sprzed.
29K038A miesięczny ceramiczna 60 x 90 cm szt.
29K038B roczny ceramiczna 60 x 90 cm szt.
29K038C tygodniowy ceramiczna 60 x 90 cm szt.
29K093A miesięczny lakierowana 60 x 90 cm szt.
29K093B roczny lakierowana 60 x 90 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
14K105X 60 x 90 cm szt.

Planery magnetyczne w ramie OfficeBoard
• powierzchnia suchościeralna o właściwościach magnetycznych 
• stały nadruk terminarza • rama z profilu aluminiowego w ko-
lorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożni-
kami • w zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), elementy mo-
cujące, marker i 3 magnesy • gwarancja: 10 lat na powierzchnię 
lakierowaną i dożywotnia na ceramiczną

Planer magnetyczny Franken uniwersalny
• opatentowane rozwiązanie obrotowych listew (pionowej oraz pozio-
mej) • tablica umożliwia mocowanie magnesów lub ramek magnetycz-
nych • zestaw posiada: akcesoria do montażu, 3 magnesy 24mm, 2 mar-
kery • solidna rama z tworzywa w kolorze srebrnym • 15 lat gwarancji na 
powierzchnię magnetyczną i 2 lata na produkt
5 rozwiązań w 1: 1. roczny widok plus wgląd w miesiące: styczeń i luty 
kolejnego roku 2. miesięczny widok w dużą ilością miejsca na zadania lub 
notatki 3. 2-tygodniowy podgląd toczących się projektów i planów opera-
cyjnych 4. tygodniowy rozkład dla personelu oraz/lub maszyn, obłożenia
pokojów, etc. 5. rozkład zajęć dla max. 14 pracowników

tablice szklane do planowania

Kod kat. rodzaj opis jedn. sprzed.
20K200A tygodniowy pionowy 30 x 60 cm szt.
20K200B tygodniowy poziomy 90 x 60 cm szt.
20K201A miesięczny poziomy 90 x 60 cm szt.
20K201B miesięczny poziomy 120 x 90 cm szt.
20K202A roczny poziomy 120 x 90 cm szt.
20K202B roczny poziomy 150 x 100 cm szt.

• powierzchnia ze szkła hartowanego biodegradowalnego o grub. 4 mm 
   z gładko oszlifowanymi krawędziami 
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna z nadrukowanym terminarzem 
• trwały nadruk w kolorze czarnym, odporny na ścieranie i działanie płynu do tablic
• tył tablicy z jednolitego, galwanizowanego metalu 
• w komplecie marker, magnesy neodymowe 2 szt. w kolorze srebrnym
• połączenie wysokiej jakość szkła hartowanego oraz eleganckie i ciekawe  
  wykończenie sprawiają, że planer doskonale sprawdza się nie tylko jako  
  produkt codziennego użytku, ale i jako interesujący i szlachetny przedmiot  
  stanowiący ciekawy element wystroju każdego wnętrza

Planery szklane 
MemoBe
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Kod kat. wymiary tablicy kolor jedn. sprzed.
29K092A 40 x 60 cm czarna szt.
29K092B 40 x 60 cm czerwona szt.
29K092G 40 x 60 cm biała szt.
29K092D 40 x 60 cm zielona szt.
29K091A 60 x 80 cm czarna szt.
29K091B 60 x 80 cm czerwona szt.
29K091G 60 x 80 cm biała szt.
29K091D 60 x 80 cm zielona szt.
29K153G 100 x 100 cm biała szt.
29K154G 120 x 90 cm biała szt.
29K154A 120 x 90 cm czarna szt.
29K154B 120 x 90 cm czerwona szt.
29K154C 120 x 90 cm niebieska szt.
29K155G 100 x 150 cm biała szt.
29K155A 150 x 100 cm czarna szt.
29K155B 150 x 100 cm czerwona szt.
29K155C 150 x 100 cm niebieska szt.
29K156G 100 x 200 cm biała szt.
29K160G 120 x 180 cm biała szt.
29K161G 120 x 240 cm biała szt.

Tablica szklana magnetyczna
• nadaje się do biura, restauracji, recepcji jak  
i również do łazienki, kuchni czy też salonu • tabli-
ca o powierzchni suchościeralno-magnetycznej, 
składa się z tafli szkła (przód) oraz blachy ocyn-
kowanej (tył), wyposażonej w otwory montażowe 
(wyprofilowane w jednorodnym materiale) • za-
okrąglone narożniki • bezpieczne szkło ESG 

tablice szklane

gwarancja 

2 lata 10 dni

W ZESTAWIE MARKER MULTIBOARD 
CZARNY I 6 MAGNESÓW (AM150)
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Tablice suchościeralne - w NOWYM panoramicznym formacie

Tablica Nobo Impression Pro
• • panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej dostępną 
powierzchnię do pisania • stylowe, współczesne wzornictwo 
oraz brak ramy, pozwala na maksymalizacje powierzchni 
użytkowej • system InvisaMount ™ ułatwia instalacje i 
sprawia, że mocowania są starannie ukryte z tyłu tablicy 
• magnetyczna powierzchnia ze szkła hartowanego 
charakteryzuje się bezkonkurencyjną ścieralnością i świetnie 
sprawdzi się podczas częstego użytkowania • odłączana 
półka na markery • w komplecie marker oraz dwa magnesy • 
25 lat gwarancji

Kod kat. Panoramiczna, z białego, lśniącego szkła jedn. sprzed.
10K642A 31” /  680 x 380 mm*  szt.
10K642B 45” / 1000 x 560 mm* szt.

25
OKRES 

GWARANCJI
NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Akcesoria Nobo do tablic suchościeralnych
Kod kat. Opis jedn. sprzed.

10K645X Gąbka Nobo do szklanych tablic 
suchościeralnych, srebrna szt.

10K646X Zestaw 4 magnesów Nobo do szklanych tablic 
suchościeralnych kpl.

Kod kat. Panoramiczna, z czarnego lśniącego szkła jedn. sprzed.
10K732A 1000 x 560 mm (45”) szt.
10K732B 1260 x 710 mm (57”) szt.

*Wielkość powierzchni do pisania podana w zaokrągleniu do 1 cm

tablice szklane i akcesoria do tablic

Zestaw startowy Nobo 
 zestaw zawiera wszystko co jest niezbędne do korzystania z 
tablic szklanych czyli: 4 markery (mix kolorów)  4 magnesy  1 
gąbka  1 ściereczka  1 spray czyszczący o pojemności 125 ml

Kod kat. Opis jedn. sprzed.

10K643X Zestaw startowy Nobo do szklanych tablic  
suchościeralnych kpl.

zawiera

10 dni
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Kod kat. wymiary kod prod. jedn. sprzed.
29K088A 60x40 cm TSA64/C szt.
29K088E 90x60 cm TSA96/C szt.
29K088F 120x90 cm TSA129/C szt.
29K088G 150x100 cm TSA1510/C szt.
29K088H 180x90 cm TSA1890/C szt.
29K088Y 180x120 cm TSA1218/C szt.
29K088X 200x100 cm TSA1020/C szt.

tablice suchościeralno-magnetyczne

Tablica suchościeralna-magnetyczna lakierowana ecoBoards
• powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych • rama z profilu 
aluminiowego ecoBoards anodowana na kolor srebrny, wykończona elegancki-
mi, popielatymi narożnikami • dla rozmiaru 150 x 100 cm i większych, tył tabli-
cy wzmocniono blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność i dodatkową 
ochronę przed wilgocią oraz wyginaniem • możliwość zawieszenia tablicy za-
równo w pionie, jak i w poziomie • w zestawie: półka na markery (dł. 30
cm), marker, 3 magnesy i elementy mocujące

Kod kat. Tablica stalowa Nobo Essence
Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
10K731A 600X450 mm szt.

10K731B 900X600 mm szt.

10K731C 1200X900mm szt.

10K731D 1200X1200mm szt.

10K731E 1500X1000mm szt.

10K731F 1500X1200mm szt.

10K731G 1800X900mm szt.

Tablice porcelanowa Nobo Essence 
• ceramiczna powierzchnia suchościeralnej tablicy magnetycznej 
zapewnia wysoki poziom ścieralności przy częstym użytkowaniu  
• rama z anodowanego aluminium • mocowanie do ściany  
w narożnikach tablicy • w zestawie z półką na suchościeralne 
markery do tablic • gwarancja 25 lat

Tablica stalowa Nobo Essence
• lakierowana powierzchnia suchościeralnej tablicy magnetycznej 
zapewnia wysoki poziom ścieralności przy częstym użytkowaniu  
• rama z anodowanego aluminium • mocowanie do ściany  
w narożnikach tablicy • w zestawie z półką na suchościeralne 
markery do tablic • gwarancja 15 lat

To proste

* Wymiary powierzchni użytkowej są zaokrąglone do 1 cm.

* Wymiary powierzchni użytkowej są zaokrąglone do 1 cm.

Kod kat. Tablica porcelanowa Nobo Essence
Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
10K730A 600X450 mm szt.

10K730B 900X600 mm szt.

10K730C 1200X900 mm szt.

10K730D 1500X1000 mm szt.

10K730E 1500X1200 mm szt.

DOŻYWOTNIA  
GWARANCJA  

NA POWIERZCHNIĘ  
CERAMICZNĄ

10 dni

10 dni

GWARANCJA 10 LAT 
NA POWIERZCHNIĘ TABLIC 

ORAZ 
2 LATA NA PRODUKT
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Kod kat. wymiary waga kod prod. jedn. sprzed.
29K081A 90 x 60 cm 3,9 kg TSA96P3 szt.
29K081B 90 x 120 cm 7 kg TSA129P3 szt.
29K081C 100 x 150 cm 12,4 kg TSA1510P3 szt.
29K081D 90 x 180 cm 17 kg TSA1890P3 szt.
29K081E 120 x 180 cm 20,8 kg TSA1218P3 szt.
29K081F 100 x 200 cm 17 kg TSA1020P3 szt.
29K081G 120 x 240 cm 28,4 kg TSA1224P3 szt.

Kod kat. wymiary tablicy jedn. sprzed.
20K076A 40 x 60 cm szt.
20K076B 60 x 90 cm szt.
20K076C 90 x 120 cm szt.

tablice suchościeralno-magnetyczne

Tablice suchościeralne magnetyczne w ramie 
OfficeBoard
• powierzchnia ceramiczna o właściwościach magnetycznych • rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończo-
na eleganckimi, popielatymi narożnikami • dla rozmiaru 150 x 100 
cm i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, aby 
zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem 
• możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie 
• w zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy i 
elementy mocujące

Tablice suchościeralne magnetyczne MemoBe 
w ramie drewnianej
• rama drewniana • przeznaczona do pisania markerami i za-
wieszania notatek za pomocą magnesów • możliwość montażu 
w pionie i w poziomie

Kod kat. wymiary tablicy jedn. sprzed.
20K037A 40 x 60 cm szt.
20K037B 60 x 90 cm szt.
20K037C 90 x 120 cm szt.
20K037D 100 x 150 cm szt.
20K037E 100 x 200 cm szt.
20K037F 120 x 240 cm szt.
20K037G 120 x 300 cm szt.

Tablice suchościeralne magnetyczne 
MemoBe Classic
• rama wykonana z anodowanego aluminium • przezna-
czona do pisania markerami i zawieszania notatek za 
pomocą magnesów • możliwość montażu w pionie i w 
poziomie • w komplecie półka oraz zestaw do montażu

DOŻYWOTNIA  
GWARANCJA  

NA POWIERZCHNIĘ  
CERAMICZNĄ
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Tryptyki TRS
• wysokiej jakości rozkładana tablica z powierzchnią lakierowaną o właściwościach suchościeralnych i magnetycznych • rama wykonana z profilu 
aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami • tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, która za-
pewnia jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem • 2 uniwersalne uchwyty AS139 do zawieszenia bloku • wygodna półka o długości 30 
cm (uchwyty do bloku można mocować tylko na skrzydłach tablicy) • polecana wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża powierzchnia do pisania, 
ale zachodzi potrzeba by ściana frontowa sali czasowo spełniała też inną funkcję niż tylko tablicy do pisania • gwarancja 10 lat na powierzchnię  
i 2 lata na produkt

Kod kat. wymiary waga kod prod. jedn. sprzed.
29K101A 120 x 90/240 cm 26 kg TRS129 szt.
29K101B 150 x 100/300 cm 30 kg TRS1510 szt.
29K101C 180 x 120/360 cm 40 kg TRS1218 szt.

Kod kat. wymiary opis
29K046C 90 x 60 cm korkowa
29K047C 90 x 60 cm suchościeralno-magnetyczna
29K048C 90 x 60 cm tekstylna
29K046A 90 x 120 cm korkowa
29K047A 90 x 120 cm suchościeralno-magnetyczna
29K048A 90 x 120 cm tekstylna
29K046B 150 x 100 cm korkowa
29K047B 150 x 100 cm suchościeralno-magnetyczna
29K048B 150 x 100 cm tekstylna

Gablotka informacyjna 2x3
• wykonana z profilu aluminiowego • przeznaczona do użytku wewnętrznego • drzwiczki z pleksi zamyka-
ne na zamek imbusowy • tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną • w zestawie elementy mocujące

tryptyki suchościeralno-magnetyczne

gablotki

10 dni

10 dni
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Kod kat. wymiary kod prod. jedn. sprzed.
KORKOWA

29K162A 90x60cm GK596 szt.
29K162B 120x90cm GK5129 szt.
29K162C 120x150cm GK51215 szt.
29K162D 120x180cm GK51218 szt.

SUCHOŚCIERALNA
29K163A 90x60 GS596 szt.
29K163B 120x90 GS5129 szt.
29K163C 120x150 GS51215 szt.
29K163D 120x180 GS51218 szt.

TEKSTYLNA
29K164A 90x60 GT596 szt.
29K164B 120x90 GT5129 szt.
29K164C 120x150 GT51215 szt.
29K164D 120x180 GT51218 szt.

Gablota informacyjna 2x3 ecoBoards
• profil aluminiowy anodowany UKF, z plastikowymi  
narożnikami w kolorze popielatym  • drzwiczki  z pleksi, 
zamykane na kluczyk imbusowy • gwarancja 2 lata

gablotki

 Gabloty Nobo Premium Plus

* Wymiary powierzchni użytkowej są zaokrąglone do 1 cm.

Gablota filcowa Nobo Premium Plus
• gablota ogłoszeniowa z rozsuwanymi drzwiami wykonanymi  
z bezpiecznego szkła, zamykanymi na klucz dyskretnym  
narożnym zamkiem • doskonała filcowa powierzchnia umożliwia 
 przypinanie i bezpieczne eksponowanie przygotowanych  
informacji • obramowana nowoczesną, stylową aluminiową  
ramą • mocowana do ściany za pomocą szyny i w narożnikach  
• gwarancja 10 lat

Kod kat. Gablota filcowa wewnętrzna Nobo Premium Plus
Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
10K733A na 8 kartek A4 (925 x 668 mm) / przesuwne drzwi szt.
10K733B na 12 kartek A4 (925 x 970 mm) / przesuwne drzwi szt.

15 dni
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tablice korkowe

korek

portugalski

60 x 45 cm

90 x 90 cm

150 x 100 cm

180 x 90 cm

180 x 120 cm

120 x 90 cm

       TABLICE KORKOWE
        Mało kto ma świadomość, że 
chłodne ściany potrafią negatywnie 
wpływać na trwałość powierzchni 
korkowej. Dlatego warto podkreślić 
fakt zabezpieczenia powierzchni 
dodatkową warstwą 2 mm 
metalicznej folii.

korek

portugalski

anodowane aluminium

16 mm rama

z naturalnego drewna

TABLICE KORKOWE
Tablice wykonane z doskonałej jakości naturalnego, portugalskiego frontu korkowego. Znajdą zastosowanie w firmowych korytarzach, biurach, 
placówkach publicznych czy domach prywatnych. Drobnoziarnista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladu po pinezkach, które mocno utrzymują 
mocowane do niej materiały. Każda z tablic posiada zestaw do samodzielnego mocowania. Dostępne w kilku rozmiarach.

Tablica korkowa w ramie aluminiowej Tablica korkowa w ramie drewnianej

Pakowane jednostkowo 
w karton

Kod kat. wymiary (cm)
14K473A 60 x 45
14K473B 90 x 60
14K473C 120 x 90
14K473D 180 x 90
14K473E 150 x 100
14K473G 180 x 120

Kod kat. wymiary (cm)
14K213A 50 x 40
14K213B 70 x 50
14K213G 80 x 50
14K213H 80 x 60
14K213D 90 x 60
14K213C 100 x 50
14K213I 100 x 80
14K213E 100 x 100
14K213F 120 x 60
14K213K 120 x 90
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Tablica korkowa MemoBe w ramie drewnianej
• powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiału korkowe-
go • tylna część tablicy wykonana z płyty pilśniowej • możliwy montaż 
w pionie lub w poziomie • w zestawie komplet do montażu tablicy 

Tablica korkowa MemoBe Idea 
w ramie aluminiowej EDGE

Tablica kredowa magnetyczna  
MemoBe Idea w ramie aluminiowej EDGE

Tablica suchościeralna magnetyczna  
MemoBe Idea w ramie aluminiowej EDGE

Tablica filcowa MemoBe Idea 
w ramie aluminiowej EDGE

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K035A 30 x 40 cm szt.
20K035B 40 x 60 cm szt.
20K035C 60 x 90 cm szt.
20K035E 90 x 120 cm szt.
20K035F 100 x 150 cm szt.
20K035H 100 x 200 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K212A 60 x 45 cm szt.
20K212B 90 x 60 cm szt.
20K212C 120 x 90 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K214A 60 x 45 cm szt.
20K214B 90 x 60 cm szt.
20K214C 120 x 90 cm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K213A 60 x 45 cm szt.
20K213B 90 x 60 cm szt.
20K213C 120 x 90 cm szt.

Kod kat. wymiary / kolor jedn. sprzed.
20K215A 60 x 45 cm, popielata szt.
20K215B 90 x 60 cm, popielata szt.
20K215C 120 x 90 cm, popielata szt.

tablice korkowe

Minimalistyczne, aluminiowe profile, lekkość i maksymalny obszar roboczy to cechy charakterystyczne 
kolekcji EDGE. Tablice można dostosować do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowych dzięki  
czterem powierzchniom do wyboru oraz trzem różnym rozmiarom dobranym tak, aby łączenie ich  
w zestawy było wygodne. Innowacyjna konstrukcja narożników zapewnia tablicom wyjątkową stabilność 
i wytrzymałość. Akcesoria dołączane do tablic zapewniają zachowanie porządku
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Kod kat. jedn. sprzed.
29K102A kpl.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K399X gąbka magnetyczna Nobo szt.
14K400X wymienne wkłady filcowe opak. / 10 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.  kod prod.
29K019B pionowy szt. AS127
29K019A poziomy szt. AS128

Kod kat. opis jedn. sprzed.
29K013B Slim szt.
29K013A Duo szt.
29K014B wymienne wkłady filcowe op. 10szt.

akcesoria do tablic suchościeralno-magnetycznych

Kod kat. jedn. sprzed.
14K214X kpl.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
14K021X 106 x 52 x 20 mm szt.

Zestaw startowy mini ecoBoards do tablic
• zestaw akcesoriów niezbędnych do codziennej pracy i prawidło-
wej eksploatacji tablicy suchościeralnej • w skład zestawu wchodzą:  
4 markery, płyn czyszczący 50 ml, uchwyt magnetyczny na markery, 
wycierak magnetyczny Oval, wymienne filce 5 szt. oraz 10 magnesów 
20 mm

Gąbka magnetyczna Nobo
• miękka, filcowa gąbka do efektywnego usuwania śladów markerów  
• pod filcem posiada magnes, który umożliwia przytwierdzenie  
do tablic magnetycznych

Uchwyt magnetyczny na markery
• wbudowany magnes, pozwala przytwierdzić uchwyt w dowolnym 
miejscu na tablicy lub powierzchni metalowej • brak markerów w ze-
stawie

Czyściki magnetyczne 2x3
• wykonane z wysokiej klasy plastiku ABS • wymienne wkłady filcowe 
przyczepiane „na rzep” • wbudowany magnes • gąbka Duo posiada 
miejsce na 1 marker

Zestaw do tablic Bi-Office
• podstawowy zestaw akcesoriów do tablic zawiera: 4 markery (mix ko-
lorów), 6 magnesów, gąbkę magnetyczną oraz spray czyszczący 125 ml

Gąbka magnetyczna Donau 
• wykonana z przyjemnego w dotyku materiału • posiada warstwę  
magnetyczną • spód wykończony filcem umożliwiającym usuwanie  
śladów markerów • nie rysuje powierzchni tablicy • charakteryzuje się 
ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni 
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K401X do codziennego czyszczenia tablic szt.
14K402X do renowacji tablic szt.

akcesoria do tablic suchościeralno-magnetycznych

magnesy i symbole magnetyczne

Płyn do tablic Nobo
• spray do codziennego czyszczenia tablic suchościeralnych  
w poręcznym opakowaniu o pojemności 250 ml skutecznie usuwa śla-
dy codziennego użytkowania 
• płyn do renowacji białych tablic 250ml to oryginalny system 
czyszczenia, dzięki któremu tablica będzie wyglądała świetnie przez 
długie lata (stosowany raz na miesiąc pozwoli utrzymać powierzchnię 
tablicy w doskonałym stanie)

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
36K173X 15 mm mix opak. 10 szt.
36K173A 15 mm czarne opak. 10 szt.
36K174X 20 mm mix opak. 6 szt.
36K174A 20 mm czarne opak. 6 szt.
36K175X 30 mm mix opak. 5 szt.
36K175A 30 mm czarne opak. 5 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
29K103A kpl.

Kod kat. jedn. sprzed.
29K104A kpl.

Magnesy do tablic 
• kolorowe lub czarne • pozwalają w sposób prosty i praktyczny 
przytwierdzić dokumenty do metalowego podłoża

Paski magnetyczne
• wykonane z folii magnetycznej, w kolorze: zielonym, żółtym, czerwo-
nym i niebieskim • komplet zawiera 4 paski o długości 60 cm i szerokości  
0,9 cm • możliwość skracania za pomocą nożyczek 

Symbole magnetyczne
• wykonane z folii magnetycznej, w kolorze: zielonym, żółtym, czerwo-
nym i niebieskim • komplet zawiera 4 ark. (317 znaków) • idealne do 
planerów i map

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
22K058X 400 ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
29K010X 200 ml szt.
29K010Y 500 ml szt.

Pianka do czyszczenia tablic Durable
• delikatna pianka do codziennego użytku • nie zostawia smug i czyści 
dokładnie zabrudzenia powstałe na powierzchni suchościeralnej ta-
blicy 

Płyn do czyszczenia tablic 2x3
• doskonale usuwa zabrudzenia oraz konserwuje i zabezpiecza 
powierzchnie tablic
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
20K065X biurkowy na panele A4 szt.
20K066X naścienny na panele A4 szt.
20K066Y naścienny na panele A3 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K064G białe opak. 10 szt.
20K064B czerwone opak. 10 szt.
20K064M żółte opak. 10 szt.
20K064D zielone opak. 10 szt.
20K064A czarne opak. 10 szt.
20K064C niebieski opak. 10 szt.
20K064X mix kolorów opak. 10 szt.

systemy prezentacji

Uchwyty na panele prezentacyjne Tarifold
• wytrzymałe, wykonane z metalu • przystosowane do używania także 
w środowisku przemysłowym • pojemność: 10 paneli prezentacyjnych 
• możliwość rozbudowy do pojemności 20 lub 30 paneli • oba uchwyty 
można mocować do ściany • dostarczane bez paneli prezentacyjnych

Panele prezentacyjne A4 Tarifold
• wykonane według opatentowanej technologii firmy Tarifold • spe-
cjalny stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że 
panele są z jednej strony bardzo elastyczne, a zarazem wytrzymałe 
na wszelkiego rodzaju zgięcia, z kolei matowy materiał PVC eliminuje 
refleksy świetlne ułatwiając czytanie nawet przy bezpośrednio padają-
cym świetle • w opakowaniu 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksujący-
mi umożliwiającymi organizację prezentowanych treści

flipchart papierowy

blok samoprzylepny

Flipchart-blok
• łatwy i szybki sposób prezentacji danych • stabilny, opakowanie po złożeniu 
pełni rolę stelaża • gładki, samoprzylepny • kartki z bloku mogą być wielokrot-
nie przeklejane • możliwość odwracania lub odrywania arkuszy • ilość kartek: 
20 • gramatura 70 g/m2 • wymiary: 50 x 58,5 cm

Kod kat. jedn. sprzed.
14K108X szt.

Blok samoprzylepny MEMOBE STIKKIESFLIP
• samoprzylepne arkusze papieru w kolorze białym z nadrukowanymi delikatnymi krop-
kami w kolorze popielatym • możliwość wielokrotnego przeklejania zapisanych arkuszy 
po gładkiej i czystej powierzchni, np. na tablicy lub na oknie • arkusze papieru umiesz-
czonego w bloku na kartonowej teczce z rączką • klej nie pozostawia zabrudzeń i plam • 
otwory w górnej części teczki dają możliwość powieszenia teczki na flipcharcie

Kod kat. opis jedn. sprzed.
20K216X 50 kartek, 70 x 42 cm szt.
20K216Y 125 kartek, mix wymiarów: 17 x 20,5 cm; 34,5 x 20,5 cm; 70 x 42 cm szt.
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Kod kat. kolor paneli jedn. sprzed.
22K008A czarny opak. 5 szt.
22K008B czerwony opak. 5 szt.
22K008M żółty opak. 5 szt.
22K008D zielony opak. 5 szt.
22K008P granatowy opak. 5 szt.

Kod kat. kolor paneli jedn. sprzed.
22K042M żółty opak. 5 szt.
22K042B czerwony opak. 5 szt.
22K042C niebieski opak. 5 szt.
22K042D zielony opak. 5 szt.
22K042S bezbarwny opak. 5 szt.

Kod kat. pojemność wymiary kod prod. jedn. sprzed.
22K041A 10 paneli 295 x 170 x 165 mm 5683 szt.
22K041B 20 paneli 295 x 190 x 165 mm 5684 szt.

Kod kat. pojemność kod prod. jedn. sprzed.
22K040A 10 paneli 5674 szt.
22K040B 20 paneli 5676 szt.

Kod kat. kolor paneli jedn. sprzed.
22K007B 5 czerwonych i 5 czarnych kpl.
22K007A 5 szarych i 5 czarnych kpl.

Kod kat. kolor paneli jedn. sprzed.
22K018B 5 czerwonych i 5 czarnych kpl.
22K018A 5 szarych i 5 czarnych kpl.

systemy prezentacji

Panele prezentacyjne Durable Sherpa 5606
• panele informacyjne A4 z kolorowymi ramkami • pasują do wszyst-
kich uchwytów z serii Sherpa i Function • w opakowaniu znajduje się 5 
jednokolorowych ramek bez plastikowych identyfikatorów

Panele prezentacyjne Durable Funktion 5607
• wykonane z krystalicznie przezroczystej, twardej folii • można je wpi-
nać do segregatorów dzięki uniwersalnej perforacji na listwie profilo-
wej • na stałe umieszczone indeksy w w podziale 5/5 z dołączonymi 
etykietami opisowymi

Uchwyt stołowy Durable Function
• pusty moduł do paneli prezentacyjnych A4 • w kształcie litery „L” 
• specjalnie obciążona podstawa z gumowymi podstawkami • wykona-
ny z malowanej proszkowo blachy stalowej

Uchwyt ścienny Durable Function
• pusty moduł do paneli prezentacyjnych A4 • łatwy w montażu na ścia-
nie lub regale ekspozycyjnym • możliwy montaż obok siebie dowolnej 
liczby modłów • wymiary: 73 x 322 mm • wykonany z malowanej prosz-
kowo blachy stalowej

Zestaw ścienny DURABLE SHERPA 5631
• zestaw 10 paneli prezentacyjnych w dwóch kolorach osadzonych w 
plastikowym module ściennym oraz 10 plastikowych indeksów (znacz-
ników) o szerokości 58 mm • gwarancja 5 lat

Zestaw biurkowy DURABLE SHERPA 5632
• zestaw 10 paneli prezentacyjnych w dwóch kolorach osadzonych  
na plastikowej podstawie stołowej oraz 10 plastikowych indeksów 
(znaczników) o szerokości 58 mm

gwarancja 

5 lat

gwarancja 

5 lat
gwarancja 

5 lat

gwarancja 

5 lat
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system Combiboxx

Zestaw półek 1/3 A4 Combiboxx
• zawiera w zależności od zestawu komplet półek (1 lub 
3) jedną ściankę zamykającą pierwszą półkę (tzw.front), 
dwie nóżki (trójkąty umożliwiające powieszenie zestawu 
na ścianie lub postawieni na blacie), instrukcję montażu 
oraz śruby mocujące do ściany • maksymalne wypełnienie 
pojedynczej półki wynosi 24 mm

Uniwersalny system półek na dokumenty i prospekty w różnych formatach. Przy pomocy kilku podstawowych elementów  
i elastyczności systemu możliwe jest szybkie tworzenie wielu kombinacji. Wszystkie moduły można wykorzystać jako półki  
na biurko lub ścianę bez potrzeby kupowania dodatkowych elementów. Dołączone do opakowania „nóżki” po wyjęciu  
z prowadnic można obracać o 180 stopni tworząc w ten sposób całe zestawy. Cały system wykonany jest z elementów  
przezroczystych, a użyte materiały są najwyższej jakości – odporne na uderzenia i zadrapania. Opakowanie zawiera 
śruby do montażu na ścianie, instrukcję montażową oraz schematy możliwości łączenia półek.

Zestaw półek A4 Combiboxx
• zawiera w zależności od zestawu: komplet półek, jedną 
ściankę zamykającą pierwszą półkę (tzw.front), dwie nóżki 
(trójkąty umożliwiające  powieszenie zestawu na ścianie 
lub postawieni na blacie), instrukcję montażu oraz śruby 
mocujące do ściany • półki formatu A4 mogą pomieścić 
informacje formatu nieco większego niż standardowe A4, 
tj. 311 x  240 mm • maksymalne wypełnienie pojedynczej 
półki wynosi 24 mm

Kod kat. format opis kod prod. jedn. sprzed.
22K009A A4 1 półka 8578 kpl.
22K009B A4 3 półki 8580 kpl.
22K009C A4 5 półek 8586 kpl.

Kod kat. format opis kod prod. jedn. sprzed.
22K009D 1/3 A4 1 półka 8590 kpl.
22K009E 1/3 A4 3 półki 8599 kpl.

Zestaw półek Combiboxx pro
• składa się z jednego kompletnego zestawu pojedynczego półki for-
matu A4 (8578) i czterech półek formatu 1/3 A4 • można go rozbudo-
wać poprzez dołożenie półki bez ścianki frontowej A4 (8579)

Kod kat. format opis kod prod. jedn. sprzed.
22K009F A4 i 1/3 A4 5 półek 8613 kpl.

Półka Combiboxx extension
• element pozwalający na rozbudowywanie gotowych zestawów  
Combiboxx o kolejne półki (nie posiada ani ścianki frontowej ani  
nóżek) • dokupując taki element zwiększamy ilość półek w posiada-
nych już kompletach do dowolnej ilości 6,7,8, itd.

Kod kat. format kod prod. jedn. sprzed.
22K009G A4 8579 szt.
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Tabliczki informacyjne Info Sign
• profesjonalne tabliczki informacyjne na drzwi lub obok drzwi o estetycznym i przejrzystym 
wzornictwie • tylna ścianka i boki wykonane z aluminium • osłona akrylowa nie odbija światła  
• w komplecie znajduje się zestaw montażowy (śruby lub paski samoprzylepne) 

Kod kat. wymiary kod prod. jedn. sprzed.
22K011G 149 x 52,5 mm 4800-23 szt.
22K011B 149 x 148,5 mm 4802-23 szt.
22K011A 149 x 105,5 mm 4801-23 szt.
22K011C 149 x 210,5 mm 4803-23 szt.
22K011E 210 x 148,5 mm 4805-23 szt.
22K011H 297 x 210 mm 4807-23 szt.

Tabliczki informacyjne Crystal Sign
• eleganckie tabliczki, wykonane z wysokiej jakości szkła akrylowego • dwie stabilne płytki 
akrylowe wraz z folią znajdującą się pomiędzy nimi są przymocowane do ściany przy pomocy 
dwóch śrub • foliowe etykiety w formacie A4 dzięki perforacji łatwo dzielą się na mniejsze • 
nadruku na foliach można dokonać za pośrednictwem drukarki laserowej zarówno w czerni 
jak i w kolorze

Kod kat. wymiary kod prod. jedn. sprzed.
22K006B 105 x 105 mm 4820-19 szt.
22K006C 148 x 105 mm 4821-19 szt.
22K006D 148 x 148 mm 4822-19 szt.
22K006E 210 x 148 mm 4823-19 szt.
22K006F 210 x 210 mm 4824-19 szt.
22K006A 210 x 297 mm 4825-19 szt.
22K006G 297 x 420 mm 4826-19 szt.

22K011G
149x52,5mm

22K011A
149x105,5mm

22K011B
149x148,5mm

22K011C
149x210,5mm

22K011E
210x148,5mm

22K011H
297x210mm

22K006B
105x105mm

22K006C
148x105mm

22K006D
148x148mm

22K006E
210x148mm

22K006F
210x210mm

22K006A
210x297mm

22K006G
297x420mm

Tabliczki informacyjne Click Sign
• wykonane z tworzywa wysokiej jakości • posiadają zaokrąglone krawę-
dzie • łatwa wymiana wkładów poprzez otwarcie okienka • do montażu na 
śrubach lub do przyklejenia • zestaw montażowy i szablon do wiercenia 
otworów w komplecie • dostępne z ramką w kolorze: grafitowym, białym, 
czerwonym i niebieskim 

Kod kat. wymiary kolor kod prod. jedn. sprzed.
22K064R 149 x 52,5 mm grafitowy 4860 szt.
22K055R 210 x 148,5 mm grafitowy 4866 szt.
22K054R 210 x 297 mm grafitowy 4867 szt.

tabliczki i ramki informacyjne
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Ramka samoprzylepne Duraframe Sun
• samoprzylegająca ramka przyklejana bez użycia kleju (nakładanie 
na wilgotną powierzchnię) • przeznaczona do użycia w miejscach 
narażonych na działanie słońca • odporna na wysoką temperaturę - 
do 70 stopni • nie odbija światła (stabilizator promieni słonecznych) 
• odchylana magnetyczna przednia strona (łatwa i szybka zmiana 
informacji)

Kod kat. wymiary kolor ramki jedn. sprzed.
22K180A 297 x 210 mm (A4) czarna opak. 2 szt.
22K180B 297 x 210 mm (A4) srebrna opak. 2 szt.
22K180C 297 x 420 mm (A3) czarna opak. 2 szt.
22K180D 297 x 420 mm (A3) srebrna opak. 2 szt.

tabliczki i ramki informacyjne

Ramki magnetyczne samoprzylepne Duraframe
• samoprzylepne ramki informacyjne z odchylaną magnetyczną 
przednią stroną • łatwa i szybka zmiana informacji • możliwość obu-
stronnego wykorzystania

Kod kat. wymiary kolor ramki jedn. sprzed.
22K043A 105 x 148 mm (A6) czarny opak. 2 szt.
22K043U 105 x 148 mm (A6) srebrny opak. 2 szt.
22K044A 148 x 210 mm (A5) czarny opak. 2 szt.
22K044U 148 x 210 mm (A5) srebrny opak. 2 szt.
22K045A 297 x 210 mm (A4) czarny opak. 2 szt.
22K083G 297 x 210 mm (A4) biały opak. 2 szt.
22K083B 297 x 210 mm (A4) czerwony opak. 2 szt.
22K083T 297 x 210 mm (A4) złoty opak. 2 szt.
22K045U 297 x 210 mm (A4) srebrny opak. 2 szt.
22K083D 297 x 210 mm (A4) zielony opak. 2 szt.
22K083P 297 x 210 mm (A4) granatowy opak. 2 szt.
22K083L 297 x 210 mm (A4) pomaranczowy opak. 2 szt.
22K046A 297 x 420 mm (A3) czarny opak. 2 szt.
22K046U 297 x 420 mm (A3) srebrny opak. 2 szt.

Ramka samoprzylepna Durafarme Poster
• nadaje się do wywieszenia np.: na ścianach, drzwiach ze szkła i 
oknach wystawowych • szybkie umieszczanie i prosta wymiana infor-
macji w rozmiarach plakatowych dzięki uchylnej ramce magnetycznej 
• mocowanie bez pęcherzyków powietrza za pomocą dwóch pasków 
taśmy klejącej na tylnej ściance • materiał odporny na promieniowa-
nie UV do 2 lat • przy umieszczeniu na szklanej powierzchni informa-
cja widoczna z obu stron (identyczny wygląd ramek z obu stron) • 
zawartość: 2 strony (150 g/m2), wchodzą w skład zestawu • do stoso-
wania w ułożeniu pionowym i poziomym

Wszechstronne zastosowanie. Możliwość naklejenia na każdą gładką  
i stabilną powierzchnię. Możliwość odklejenia i ponownego przyklejenia  
np. w innym miejscu. Łatwa wymiana informacji – wystarczy odchylić 
magnetyczną osłonę. Możliwość wykorzystania z obu stron na szklanej  
powierzchni – tylna ścianka wykonana z przezroczystej folii.  
Dowolny układ – pion i poziom.

Duraframe® Note
• samoprzylepna ramka informacyjna DURAFRAME® NOTE
umozliwia bezposrednie wpisywanie informacji na kartce
w formacie A4 np. liscie z podpisami • szybkie umieszczenie
ramki, łatwa obsługa i profesjonalny wyglad

Kod kat. wymiary kolor ramki jedn. sprzed.
22K100A 297 x 210 mm (A4) czarna szt.
22K100U 297 x 210 mm (A4) srebrna szt.

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
22K188A A2, 42 x 59,4 cm czarna szt.
22K188B A2, 42 x 59,4 cm srebrna szt.
22K188C B2, 50 x 70 cm czarna szt.
22K188D B2, 50 x 70 cm srebrna szt.
22K188E A1, 59,4 x 84 cm czarna szt.
22K188F A1, 59,4 x 84 cm srebrna szt.
22K188G B1, 70 x 100 cm czarna szt.
22K188H B1, 70 x 100 cm srebrna szt.
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Wodoszczelna kieszeń Durable
• nadaje się idealnie na informacje umieszczane na zewnątrz lub w wilgotnych 
pomieszczeniach jak np. centra ogrodnicze, sauna, baseny, gdzie informacje  
narażone są na kontakt z wodą • wysoka ochrona informacji szczególnie  
w przypadku opadów, wysokiej wilgotności powierza, w mokrym i zabrudzo-
nym środowisku dzięki wodoszczelnemu zamknięciu strunowemu • przezro-
czysta i antyrefleksyjna folia odporna na działanie promieni UV oraz warunków 
atmosferycznych i zadrapania • do stosowania według preferencji w pionie lub 
poziomie • odporność na promieniowanie UV do 2 lat

tabliczki i ramki informacyjne

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015

Duraframe® Magnetic
• magnetyczne ramki informacyjne w różnych formatach  
i kolorach • szybka wymiana informacji • do wykorzystania  
w pionie i w poziomie

Pojemnik na ulotki Durable Flexiplus
• zestaw pojemników na dokumenty formatu A4 • pojemniki z zestawów Flexi-
plus można odczepiać od zestawu i pojedynczo wieszać na ścianie • wymiary: 
247 x 1080 x 100 mm (S x W x G)

Kieszeń DURABLE mocowana statycznie
• do przytwierdzania informacji wewnątrz na gładkich szklanych powierzch-
niach – również zakrzywionych jak np. szyby samochodowe • przyczepność 
statyczna (bez kleju) • odporność na wysokie temperatury i o stabilnej formie 
do temperatury ok. 70° C • materiał odporny na promieniowanie UV do 2 lat 
• po usunięciu nie pozostawia śladów, nadaje się do wielokrotnego użytku  
• łatwa wymiana informacji dzięki szczelinie na tylnej ściance • do stosowania 
w ułożeniu pionowym i poziomym • odporność na promieniowanie UV do 2 lal 

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
22K101A MAGNETIC A6 czarny opak. 5 szt.
22K101B MAGNETIC A6 srebrny opak. 5 szt.
22K101C MAGNETIC A5 czarny opak. 5 szt.
22K101D MAGNETIC A5 srebrny opak. 5 szt.
22K101E MAGNETIC A4 czarny opak. 5 szt.
22K101F MAGNETIC A4 czerwony opak. 5 szt.
22K101G MAGNETIC A4 granatowy opak. 5 szt.
22K101H MAGNETIC A4 pomarańczowy opak. 5 szt.
22K101I MAGNETIC A4 srebrny opak. 5 szt.
22K101J MAGNETIC A3 czarny opak. 5 szt.
22K101K MAGNETIC A3 srebrny opak. 5 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
22K190A pionowy, czarny, 6 kieszeni kpl.
22K190B pionowy, przezroczysty, 6 kieszeni kpl.
22K190C poziomy, czarny, 6 kieszeni kpl.
22K190D poziomy, przezroczysty, 6 kieszeni kpl.
22K190E pionowy, czarny, 2 kieszenie kpl.
22K190F pionowy, przezroczysty, 2 kieszenie kpl.
22K190G poziomy, czarny, 2 kieszenie kpl.
22K190H poziomy, przezroczysty, 2 kieszenie kpl.

Kod kat. format jedn. sprzed.
22K197A A4 opak. 5 szt.
22K197B A4 szt.
22K197C A3 opak. 5 szt.
22K197D A3 szt.

pojemniki i stojaki prezentacyjne

Kod kat. format opis jedn. sprzed.
22K189X A4 samoprzylepna opak. 5 szt.
22K189Y A3 samoprzylepna opak. 5 szt.
22K195X A4 magnetyczna opak. 5 szt.
22K195Y A3 magnetyczna opak. 5 szt.
22K196X A4 z opaską ściągającą opak. 5 szt.
22K196Y A3 z opaską ściągającą opak. 5 szt.
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Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
29K107A 210 x 297 mm (A4) szt.
29K107B 297 x 420 mm (A3) szt.
29K107C 420 x 594 mm (A2) szt.
29K107D 594 x 841 mm (A1) szt.
29K107E 841 x 1189 mm (A0) szt.

pojemniki i stojaki prezentacyjne

antyramy i ramki zatrzaskowe

Ramki zatrzaskowe 2x3
• aluminiowa rama w kolorze srebrnym anodowanym zawierająca  
system zatrzaskowy OWZ (otwórz-włóż-zamknij), wykończona szarymi ma-
towymi narożnikami • folia antyrefleksyjna z filtrem UV o grubości 0,5 mm, 
która tłumi refleksy światła i chroni plakat przed blaknięciem • tylna ściana 
wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału • grubość ramki 25 
mm • w komplecie elementy montażowe

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K045A 21 x 29,7 cm (A4) szt.
20K045F 30 x 40 cm szt.
20K045H 50 x 70 cm (B2) szt.
20K045J 70 x 100 cm (B1) szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K046A 21 x 29,7 cm (A4) szt.
20K046F 30 x 40 cm szt.
20K046H 50 x 70 cm (B2) szt.
20K046J 70 x 100 cm (B1) szt.

Antyramy MemoBe pleksi
• pleksi o grubości 0,85 mm obustronnie oklejone folią ochronną  
• boki bielone • twarda płyta HDF zapobiega uszkodzeniom i odkształ-
ceniom • od rozmiaru 40 x 50 posiada dodatkowe zaczepy do powie-
szenia w pionie i w poziomie

Antyramy MemoBe szklane
• szlifowane szkło o grubości 2 mm • twarda płyta HDF zapobiega 
uszkodzeniom i odkształceniom • bielone boki • idealne do ekspono-
wania zdjęć, plakatów, dyplomów, itp.

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015
Stojak prezentacyjny L Durable na ulotki
• do wygodnego przedstawiania informacji w biurze, recepcji, na tar-
gach itp. • wykonany z wysokiej jakości akrylu • wyjątkowo stabilny 
dzięki gumowym nóżkom umieszczonym w podstawce

Kod kat. format opis (szer. x wys. x gł.) jedn. sprzed.
22K192X A5 150 x 210 x 80 mm kpl. / 2szt.
22K192Y A4 210 x 290 x 90 mm kpl. / 2szt.

gwarancja 

2 lata

JUŻ OD 1 STYCZNIA 2015
Podstawka prezentacyjna Durable na ulotki
• do wygodnego przedstawiania informacji w biurze, recepcji, na tar-
gach itp. • optymalna czytelność dzięki przejrzystemu akrylowi i ergo-
nomicznemu kątowi czytania • wyjątkowo stabilny dzięki gumowym 
nóżkom umieszczonym w podstawce • boczne wysunięcie prezento-
wanych dokumentów

Kod kat. format wymiary (szer. x wys. x gł.) jedn. sprzed.
22K191X A5 150 x 210 x 85 mm kpl. / 2szt.
22K191Y A4 210 x 300 x 125 mm kpl. / 2szt.
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identyfikatory

Identyfikatory stojące Argo
• sztywne tworzywo typu pleksi • wygodna, składana podstawka  
• zastosowanie: konferencje, szkolenia, wystawy, ceny itp. 

Identyfikatory stojące Durable
• wykonane z krystalicznie przezroczystego akrylu i aluminium  
• system zaciskowy pozwala na bezpieczne umocowanie akrylowej  
tabliczki • idealne do wykorzystania podczas konferencji, na wysta-
wach, w recepcjach, itp.

50 szt. 

Holder 2K blue
• na dwie karty • dwie przezroczyste przegródki na karty • miękkie 
przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu • zastoso-
wanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, ma-
gnetyczne lub kontroli dostępu • wymiary: wewnętrzny 54 x 86 
mm, zewnętrzny 55 x 90 mm

Identyfikator z mechanizmem ściągającym Durable
• wykonany z mocno przezroczystej sztywnej folii • linka umożliwia  
wyciągnięcie identyfikatora na długość do 80 cm • w komplecie białe  
wkłady do zadrukowania • format poziomy 

10 szt. 

10 szt. Taśma z mechanizmem ściągającym Durable
• zamocowany na taśmie tekstylnej o szerokości 10 mm mechanizm 
zakończony karabińczykiem (może być stosowany ze wszystkimi kie-
szonkami do identyfikatorów wyposażonymi w wycięcie na klip) • 
specjalny zamek taśmy otworzy się w przypadku gwałtownego pocią-
gnięcia za identyfikator • mechanizm umożliwia wyciągnięcie identyfi-
katora na długość do 80 cm
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Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
36K170A 80 x 57 mm opak. 36 szt.
36K170B 100 x 67 mm opak. 24 szt.
36K170C 200 x 80 mm opak. 12 szt.

Kod kat. wymiary etykiet jedn. sprzed.
22K103A 104 x 100mm opak. 2 szt.
22K103B 122 x 150mm opak. 2 szt.
22K103C 122 x 210mm opak. 2 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
36K193X 2K-V, pionowy opak. 50 szt.
36K193Y 2K-H, poziomy opak. 50 szt.

Kod kat. wymiary kod prod. jedn. sprzed.
22K054A 90 x 60 mm 8138 szt.

Kod kat. kolor kod prod. jedn. sprzed.
22K015X czarny 8223 szt.



Rozdział 5  |  prezentacja wizualna i identyfikatory

102 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Kod kat. jedn. sprzed.
36K194X opak. 50 szt.

identyfikatory

Holder plastikowy Argo
• z przezroczystego tworzywa typu plexi • doskonale zabezpiecza 
dokument/kartę przed uszkodzeniem • do przechowywania kart 
plastikowych, magnetycznych, identyfikatorów oraz różnego typu 
kart kontroli dostępu zarówno w poziomie jak i w pozycji pionowej 
(typ K oraz P) • do holderów można wykorzystać wszelkiego rodzaju 
mechanizmy, klips oraz taśmy

Holder Argo
• trwała, sztywna osłona do kart plastikowych, wizytówek • wyko-
nany z przezroczystego tworzywa typu plexi • zabezpiecza identy-
fikator przed załamaniem, porysowaniem i innymi uszkodzeniami 
mechanicznymi • wymiary wewnętrzne 90 x 56 mm 

Identyfikator targowy
• kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii otwarta od góry • wycięcie 
do założenia paska z klipsem np. CT 210 • dwa dodatkowe otwory do 
przyczepienia sznurka • wymiary wewnętrzne: 110x147 mm • wymiary 
zewnętrzne: 115x165 mm

1
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Kieszonki i klipsy do identyfikatorów Argo
• wykonane z elastycznej, przezroczystej folii 
• z wycięciem do założenia klipsu np. CT210

106 
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Identyfikator z klipsem do kart Durable
• elegancki kształt • wysokiej jakości tworzywo • do umieszczenia do-
wodu lub karty • do zawieszenia w pionie lub poziomie • może być 
również zastosowany z łańcuszkiem, zawieszką typu smycz lub zwija- 
czem do identyfikatorów • niezawodne przechowywanie dowodów  
i kart magnetycznych
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Kod kat. wymiary opis jedn. sprzed.
36K080X 88 x 54 mm typ K-karta opak. 50 szt.
36K080Y 75 x 103 mm typ L-legitymacja opak. 50 szt.
36K080Z 110 x 70 mm typ P-przepustka opak. 50 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
36K060C taśma czarna szt.
36K060S taśma niebieska szt.
36K060D taśma zielona szt.
36K060A z klipsem szt.
36K060X holder szt.

Kod kat. wymiary wew. opis jedn. sprzed.
36K120X 106 x 63 mm otwarta góra opak. 50 szt.
36K058X 86 x 50 mm otwarty bok opak. 50 szt.
36K056X - klips CT210 opak. 100 szt.

Kod kat. wymiary kolor kod prod. jedn. sprzed.
22K053X 54 x 85 mm przezroczysty 8118 szt.

25 szt. 
50 szt. 

50 szt. 

50 szt. 

50 szt. 
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identyfikatory

Identyfikator z klipsem i agrafką 
• przezroczyste tworzywo sztuczne • posiada sprężynujący klips oraz 
agrafkę • sztywny kartonik do opisu

Mechanizm ściągający Durable Style
• stylowy, owalny mechanizm ściągający • umożliwia szybki i łatwy  
dostęp do kart lub identyfikatorów z otworami na klip • długość  
linki 80 cm

Taśma do holderów Argo
• posiada zaczep w formie klipsa, dzięki czemu pasuje do wszystkich 
typów holderów oraz kieszonek • taśma o szerokości 8 mm 

Kod kat. wymiary wew. jedn. sprzed.
21K227X 90 x 65 mm szt.

Identyfikator z taśmą Grand GR-50T
• wykonany z przezroczystego PVC • smycz o długości 90 cm 
• niebieska taśma

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
21K065X 55 x 90 mm szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K052A czarny szt.
22K052P granatowy szt.
22K052K szary szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K171A czarna opak. 50 szt.
22K171C niebieska opak. 50 szt.

50 szt. 

50 szt. 25 szt. 

10 szt. 

10 szt. 

Mechanizm ściągający Durable
• przeznaczony do wszystkich identyfikatorów z otworem na klips  
• długość: ok. 80 cm po rozciągnięciu • dzięki metalowemu klipsowi 
znajdującemu się na tylnej ściance łatwy do zaczepienia np. na kieszeni  
lub na pasku spodni • kolor antracytowy 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
22K060A klips szt.
22K060B karabinczyk szt.
22K060C kółko 25 mm szt.
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A4/50 mm A4/75 mm kolor jedn. sprzed.
10K007F 10K006F fuksja szt.
10K007L 10K006L pomarańczowy szt.
10K007O 10K006O turkusowy szt.
10K007N 10K006N fioletowy szt.
10K007K 10K006K szary szt.
10K007M 10K006M żółty szt.
10K007D 10K006D zielony szt.
10K007I 10K006I bordowy szt.
10K007C 10K006C niebieski szt.
10K007H 10K006H jasny niebieski szt.
10K007E 10K006E jasny zielony szt.
10K007J 10K006J beżowy Naturelle szt.
10K007R 10K006R kawowy Naturelle szt.
10K007B 10K006B czerwony szt.

Segregator A4 Esselte No.1 Power
• wykonany z mocnego i wytrzymałego kartonu, pokrytego z dwóch stron folią polipropy-
lenową • perfekcyjnie dociskające się szczęki mechanizmu, nawet przy pełnym segrega-
torze • otwory blokujące przednią okładkę, otwór na palec na grzbiecie i metalowe okucia 
na dolnych krawędziach ułatwiają użytkowanie i bezpieczne przechowywanie dokumen-
tów • na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety służące do opisu zawartości • segregator 
o szerokości grzbietu 75 mm, mieści do 500 kartek (80g) a o szerokości grzbietu 500 mm, 
mieści do 350 kartek (80g) • 3 lata gwarancji na mechanizm

Segregatory Esselte No.1 Vivida 

A4/50 mm A4/75 mm kolor jedn. sprzed.
10K004A 10K005A czarny szt.
10K004B 10K005B czerwony szt.
10K004C 10K005C niebieski szt.
10K004D 10K005D zielony szt.
10K004M 10K005M żółty szt.
10K004G 10K005G biały szt.

No.1 SIŁA ZAMKNIĘCIA 
MECHANIZMU

 Mocniejszy mechanizm 
gwarantujący pewne otwieranie 
i zamykanie mechanizmu 
nawet do 10 000 razy

segregatory

gwarancja 

3 lata

No.1 w STABILNOŚCI

 Wysokiej jakości segregator 
zapewniający długotrwałe  
i bezproblemowe stosowanie

No.1 w JAKOŚCI WYKOŃCZENIA

 Folia idealnie przylega do  
kartonu, bez pomarszczeń i bąbli 
Metalowe okucia zapewniające 
zwiększoną wytrzymałość

10 szt. 
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Segregator A4 Esselte Eko
• wykonany z grubego kartonu pokrytego z zewnątrz polipropy-
lenem, a wewnątrz szarym papierem • dwustronna, wymienna 
etykieta opisowa • dolne krawędzie segregatora wzmocnione ni-
klowanymi okuciami • posiada certyfikat FSC • mechanizm dźwi-
gniowy • segregator o szerokości grzbietu 75 mm mieści do 500 
kartek (80g) a segregator o szerokości grzbietu 50 mm mieści do 
350 kartek (80g)

A4/50 mm A4/75 mm kolor
10K009A 10K008A czarny
10K009B 10K008B czerwony
10K009C 10K008C niebieski
10K009D 10K008D zielony
10K009G 10K008G biały
10K009I 10K008I bordowy
10K009K 10K008K szary
10K009L 10K008L pomarańczowy
10K009M 10K008M żółty
10K009N 10K008N fioletowy
10K009O 10K008O turkusowy

segregatory

gwarancja 

2 lata

25 szt. 

20 szt. 

Segregatory Esselte No.1 Vivida Plus
• bardziej pojemne, szer. grzbietu 80 mm • okładki Maxi szersze o 1,5
cm co daje możliwość segregowania dokumentów przechowywanych
w koszulkach za pomocą przekładek Maxi • mechanizm z precyzyjnie
dociskającymi szczękami • metalowe okucia na dolnych krawędziach

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K190A czarny szt.
10K190B czerwony szt.
10K190C niebieski szt.
10K190D zielony szt.
10K013M żółty szt.
10K013G biały szt.

gwarancja 

3 lata

10 szt. 

Segregator A4 Leitz WOW
• wykonany z mocnego i wytrzymałego kartonu, pokrytego przyjemną w doty-
ku folią, zabezpieczającą okładkę • opatentowany mechanizm 180° umożliwia  
o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze segregowanie dokumentów niż w stan-
dardowych segregatorach • stylowa, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie  
• mieści do 350 kartek (grzbiet 50mm) oraz  do 600 kartek (grzbiet 80mm)  
• 5 lat gwarancji na mechanizm

A4/50 mm A4/80 mm kolor jedn. sprzed.
10K301C 10K302C niebieski szt.
10K301G 10K302G perłowy biały szt.
10K301W 10K302W różowy szt.
10K301M 10K302M żółty szt.
10K301D 10K302D zielony szt.
10K301A 10K302A czarny szt.

10 szt. 

 STRUKTURA OKŁADKI 
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segregatory

SEGREGATORY
BASIC-S 
Z SZYNĄ
FORMAT A4 

•  Ekonomiczne segregatory wykonane z kartonu o grubości 
2 mm i gramaturze 1200 gsm, wyposażone w dolną 
listwę wzmacniającą

•  Pokryte matową folią polipropylenową (140 µm)
•  Wewnątrz wyklejka papierowa z indeksem, tabelą forma-

tów, mapą stref czasowych oraz miejscem na notatki
•  Dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa 
•  Wzmocniony otwór na palec
•  Szerokość grzbietu: 75 mm/50 mm
•  Wymiary: 320 x 285 x 75 mm/50 mm

•  Ekonomiczne segregatory wykonane z kartonu 
o grubości 1,9 mm i gramaturze 1170 gsm, 
wyposażone w dolną listwę wzmacniającą

•  Pokryte matową folią polipropylenową  
(100 µm) o strukturze płótna

•  Wewnątrz wyklejka papierowa o szarym 
zabarwieniu odporna na zabrudzenia

•  Dwustronna, wymienna etykieta  
grzbietowa w kratkę

•  Wzmocniony otwór na palec
•  Szerokość grzbietu: 75 mm/55 mm
•  Wymiary: 320 x 285 x 75 mm/55mm 
•  5 lat gwarancji na mechanizm

Kolor Grzbiet: 75 mm Grzbiet: 55 mm
niebieski 14K502C 14K503C
zielony 14K502D 14K503D

granatowy 14K502P 14K503P
czerwony 14K502B 14K503B

czarny 14K502A 14K503A
żółty 14K502M 14K503M

pomarańczowy 14K502L 14K503L
bordowy 14K502I 14K503I

filoletowy 14K502N 14K503N
szary 14K502K 14K503K
biały 14K502G 14K503G

turkusowy 14K502O 14K503O
różowy 14K502T 14K503T

SEGREGATORY 
OFFICE 
PRODUCTS
OFFICER
FORMAT A4 

Kolor Grzbiet: 75 mm Grzbiet: 50 mm
czarny 14K738A 14K739A

granatowy 14K738P 14K739P
czerwony 14K738B 14K739B

zielony 14K738D 14K739D
szary 14K738K 14K739K

niebieski 14K738C 14K739C
żółty 14K738M 14K739M

Wewnątrz wyklejka papierowa 
z indeksem, tabelą formatów, 

mapą stref czasowych oraz 
miejscem na notatki

Dwustronna, 
wymienna 
etykieta 

grzbietowa 

Wzmocniony 
otwór 

na palec

Karton 
o grubości 

2 mm
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segregatory

Kolor Grzbiet: 75 mm Grzbiet: 50 mm
czarny 14K066A 14K067A

czerwony 14K066B 14K067B
niebieski 14K066C 14K067C
zielony 14K066D 14K067D

żółty 14K066M 14K067M
granatowy 14K066P 14k067P

biały 14K066G 14K067G
szary 14K066K 14K067K

bordowy 14K066I 14K067I
pomarańczowy 14K066L 14K067L

fioletowy 14K066N 14K067N
turkusowy 14K066O 14K067O

różowy 14K066T 14K067T
jasny zielony 14K066E 14K067E

Kolor Grzbiet: 75 mm
czarny 14K444A

czerwony 14K444B
niebieski 14K444C
zielony 14K444D

żółty 14K444M

Kolor 2-ringowe 4-ringowe
czarny 14K442A 14K443A

czerwony 14K442B 14K443B
niebieski 14K442C 14K443C
zielony 14K442D 14K443D

•  Wykonane z tektury pokrytej ekologiczną folią 
polipropylenową o strukturze płótna (100 µm)

•  Grubość kartonu: 2,1 mm
•  Gramatura kartonu: 1290 g/m2

•  Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
•  Wzmocniony otwór na palec
•  2 lata gwarancji na mechanizm
•  Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
•  Wymiary: 285 x 320 x 75 mm/50 mm

•  Wykonane z tektury pokrytej ekologiczną  
folią polipropylenową o strukturze płótna 
(100 µm)

•  Grubość kartonu: 2,1 mm
•  Gramatura kartonu: 1290 g/m2

•  Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
•  Wzmocniony otwór na palec
•  2 lata gwarancji na mechanizm
•  Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
•  Wymiary: 225 x 235 x 75 mm

•  Wykonane z tektury o grubości 1,9 mm 
 i gramaturze 1170 g/m2

•  Pokryte ekologiczną folią polipropylenową  
o strukturze płótna (100 µm)

•  2 lub 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
•  Średnica pierścieni: 25 mm
•  Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
•  Wymiary: 320 x 262 x 40 mm
•  2 lata gwarancji na mechanizm

SEGREGATORY 
DONAU

MASTER
FORMAT A4

SEGREGATORY 
DONAU

MASTER
FORMAT A5

SEGREGATORY 
RINGOWE

DONAU
FORMAT A4

PR
EMIUM

PREMIUM
PR

EMIUM
PREMIUM

PR
EMIUM

PREMIUM

2-ringowe

4-ringowe
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Segregator ringowy A4 
Esselte Vivida
• okładka pokryta obustronnie folią polipro-
pylenową z wykończeniem w stylu VIVIDA • 
na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do 
łatwego opisu zawartości • mechanizm ringo-
wy w kształcie litery O (średnica 25 mm) • sze-
rokość grzbietu 42 mm • mieści jednorazowo 
do 190 kartek 

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
10K011A 2 ringi czarny szt.
10K011B 2 ringi czerwony szt.
10K011C 2 ringi niebieski szt.
10K011D 2 ringi zielony szt.
10K011G 2 ringi biały szt.
10K011M 2 ringi żółty szt.
10K011K 2 ringi szary szt.
10K011I 2 ringi bordowy szt.
10K012A 4 ringi czarny szt.
10K012B 4 ringi czerwony szt.
10K012C 4 ringi niebieski szt.
10K012D 4 ringi zielony szt.
10K012G 4 ringi biały szt.
10K012M 4 ringi żółty szt.
10K012K 4 ringi szary szt.
10K012I 4 ringi bordowy szt.

segregatory

10 szt. 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K537T różowy szt.
14K537L pomarańczowy szt.
14K537M żółty szt.
14K537C niebieski szt.
14K537D zielony szt.

Segregator A4/50mm Donau Life
• segregator ringowy wykonany z tektury  
o grubości 1,8mm (900g) • 2-ringowy mecha-
nizm w kształcie litery D (średnica pierścieni: 
30 mm) • szerokość grzbietu: 50mm

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny 
do produkcji wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych 
w odpowiedzialny sposób; promuje on trwałą gospo-
darkę leśną opartą o najwyższe światowe standardy 
w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje legal-
ność pochodzenia surowca

Segregator A4 Bantex XXL
• oklejony na zewnątrz kolorową folią PP (wewnątrz nabłysz-
czana wyklejka papierowa) • dwustronna wymienna etykieta  
w kolorze segregatora • dolne krawędzie wzmocnione niklowymi 
okuciami • dwa okute otwory Rado na przedniej okładce • grzbiet 
o szerokości 80 mm • oszczędność miejsca: 6 segregatorów XXL 
mieści tyle samo dokumentów co 7 standardowych

Kod kat. kolor
15K031A czarny
15K031B czerwony
15K031E jasny niebieski
15K031D zielony
15K031M żółty
15K031I bordowy
15K031N fioletowy

Segregator ofertowy A4 
Panorama Biurfol
• wykonany z grubej tektury po-
wleczonej kolorową folią PCV  
• przezroczyste kieszenie na przed- 
niej okładce i grzbiecie umożli-
wiają opisanie zawartości • me-
chanizm 4-ringowy w kształcie D 
w rozmiarach grzbietu: 40, 45, 55, 
65, 85 mm oraz okrągły (ringowy) 
w rozmiarach grzbietu 25 mm

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
23K031A R16/25 mm czarny szt.
23K031C R16/25 mm niebieski szt.
23K031G R16/25 mm biały szt.
23K027A D25/40 mm czarny szt.
23K027C D25/40 mm niebieski szt.
23K027G D25/40 mm biały szt.
23K028A D35/45 mm czarny szt.
23K028C D35/45 mm niebieski szt.
23K028G D35/45 mm biały szt.
23K029A D40/55 mm czarny szt.
23K029C D40/55 mm niebieski szt.
23K029G D40/55 mm biały szt.
23K030A D52/65 mm czarny szt.
23K030C D52/65 mm niebieski szt.
23K030G D52/65 mm biały szt.
23K039A D65/85 mm czarny szt.
23K039C D65/85 mm niebieski szt.
23K039G D65/85 mm biały szt.

25 szt. 
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Symbol
OR-1802B
OR-1803B
OR-1803DG
OR-1803LG
OR-1803T
OR-1803WG
OR-1803Y
OR-1815B
OR-1815DG
OR-1815LG
OR-1815T
OR-1815WG
OR-1815Y
OR-1817DG
OR-1817LG
OR-1817T
OR-1817WG
OR-1817Y
OR-800

Kod EAN
5902541802998
5902541803995
5902541803919
5902541803902
5902541803407
5902541803117
5902541803209
5902541815998
5902541815912
5902541815905
5902541815400
5902541815110
5902541815202
5902541817916
5902541817909
5902541817404
5902541817114
5902541817206
5902541800307

Opis
folder (bez mechanizmu) NewBinder 25 mm czarny
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm czarny
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm ciemnoszary
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm jasnoszary
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm turkusowy
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm szary ciepły
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm żółty
segregator NewBinder 50 mm czarny
segregator NewBinder 50 mm ciemnoszary
segregator NewBinder 50 mm jasnoszary
segregator NewBinder 50 mm turkusowy
segregator NewBinder 50 mm szary ciepły
segregator NewBinder 50 mm żółty
segregator NewBinder 70 mm ciemnoszary
segregator NewBinder 70 mm jasnoszary
segregator NewBinder 70 mm turkusowy
segregator NewBinder 70 mm szary ciepły
segregator NewBinder 70 mm żółty
plomba zabezpieczająca do segregatorów
NewBinder, czerwona

Zabezpieczenie przed kurzem

System pozycjonujący
następny segregator

Pewne zamknięcie

Plomba zabezpieczająca

Klasyczny mechanizm

segregatory i foldery NewBinder

PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA 
PO ZALOGOWANIU SIĘ 

NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

Kod kat. Kod EAN kolor szer. grzbietu jedn. sprzed.

Folder NewBinder bez mechanizmu

14K700B 5902541803995 czarny 35 mm szt.

14K700C 5902541803919 ciemny szary 35 mm szt.

14K700D 5902541803902 jasny szary 35 mm szt.

14K700F 5902541803407 turkusowy 35 mm szt.

14K700G 5902541803117 szary ciepły 35 mm szt.

14K700H 5902541803209 żółty 35 mm szt.

Plomba zabezpieczająca do segregatorów NewBinder

14K703X 5902541800307 czerwona opak. zbiorcze  100szt. szt.

Kod kat. Kod EAN kolor szer. grzbietu jedn. sprzed.

Segregator NewBinder

14K701A 5902541815998 czarny 50 mm szt.

14K701X 5902541815912 ciemny szary 50 mm szt.

14K701Y 5902541815905 jasny szary 50 mm szt.

14K701O 5902541815400 turkusowy 50 mm szt.

14K701K 5902541815110 szary ciepły 50 mm szt.

14K701M 5902541815202 żółty 50 mm szt.

14K702X 5902541817916 ciemny szary 70 mm szt.

14K702Y 5902541817909 jasny szary 70 mm szt.

14K702O 5902541817404 turkusowy 70 mm szt.

14K702K 5902541817114 szary ciepły 70 mm szt.

14K702M 5902541817206 żółty 70 mm szt.

Symbol
OR-1802B
OR-1803B
OR-1803DG
OR-1803LG
OR-1803T
OR-1803WG
OR-1803Y
OR-1815B
OR-1815DG
OR-1815LG
OR-1815T
OR-1815WG
OR-1815Y
OR-1817DG
OR-1817LG
OR-1817T
OR-1817WG
OR-1817Y
OR-800

Kod EAN
5902541802998
5902541803995
5902541803919
5902541803902
5902541803407
5902541803117
5902541803209
5902541815998
5902541815912
5902541815905
5902541815400
5902541815110
5902541815202
5902541817916
5902541817909
5902541817404
5902541817114
5902541817206
5902541800307

Opis
folder (bez mechanizmu) NewBinder 25 mm czarny
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm czarny
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm ciemnoszary
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm jasnoszary
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm turkusowy
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm szary ciepły
folder (bez mechanizmu) NewBinder 35 mm żółty
segregator NewBinder 50 mm czarny
segregator NewBinder 50 mm ciemnoszary
segregator NewBinder 50 mm jasnoszary
segregator NewBinder 50 mm turkusowy
segregator NewBinder 50 mm szary ciepły
segregator NewBinder 50 mm żółty
segregator NewBinder 70 mm ciemnoszary
segregator NewBinder 70 mm jasnoszary
segregator NewBinder 70 mm turkusowy
segregator NewBinder 70 mm szary ciepły
segregator NewBinder 70 mm żółty
plomba zabezpieczająca do segregatorów
NewBinder, czerwona

Zabezpieczenie przed kurzem

System pozycjonujący
następny segregator

Pewne zamknięcie

Plomba zabezpieczająca

Klasyczny mechanizm

Segregator A4 Leitz Active WOW
• innowacyjny segregator, w intensywnych kolorach, z efektownym dwu-
kolorowym wykończeniem • lekkość i ergonomiczny kształt z pewniają wy-
godne użytkowanie zarówno w podróży, jak i w pracy przy biurku •  wyko-
nany z lekkiego polipropylenu/polifoamu • okładka z wytłoczonym wzorem 
• wewnętrzna kieszeń do przechowywania dokumentów, CD i wizytówek •  
ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia 
•  zaokrąglony grzbiet i uchwyt na długopis • mieści 500 kartek A4 • grzbiet o 
szerokości 82 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K623T różowy szt.
10K623C niebieski szt.
10K623N fioletowy szt.
10K623G biały szt.
10K623M żółty szt.
10K623D zielony szt.
10K623A czarny szt.

10 szt. 

 STRUKTURA OKŁADKI 
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K134B czerwony kpl. 100 szt.
14K134D zielony kpl. 100 szt.
14K134C niebieski kpl. 100 szt.
14K134L pomarańczowy kpl. 100 szt.
14K134M żółty kpl. 100 szt.
14K134W różowy kpl. 100 szt.
14K134X mix kpl. 100 szt.

Kod kat. kod prod. indeks jedn. sprzed.
14K160A 21070521-99  5 kart kpl.
14K160B 21071021-99  10 kart kpl.
14K160C 21071221-99 12 kart kpl.

przekładki kartonowe do segregatorów

Przekładki kartonowe A4 Esselte Mylar Maxi
• laminowana powierzchnia karty informacyjnej do wielokrotnego opi-
su (umożliwia napisanie, stracie i ponowne napisanie) • dodatkowo 
karta informacyjna posiada wzmocniony pasek z perforacją • kolorowe 
indeksy wzmocnione folią Mylar • wykonane z kartonu o gramaturze 
160 g/m2 • format Maxi (A4+) pozwala na szybki dostęp do dokumen-
tów, nawet w przypadku przechowywania ich w koszulkach • wymiary: 
245 x 297 mm

Przekładki kartonowe A4 Esselte z kartą opisową
• wytrzymałe przekładki z żywej tonacji kolorystycznej • karta informa-
cyjna posiada wzmocniony pasek z perforacją • wykonane z wysokiej 
jakości kartonu o gramaturze 160g, pochodzącego z odzysku (certyfi-
kat Blue Angel) • wymiary: 225 x 297 mm

Przekładki kartonowe A4 Esselte Mylar
• laminowana powierzchnia karty informacyjnej do wielokrotnego opi-
su (umożliwia napisanie, stracie i ponowne napisanie) • dodatkowo 
karta informacyjna posiada wzmocniony pasek z perforacją • kolorowe 
indeksy wzmocnione folią Mylar • wykonane z kartonu o gramaturze 
160 g/m2 • wymiary: 225 x 297 mm

Przekładki kartonowe kolorowe wąskie Donau
• z kartonu o gramaturze 190 g/m2 • do wpinania w pionie oraz  
w poziomie • każdy komplet osobno pakowany w folię • dziurkowanie:  
4 • format: 1/3 A4 • rozmiar przekładki: 235 x 105 mm

Przekładki kartonowe A4 Office Products
• karta opisowa • wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m2, uzyska-
nego na drodze recyklingu • wymiary przekładki: 227 x 297 mm

Kod kat. indeks kod prod. jedn. sprzed.
10K200D 1-5 100207 kpl.
10K200A 1-10 100208 kpl.
10K200B 1-12 100209 kpl.
10K200C 1-31 100210 kpl.

Kod kat. indeks kod prod. jedn. sprzed.
10K061A 5 kart 100191 kpl.
10K061B 10 kart 100193 kpl.
10K061C 12 kart 100194 kpl.

Kod kat. indeks kod prod. jedn. sprzed.
10K055A 1-5 100160 kpl.
10K055B 1-10 100161 kpl.
10K055C 1-12 100162 kpl.
10K055D 1-20 100163 kpl.
10K055E 1-31 100164 kpl.
10K055F A-Z 100166 kpl.
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Przekładki plastikowe A4 Esselte
• przekładki i indeksy w 5 kolorach • multiperforowane – pasują do 
każdego segregatora • karta informacyjno - opisowa, której pasek  
z perforacją jest wzmocniony folią • wykonane z wysokiej jakości folii 
polipropylenowej

Przekładki plastikowe kolor A4 Esselte Maxi
• przekładki i indeksy w 5 kolorach • wykonane z folii polipropylenowe  
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją jest wzmoc-
niony folią • rozmiar Maxi umożliwia użycie przekładek nawet gdy  
dokumenty są umieszczone w koszulkach •  wymiary: 297 x 245 mm

Przekładki A4 Esselte plastikowe szare
• pierwsza strona opisowa • kolor jasnoszary • na indeksach nadruk 
numeryczny lub alfabetyczny • multiperforowane – pasują do każdego 
segregatora • karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją 
jest wzmocniony folią • wykonane z folii polipropylenowe 

przekładki plastikowe do segregatorów

Przekładki plastikowe szare A4 Esselte Maxi
• kolor jasnoszary • wykonane z folii polipropylenowej • karta infor-
macyjno-opisowa, której pasek z perforacją jest wzmocniony folią  
• wykonane z folii polipropylenowej • rozmiar Maxi umożliwia użycie  
przekładek nawet gdy dokumenty są umieszczone w koszulkach  
• wymiary: 297 x 245 mm

Przekładki A4 Donau plastikowe
• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120 μm  
•  pierwsza karta opisowa w kolorze białym z numerami • europerfora-
cja • rozmiar przekładki: 225x297 mm

Kod kat. indeks kod prod. jedn. sprzed.
10K217A 10 kolorów 15261 kpl.
10K217B 5 kolorów 15259 kpl.
10K217C 20 kolorów 15263 kpl.
10K217D 12 kolorów 15262 kpl.

Kod kat. indeks kod prod. jedn. sprzed.
10K396A 5 kolorów 15266 kpl.
10K396B 10 kolorów 15267 kpl.

Kod kat. indeks kod prod. jedn. sprzed.
10K154C 1-5 100103 kpl.
10K154B 1-10 100105 kpl.
10K154A 1-12 100106 kpl.
10K154D 1-20 100107 kpl.
10K154E 1-31 100108 kpl.
10K154F 1-54 100109 kpl.
10K154H A-Z 100112 kpl.

Kod kat. indeks kod prod. jedn. sprzed.
10K397A 1-12 100125 kpl.
10K397B 1-31 100127 kpl.
10K397C A-Z 100129 kpl.

Kod kat. indeks jedn. sprzed.
14K220A 5 kolorów kpl.
14K220B 10 kolorów kpl.
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Kod. kat. opis jedn. sprzed.
10K014A A4 35 mic. opak. 100 szt.
10K014B A4 43 mic. opak. 100 szt.
10K014D A5 43 mic. opak. 100 szt.

koszulki na dokumenty

Koszulka krystaliczna Esselte
• wykonana z krystalicznie przezroczystej folii • multiperforacja - pasuje  
do każdego segregatora • otwierana od góry • pakowana w kartonik

Koszulka krystaliczna Bantex
• wykonana z krystalicznie przezroczystej folii • idealna do pracy z rzut-
nikiem • antystatyczna • w kartonie specjalne nacięcie ułatwiające do-
stęp do koszulek • pakowane w karton

Koszulka krystaliczna Office Products
• wykonana z miękkiej i gładkiej folii krystalicznej • antyelektrostatyczna  
• europerforacja • pakowana w folię

Koszulka krystaliczna Extra
• wykonana z optymalnie grubej i krystalicznie przezroczystej folii  
• właściwości elektrostatyczne • wzmocniona multiperforacja - pasuje 
do każdego rodzaju segregatora • pakowana w kartonik • antyelektro-
statyczna

Koszulka groszkowa Esselte
• wykonana z miękkiej folii polipropylenowej o „groszkowej” strukturze 
• multiperforacja - pasuje do każdego segregatora • otwierana od góry 
• pakowana w folię

Koszulka krystaliczna Donau
• wykonana z miękkiej i gładkiej folii polipropylenowej 
• antyelektrostatyczna • europerforacja 

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
10K016A A4 55 mic. opak. 100 szt.
10K016B A4 75 mic. opak. 100 szt.
10K016C A4 105 mic. opak. 100 szt.

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
15K005C A4 45 mic. opak. 100 szt.

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
14K163A A4 40 mic. opak. 100 szt.
14K163B A4 50 mic. opak. 100 szt.

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
14K421Y A4 50 mic. opak. 100 szt.

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
14K221B A5 50 mic. w folii opak. 100 szt.
14K221D A4 45 mic w kartoniku opak. 100 szt.
14K221C A4 50 mic. w folii opak. 100 szt.
14K221A A4 50 mic. w kartoniku opak. 100 szt.

PR
EMIUM

PREMIUM
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koszulki na dokumenty

Koszulka z klapką Donau
• wykonana z miękkiej, gładkiej i matowej folii o grubości 100 mic • 
boczna otwierana klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów 
oraz dodatkowo zabezpiecza je przed niekontrolowanym wysunięciem 

Koszulka poszerzana Donau krystaliczna
• z krystalicznej ekologicznej folii • format szerszy niż A4, pozwala  
przechowywać katalogi lub większe ilości pojedynczych dokumentów  
• otwierana od góry • wymiary wewnętrzne: 220 x 300 mm

Koszulka poszerzana z klapką Bantex
• otwierana z boku • groszkowa struktura folii • boczna klapka zabez-
piecza dokumenty przed wypadaniem • wymiary koszulki 220 x 330 cm

Koszulka groszkowa Bantex 
• wykonana z folii polipropylenowej o właściwościach antystatycznych 
• otwierana z góry • przezroczysta, groszkowa struktura folii • wzmoc-
niony pasek z perforacją • pakowana w folię

Koszulka poszerzana Office Products  groszkowa
• groszkowa struktura folii • antyelektrostatyczna • europerforacja • 
otwierana od góry • wymiary wewnętrzne: 220 x 300 mm • polecana do 
archiwizacji dużej ilości kartek (minimum 110) i katalogów

Koszulka groszkowa Office Products
• wykonana z miękkiej i gładkiej folii groszkowej • antyelektrostatyczna  
• europerforacja • pakowana w folię

Kod. kat format jedn. sprzed.
14K016X A4 opak. 10 szt.
14K016Y B4 opak. 10 szt.

Kod kat. format gr. folii jedn. sprzed.
14K159X A4+ 120 mic. opak. 25 szt.

Kod kat. format gr. folii jedn. sprzed.
15K155X B4 120 mic. opak. 10 szt.

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
15K023X A4  50 mic. opak. 100 szt.
15K023Y A5  50 mic. opak. 100 szt.

Kod. kat. format gr. folii jedn. sprzed.
14K403X A4+ 90 mic. opak. 50 szt.

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
14K162B A4 40 mic. opak. 100 szt.
14K162C A4 45 mic. opak. 100 szt.
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Koszulka na katalogi A4 Oxford Maxi
• z mocnej antystatycznej folii o groszkowej strukturze • otwierana od 
góry • rozszerzane dno i boki umożliwiają przechowywanie materiałów  
w formacie do A4 o grubości do 25 mm • harmonijkowy bok umożliwia 
włożenie dwóch katalogów

Koszulka na katalogi A4 Biurfol
• na katalogi lub dużą ilość dokumentów • z klapką i bez klapki • wy-
konana z mocnej, elastycznej i wysokoprzezroczystej folii PVC  • zgrza-
na w literę “U” • boki poszerzane do 25 mm • wzmocniona perforacja 
umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem

Koszulka na katalogi A4 Leitz
• z mocnej folii PVC • wzmocniony perforowany pasek • poszerzane 
boki i dno • pojemność do 200 kartek

Koszulka groszkowa Esselte Maxi
• szersza od standardowej koszulki A4 • wykonana z folii PP 
• multiperforacja - pasuje do każdego segregatora • otwierana od góry

zwykła koszulka

koszulka Maxi

Koszulka zapinana na suwak Bantex
• mocna, przezroczysta struktura folii • uniwersalna perforacja • suwak 
zamykający na prawym boku • format A4 mieści dokumenty mniejsze 
niż A4 • format A5 mieści dokumenty mniejsze niż A5

koszulki na dokumenty

Koszulka krystaliczna A4 twarda Biurfol
• wykonana z folii PVC • przód i tył twardy przezroczysty • zgrzana  
w literę “U” lub „L” • boczna perforacja umożliwia wpięcie do segrega-
tora z dowolnym ringiem

Kod kat. opis gr. folii jedn. sprzed.
23K025A bez klapki 140 mic. opak. 10 szt.
23K025B z klapką 180 mic. opak. 10 szt.

Kod. kat. opis jedn. sprzed.
10K018X 170 mic. opak. 10 szt.
10K136X 170 mic. z klapką opak. 5 szt.

Kod. kat. format gr. folii jedn. sprzed.
10K108X A4+ 100 mic. opak. 25 szt.

Kod kat. format gr. folii jedn. sprzed.
15K070C A4 140 mic. opak. 10 szt.
15K070B A5 140 mic. opak. 10 szt.

Kod kat. opis gr. folii jedn. sprzed.
15K004X bez klapki 180 mic. opak. 10 szt.

Kod kat. format gr. folii jedn. sprzed.
23K006S A4 “U“ 150 mic. opak. 25 szt.
23K006L A4 “L“ 150 mic. opak. 25 szt.
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koszulki na dokumenty

Ofertówka twarda Biurfol
• folia PVC • przód i tył twardy przezroczysty • zgrzana w literę “L” • for-
mat A4 posiada wycięcie na palec oraz zaokrąglony prawy górny róg

Ofertówka miękka A4 Bantex
• groszkowa lub krystaliczna struktura folii • wycięcie boczne ułatwia 
wkładanie dokumentów • zgrzana w literę “L” • pakowana w kartonik

Ofertówka twarda A4 Donau
• wykonana z kolorowej, krystalicznej folii o grubości 180 mic. • zaokrą-
glony górny narożnik • specjalne wycięcie, ułatwiające umieszczanie 
dokumentów

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K017M żółty opak. 100 szt.
14K017B czerwony opak. 100 szt.
14K017D zielony opak. 100 szt.
14K017C niebieski opak. 100 szt.

Koszulka z klapką A4 Leitz WOW
• wykonana z grubej folii PP (200 mic) z tłoczonym wzorem i dwubarw-
nym efektem • multi-perforacja pozwala na wygodne przechowywanie 
dokumentów w segregatorach • zamykana na rzep • wycięcie ułatwiające 
dostęp do dokumentów • mieści 50 kartek A4 (80g) • wymiary: 235 x 4 x 
312 mm

Ofertówka twarda A4 Leitz WOW
• wykonana z grubej folii PP (200 mic) z tłoczonym wzorem i dwubarw-
nym efektem • wycięcie z boku ułatwia dostęp do archiwizowanych 
dokumentów • mieści 40 kartek A4 (80g) • wymiary: 220 x 310 mm

Kod kat. opis gr. folii jedn. sprzed.
10K605X mix 6 kolorów 200 mic. opak. 6 szt.

Kod kat. opis gr. folii jedn. sprzed.
10K606X mix 6 kolorów 200 mic. opak. 6 szt.

ofertówki

Kod kat. format typ folii jedn. sprzed.
23K003A A4 0,20 opak. 25 szt.
23K003B A4 0,15 opak. 25 szt.
23K003C A5 0,20 opak. 25 szt.

Kod kat. opis gr. folii jedn. sprzed.
15K128X groszkowa 90 mic. opak. 100 szt.
15K128Y krystaliczna 100 mic. opak. 100 szt.
15K128Z krystaliczna 100 mic. opak. 25 szt.

 STRUKTURA OKŁADKI 

 STRUKTURA OKŁADKI 
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Skoroszyt twardy A4 Biurfol
• z folii PVC • przód twardy przezroczysty, tył twardy kolorowy • w środku 
blaszka i wąs o długości 16,5 cm, umożliwiający wpięcie dokumentów  
do 20 mm • wymienny, papierowy pasek do opisu z kodem kreskowym 
na szt. • dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska • zaokrąglone rogi 
obu okładek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K008A czarny szt.
23K008B czerwony szt.
23K008C niebieski szt.
23K008D zielony szt.
23K008M żółty szt.
23K008G biały szt.
23K008K szary szt.
23K008L pomarańczowy szt.
23K008P granatowy szt.

Skoroszyt twardy A4 z perforacją Biurfol
• z folii PVC • przód przezroczysty, tył kolorowy • boczna perforacja  
umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem • w środku 
blaszka i wąs o długości 16,5 cm, umożliwiający wpięcie dokumentów  
do 20 mm • wymienny, papierowy pasek do opisu z kodem kreskowym 
na szt. • dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska • zaokrąglone rogi 
obu okładek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K007A czarny szt.
23K007B czerwony szt.
23K007C niebieski szt.
23K007D zielony szt.
23K007M żółty szt.
23K007G biały szt.
23K007K szary szt.
23K007L pomarańczowy szt.
23K007P granatowy szt.

Skoroszyt miękki A4 Biurfol
• wykonany z miękkiej folii PP (przód przezroczysty, tył kolorowy)  
• wymienny papierowy pasek z kodem  kreskowym do opisu zawarto-
ści skoroszytu (dwa wycięcia ułatwiają wysunięcie paska) • zaokrąglone 
narożniki obu okładek • w środku blaszka i wąs o długości 14,5 cm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K051B czerwony szt.
23K051D zielony szt.
23K051C niebieski szt.
23K051M żółty szt.
23K051A czarny szt.
23K051G biały szt.
23K051K szary szt.
23K051L pomarańczowy szt.
23K051P granat szt.
23K051T różowy szt.
23K051N fioletowy szt.

Skoroszyt miękki A4 z perforacją Biurfol
• wykonany z miękkiej folii PP (przód przezroczysty, tył kolorowy)  
• wymienny papierowy pasek z kodem  kreskowym do opisu zawar-
tości skoroszytu (dwa wycięcia ułatwiają wysunięcie paska) • zaokrą-
glone narożniki obu okładek • w środku blaszka i wąs o długości  
14,5 cm • boczna perforacja umożliwia wpięcie skoroszytu do segrega-
tora z dowolnym ringiem

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K052B czerwony szt.
23K052D zielony szt.
23K052C niebieski szt.
23K052M żółty szt.
23K052A czarny szt.
23K052G biały szt.
23K052K szary szt.
23K052L pomarańczowy szt.
23K052P granat szt.
23K052T różowy szt.
23K052N fioletowy szt.

skoroszyty

20 szt. 

20 szt. 

20 szt. 

20 szt. 
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K031A czarny opak. 25 szt.
22K031B czerwony opak. 25 szt.
22K031C niebieski opak. 25 szt.
22K031D zielony opak. 25 szt.
22K031G biały opak. 25 szt.
22K031M żółty opak. 25 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K123A czarny szt.
15K123B czerwony szt.
15K123D zielony szt.
15K123C niebieski szt.
15K123M żółty szt.
15K123L pomarańczowy szt.
15K123H jasny niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K008A czarny szt.
15K008B czerwony szt.
15K008D zielony szt.
15K008C niebieski szt.
15K008M żółty szt.
15K008L pomarańczowy szt.
15K008G biały szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K410W różowy szt.
10K410C niebieski szt.
10K410G  biały szt.
10K410M żółty szt.
10K410D zielony szt.
10K410A  czarny szt.

Wąsy skoroszytowe Durable
• wykonane z polipropylenu • z metalową blaszką skoroszytową  
oraz 4 dziurkami umożliwiającymi wpięcie wąsów do segregatora  
• wymiary: 150 x 34 mm

Skoroszyt Evo A4 z perforacją Bantex Budget
• wykonany z folii PP • przednia okładka przezroczysta o grubości 120 
mic oraz tylna kolorowa (170 mic) • metalowe wąsy wewnątrz skoro-
szytu • na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu • zaokrąglo-
ne rogi okładek  • standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w 
segregator

Skoroszyt z wąsami A4 Bantex Budget
• wykonany z folii PP • przednia okładka przezroczysta o grubości 120 
mic oraz tylna kolorowa (170 mic) • metalowe wąsy wewnątrz skoro-
szytu • na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu • zaokrąglo-
ne rogi okładek

skoroszyty

Skoroszyt zaciskowy A4 Leitz WOW
• idealny do prezentacji ofert oraz projektów • mieści się w standardo-
wych pojemnikach biurowych oraz szufladach na biurko • pojemność 
do 30 kartek • metaliczne kolory • wymiary: 222 x 310 mm

25 szt. 
25 szt. 

10 szt. 

10 szt. 

 STRUKTURA OKŁADKI 
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Skoroszyt zaciskowy A4 Swingclip 
• umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby ich 
dziurkowania • pojemność do 30 kartek • zacisk plastikowy, kolo-
rowy, wysuwany obrotowo

Skoroszyt zaciskowy A4 Duraclip
• umożliwia przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziur-
kowania • zacisk wykonany ze specjalnej elastycznej stali • prze-
zroczysta okładka

skoroszyty

Album ofertowy A4 Grand
• wykonany z polipropylenu • wewnętrzne, przezro-
czyste kieszenie • zewnętrzna etykieta opisowa

albumy ofertowe

Kod kat. kolor klipu jedn. sprzed.
22K016A czarny szt.
22K016B czerwony szt.
22K016D zielony szt.
22K016P niebieski szt.
22K016M żółty szt.

czarny zielony czerwony niebieski żółty ilość kartek jedn. sprzed.
22K001A 22K001D 22K001B 22K001C 22K001M 30 szt.
22K002A 22K002D 22K002B 22K002C 22K002M 60 szt.

czarny czerwony niebieski ilość koszulek jedn. sprzed.
21K116A 21K116B 21K116C 10 szt.
21K117A 21K117B 21K117C 20 szt.
21K118A 21K118B 21K118C 30 szt.
21K119A 21K119B 21K119C 40 szt.
21K120A 21K120B 21K120C 60 szt.
21K121A 21K121B 21K121C 80 szt.
21K122A 21K122B 21K122C 100 szt.
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biały czarny niebieski szer. grzb. ilość kartek jedn. sprzed.
36K123G 36K123A 36K123C 4 mm 25 opak. 50 szt.
36K035G 36K035A 36K035C 6 mm 30 opak. 50 szt.
36K036G 36K036A 36K036C 9/10 mm 50 opak. 50 szt.
36K044G 36K044A 36K044C 15 mm 80 opak. 50 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K030X przezroczysta opak. 50 szt.
22K030Y przezroczysta opak. 10 szt.

Kod kat. szer. grzb. ilość kartek jedn. sprzed.
22K019X 30 mm 30 opak. 50 szt.
22K019Y 60 mm 60 opak. 50 szt.

Kod kat. szer. grzb. ilość kartek kolor jedn. sprzed.
10K162A 9 mm 90 czarny opak. 25 szt.
10K162C 9 mm 90 niebieski opak. 25 szt.
10K163A 12 mm 120 czarny opak. 25 szt.
10K208A 15 mm 130 czarny opak. 25 szt.

Listwy wsuwane Standard
• popularne, proste listwy z jedną zaokrągloną końcówką • 
umożliwiają oprawienie w plastikowy grzbiet od kilku do 75 kar-
tek formatu A4 bez użycia bindownicy • na luźne kartki, zaopa-
trzone w okładki z przodu i z tyłu, po prostu nasuwa się listwę 

Obwoluty do listw wsuwanych Durable
• razem z grzbietem zaciskowym tworzą idealną ochronę do 
niedziurkowanych dokumentów • umożliwiają archiwizację 
do 100 kartek jednocześnie (w zależności od stosowanego 
grzbietu)

Listwy wsuwane Durable z europerforacją
• bezbarwne • do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia  
dokumentów oraz wpinania ich we wszelkiego typu segregatory 
• długość listwy 297 mm

Listwy wsuwane Leitz
• uniwersalny sposób oprawy nieprzedziurkowanych dokumen-
tów • zaokrąglone oba końce ułatwiają wkładanie dokumentu

listwy wsuwane i obwoluty
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teczki plastikowe

Teczka z gumką A4 Leitz WOW
• wykonana z wysokiej jakości polipropylenu • mieści 
do 150 kartek (teczka o szerokości grzbietu 15 mm) 
oraz 250 kartek (teczka o szerokości grzbietu 30 mm) • 
ozdobne zapięcie • mieści się w standardowych pojem-
nikach biurowych oraz szufladach na biurko

Kod kat. szerokość kolor jedn. sprzed.
10K040A 15 mm czarny szt.
10K040B 15 mm czerwony szt.
10K040C 15 mm niebieski szt.
10K040D 15 mm zielony szt.
10K040M 15 mm żółty szt.
10K041A 40 mm czarny szt.
10K041B 40 mm czerwony szt.
10K041C 40 mm niebieski szt.
10K041D 40 mm zielony szt.
10K041M 40 mm żółty szt.

Teczka z gumką A4 Esselte Vivida
• wykonana z półprzezroczystego PP w żywych kolorach 
i z wyrazistym wzorem Vivida • modne, ergonomiczne 
zapięcie zabezpieczające dokumenty podczas przeno-
szenia • mieści do 150 lub 380 kartek A4 (80g) w zależ-
ności od grubości grzbietu teczki • mieści standardowe 
koszulki i foldery 

Kod kat. szerokość kolor jedn. sprzed.
10K038W 15 mm różowa szt.
10K038C 15 mm niebieska szt.
10K038D 15 mm zielona szt.
10K038G 15 mm biała szt.
10K038M 15 mm żółta szt.
10K038A 15 mm czarna szt.
10K049W 30 mm różowa szt.
10K049C 30 mm niebieska szt.
10K049D 30 mm zielona szt.
10K049G 30 mm biała szt.
10K049M 30 mm żółta szt.
10K049A 30 mm czarna szt.

Aktówka z przegródkami A4 Eagle 9112
• wykonana z polipropylenu • 12 przegródek • przekładki indeksujące 
• okienka opisowe • 2 kieszonki na wizytówki • zamykana na klamrę 
(9112A) lub na gumkę (9112C) w kolorze teczki

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K085A czarny szt.
21K085C niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K086A czarny szt.
21K086C niebieski szt.

10 szt. 
 STRUKTURA OKŁADKI 
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teczki plastikowe

Teczka z przegródkami A4 Tetis BT623
• harmonijkowa • 13 przegródek • z rączką • wykonana 
z grubego PP (60 mic) • wymiary: 330 x 265 x 33 mm

Teczka Biurfol A4 z gumką
• wykonana ze sztywnego bezbarwnego tworzywa PP 
o strukturze prążkowanej  • w środku znajdują się 3 
zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypada-
niem • posiada bigowania, pozwalające na poszerze-
nie grzbietu do 2 cm grubości • zamykana na solidną 
gumkę 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K262C niebieska szt.
38K262B czerwona szt.
38K262L pomarańczowa szt.
38K262M żółta szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K080X przezroczysta szt.

Teczka kopertowa A4 Leitz WOW
• wykonana z grubej folii PP z tłoczonym wzorem i dwu-
barwnym efektem • zamykana na dwa zatrzaski • mieści 
120 kartek A4 (80g) • można ją zmieścić w teczce z gumką 
o grzbiecie 30 mm, jak również w pojemnikach czy półkach 
na dokumenty • wymiary: 235 x 8 x 322 mm

Kod kat. opis jedn. sprzed.
10K607X mix 6 kolorów opak. 6 szt.

 STRUKTURA OKŁADKI 

Teczka z gumką A4 PP Pagna
• wykonana z bardzo grubej (700 mic) folii PP • trzy we-
wnętrzne skrzydła zabezpieczają dokumenty przed nie-
kontrolowanym wysunięciem • zamykana na dwie naroż-
ne okragłe gumki w kolorze czarnym

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K193C jasna niebieska szt.
22K193N liliowa szt.
22K193D zielona pastelowa szt.
22K193L pomarańczowa szt.
22K193S przezroczysta szt.

10 szt. 
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teczki plastikowe

Teczka kopertowa A4 Grand
• polipropylenowa • zamykana na zatrzask 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K113B czerwony szt.
21K113C niebieski szt.
21K113D zielony szt.
21K113G biały szt.
21K113M żółty szt.

Teczka kopertowa z europerforacją A4 Grand 
• polipropylenowa • posiada europerforację • zamykana na zatrzask

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K115C niebieski szt.
21K115G biały szt.
21K115L pomarańczowy szt.

Teczka kopertowa Oxford Urban
• wykonana z polipropylenu o grubości 300 mic. 
• zamykana na zatrzask • zaokrąglone rogi

format A5 format A4 kolor zamknięcia jedn. sprzed.
21K270G 21K271G biały szt.
21K270B 21K271B czerwony szt.
21K270C 21K271C niebieski szt.
21K270D 21K271D zielony szt.
21K270M 21K271M żółty szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K251A A3, mix kolorów opak. / 5 szt.
15K251B A4, mix kolorów opak. / 5 szt.
15K251C A5, mix kolorów opak. / 5 szt.
15K251D A6, mix kolorów opak. / 5 szt.
15K251E DL, mix kolorów opak. / 5 szt.

Koperty z zamkiem strunowym Grand
• polipropylenowa • zewnętrzna kieszeń na wizytówkę 
lub opis zawartości • zamek strunowy w różnych kolorach

 STRUKTURA OKŁADKI 

Teczka wiązana A4 plastikowa Biurfol
• z folii PVC • przód twardy przezroczysty, tył twar-
dy kolorowy • wewnątrz trzy plastikowe zakładki 
zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem  
• tasiemki do wiązania przymocowane do okładki

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K011A czarny szt.
23K011B czerwony szt.
23K011C niebieski szt.
23K011D zielony szt.
23K011M żółty szt.

25 szt. 
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teczki plastikowe

Teczka Biurfol A4 / A5 na suwak
• wykonana z folii PP w kolorze pastelowym • wyposażona w zamek 
strunowy umożliwiający szybki dostęp do zawartości

format A5 format A4 kolor jedn. sprzed.
23K082T 23K081T różowa szt.
23K082C 23K081C niebieska szt.
23K082M 23K081M żółta szt.
23K082D 23K081D zielona szt.

Teczka z gumką A4 SP Biurfol
• wykonana z PP w pełnym kolorze (struktura skórki pomarańczy) • 
w środku znajdują się 3 zakładki zabezpieczające dokumenty przed 
wypadaniem • gumka w kolorze teczki • grzbiet regulowany do 2 cm 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K091A czarna szt.
23K091B czerwona szt.
23K091C niebieska szt.
23K091D zielona szt.
23K091M żółta szt.
23K091P szara szt.

Wpinki do segregatorów
• praktyczne, umożliwiające wpinanie dokumentów do segregatorów  
• zastosowanie: wpinanie laminowanych arkuszy, wpinanie oprawia-
nych grzbietami dokumentów oraz wpinanie arkuszy, które nie pasują 
do standardowych koszulek • wpinki samoprzylepne posiadają zaokrą-
glone brzegi oraz pasek kleju o szerokości 10 mm

wpinki do segregatorów

segregator Plus Zero Max

Kod kat. opis jedn. sprzed.
36K124A samoprzylepne opak. 100 szt.
36K124B dziurkowane opak. 100 szt.

Segregator PLUS ZERO MAX A4
• nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych segregatorów • produkt 
pochodzący z recyklingu i zaprojektowany do łatwej ponownej uty-
lizacji • lekki i wytrzymały, mieści do 800 kartek, czyli dwukrotnie 
więcej niż tradycyjny segregator • funkcjonalna okładka pozwala 
na wygodne opisywanie zawartości • szerokość teczki zwiększa się 
wraz z ilością przechowywanych dokumentów, efektem jest znacz-
na oszczędność przestrzeni • pozwala na przechowywanie doku-
mentów w koszulkach

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
72K003C niebieski szt.
72K003D zielony szt.

regulowana szerokość grzbietu
maksymalnie 10 cm

innowacyjny system wąsów

standardowy segregator teczka skoroszytowa 5500 kartek wcześniej 5500 kartek dziś
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teczki kartonowe

Teczka preszpanowa A4 z gumką Donau
• wykonana z grubego kartonu (preszpan) o gramaturze 390, powle-
kanego woskiem • trzy wewnętrzne skrzydła chronią zawartość teczki 
przed niekontrolowanym wysunięciem • zamykana za pomocą dwóch 
płaskich narożnych gumek w kolorze teczki

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
14K011A 235 x 319 mm czarny szt.
14K011B 235 x 319 mm czerwony szt.
14K011C 235 x 319 mm niebieski szt.
14K011D 235 x 319 mm zielony szt.
14K011M 235 x 319 mm żółty szt.
14K011L 235 x 319 mm pomarańczowy szt.

Teczka lakierowana A4 z gumką Esselte
• wykonana z mocnego kartonu o grubości 400g/m2, barwionego
i lakierowanego jednostronnie • dokumenty przed wysunięciem chro-
nią trzy wewnętrzne skrzydła oraz elastyczna gumka w kolorze czar-
nym biegnąca wzdłuż całej długości teczki • maksymalna szerokość 
grzbietu 2 cm

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K023A 235 x 320 mm czarny szt.
10K023B 235 x 320 mm czerwony szt.
10K023P 235 x 320 mm granatowy szt.
10K023C 235 x 320 mm j.niebieski szt.
10K023D 235 x 320 mm zielony szt.
10K023M 235 x 320 mm żółty szt.

Teczka A4 EMERSON z gumką
• wykonana z mocnego barwionego kartonu o grubości 300 g •  
dokumenty przed wysunięciem chronią trzy wewnętrzne skrzydła oraz
elastyczna gumka w kolorze czarnym biegnąca wzdłuż całej długości
teczki • maksymalna szerokość grzbietu 2 cm

Teczka A4 BARBARA ECO z gumką
• wykonana z ekologicznej tektury o grubości 300 g, podlegającej w 
100% recyclingowi • gumka w kolorze nadruku • format A4+ • okładka 
z motywem graficznym: ziemia, ogień, woda, powietrze oraz gładka 
bez nadruku • opakowanie 10 sztuk - mix kolorów gumek i motywów 
graficznych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
35K408A czarny szt. 
35K408B czerwony szt. 
35K408C niebieski szt. 
35K408D zielony szt. 
35K408M żółty szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
77K035X mix kolorów gumek opak.10 sztuk 

10 szt. 10 szt. 

25 szt. 
25 szt. 
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teczki kartonowe

Teczka A4 OFFICE PRODUCTS na rzepy

Teczka A4 OFFICE PRODUCTS poszerzanaKod kat. szer. grzb. kolor jedn. sprzed.
14K539C 40 mm niebieska szt.
14K539D 40 mm zielona szt.
14K539P 40 mm granatowa szt.
14K539B 40 mm czerwona szt.
14K539A 40 mm czarna szt.
14K539M 40 mm żółta szt.
14K539I 40 mm bordowa szt.

Kod kat. szer. grzb. kolor jedn. sprzed.
14K541C 30 mm niebieska szt.
14K541D 30 mm zielona szt.
14K541B 30 mm czerwona szt.
14K541A 30 mm czarna szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
14K538T 250x350mm różowa szt.
14K538L 250x350mm pomarańczowa szt.
14K538M 250x350mm żółta szt.
14K538C 250x350mm niebieska szt.
14K538D 250x350mm zielona szt.

11 szt. 11 szt. 

Teczka A4 DONAU LIFE z gumką
• 3-skrzydłowa • wykonana z kartonu (500g) • okrągła, gumka w kolorze 
czarnym chroni • zaokrąglone rogi

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
14K593D  240 x 320 mm zielona szt.
14K593C  240 x 320 mm niebieska szt.
14K593M  240 x 320 mm żółta szt.
14K593L  240 x 320 mm pomarańczowa szt.
14K593T 240 x 320 mm różowa szt.

Teczka A4 DONAU LIFE na rzepy
• zamykana na dwa rzepy • wykonana z tektury o gramaturze 650g 
(tektura zabezpieczona folią matową) • pojemność: około 250 kartek

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny do produkcji wyrobu pochodzi z lasów za-
rządzanych w odpowiedzialny sposób; promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe 
światowe standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje legalność pochodzenia surowca

teczki z rączką

Teczka A4 OFFICE PRODUCTS z rączką
• wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 2mm • łączenia na
nity • karton pokryty ekologiczną folią PP • wewnątrz biała okleina
• pojemność: ok. 400 kartek 80g • wyposażona w zamek, zabezpiecza-
jący zawartość przed wysypaniem • szerokość grzbietu: 50 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K540A czarna szt.
14K540B czerwona szt.
14K540I bordowa szt.
14K540D zielona szt.
14K540C niebieska szt.
14K540M żółta szt.
14K540P granatowa szt.

• 3-skrzydłowa • wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 2mm, pokrytego 
ekologiczną folią PP • wewnątrz biała okleina • pojemność: ok. 280 kartek o gra-
maturze 80g
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Teczka wiązana A4 kartonowa biała Barbara
• wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5- 
9,5 jednostronnie bielonej • trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające 
dokumenty przed wypadaniem dokumentów

Kod kat. opis jedn. sprzed.
77K004A bez nadruku / 280 g szt.
77K004B bez nadruku / 350 g szt.
77K004C nadruk / 280 g szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
77K007A oczkowy A4 szt.
77K007B oczkowy 1/2 A4 szt.
77K009A zawieszany A4 szt.
77K009B zawieszany  1/2 A4 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
77K031X  32 x 25 x 50 mm, opak.25 szt. szt.
77K031Y 32 x 25 x 35 mm, opak.25 szt. szt.

Skoroszyt oczkowy i zawieszany A4 Barbara
• wykonany z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5- 9,5 
• wyposażony w metalowe oczka lub zawieszkę umożliwiające wpięcie 
do segregatora • pojemność 150 kartek • gramatura 280 g

Teczka wiązana archiwizacyjna ISO A4 Barbara
• wykonana z najwyższej jakości kartonu celulozowego (100%) spełniają-
cego normę ISO 9706 ( pH >7,5 ; rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg ; liczba 
Kappa <5) • tasiemka bawełniana wykonana z wysokiej jakości niebielonej 
surówki bawełnianej (dostosowana długością do szerokości grzbietu) • trzy 
wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem • speł-
nia wymagania określone w rozporządzeniu MKiDN z dnia 20.10.2015 r.

Skoroszyt zwykły A4 Barbara
• wykonany z ekologicznej mocnej biało-szarej tektury bezkwasowej  
pH 7,5- 9,5 • wewnątrz metalowy wąs umieszczony w dodatkowym 
pasku tektury zwiększającym jego wytrzymałość 

Teczka z gumką A4 kartonowa biała Barbara
• wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH  
7,5- 9,5 jednostronnie bielonej • trzy wewnętrzne klapki zabezpiecza-
ją dokumenty przed wypadaniem

Kod kat. opis jedn. sprzed.
77K005A bez nadruku / 280 g szt.
77K005B bez nadruku / 350 g szt.
77K005C nadruk / 280 g szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
77K006A z listwą 280g szt.
77K006B z listwą 350g szt.
77K006C z fałdą 280 g szt.

teczki i skoroszyty tekturowe

50 szt. 25 szt. 

50 szt. 

25 szt. 

50 szt. 
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Teczka do podpisu Donau
• wykonana z tektury o grubości 1,9 mm i gramaturze 1200 g/m2 • 
gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450 g/m2 • faktura skóry • 
19 szarych kartek wewnętrznych oraz 20 przegródek ułatwiających 
umieszczanie dokumentów • wzmocnione paski oddzielające • otwory 
na stronach pozwalają kontrolować, grupować oraz odnajdywać do-
kumenty • wymienna etykieta na nazwisko • wymiary: 245 x 343 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K152A czarny szt.
14K152I bordowy szt.
14K152D zielony szt.
14K152P granatowy szt.

Teczka do podpisu Barbara
• wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem • 
grzbiet teczki wykonany harmonijkowo • kartki wewnętrzne kar-
tonowe białe z dziurkami w celu pokazania zawartości 

czarny bordowy zielony granatowy przekładki jedn. sprzed.
77K010A 77K010I 77K010D 77K010P 8 szt.
77K011A 77K011I 77K011D 77K011P 10 szt.
77K012A 77K012I 77K012D 77K012P 16 szt.
77K013A 77K013I 77K013D 77K013P 20 szt.

Teczka korespondencyjna Donau
• wykonana z tektury o grubości 1,9 mm (faktura skóry na okładkach) • 
grzbiet harmonijkowy pozwala zwiększyć pojemność teczki • specjalne 
otwory w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować oraz odnaj-
dywać dokumenty • 24 karty z nadrukowanym indeksem A-Z lub 31 
kart z nadrukowanym indeksem cyfrowym

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K154C A-Z granatowa szt.
14K154A A-Z czarna szt.
14K153C 1-31 granatowa szt.
14K153A 1-31 czarna szt.

teczki do podpisu

czarny bordowy granatowy  zielony ilość kartek jedn. sprzed.
77K001A 77K001I 77K001P 77K001D 96 szt.
77K002A 77K002I 77K002P 77K002D 192 szt.
77K003A 77K003I 77K003P 77K003D 300 szt.

dzienniki korespondencyjne

Dziennik korespondencyjny 
• do prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej 
i wychodzącej  (dziennik podawczy) • okładka tekturowa 
sztywna, oklejona tworzywem skóropodobnym 
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teczki i skoroszyty wiszące

Skoroszyt zawieszany Chic Ultimate Elba
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 240 g/m2 • przesuwny 
szyldzik z wymienną etykietą opisową • metalowe zapięcie skoroszyto-
we • pojemność: 220 kartek • wymiary: 24,5 x 31,8 cm • 20 lat gwarancji

Skoroszyt personalno-kredytowy Vertic Ultimate® Elba
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 240 g/m2 • dodatkowa 
kieszeń na tylnej stronie umożliwia wkładanie dokumentów małofor-
matowych • przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową • cztery 
przegródki z metalowymi zapięciami skoroszytowymi • 20 lat gwarancji 
• pojemność: 220 kartek • wymiary: 24 x 31,8 cm • spełniające wymaga-
nia w zakresie przechowywania dokumentów pracowniczych

Teczka zawieszana Chic Ultimate Elba
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 240 g/m2 • przesuwny 
szyldzik z wymienną etykietą opisową • dwie pary nacięć do pasków 
skoroszytowych • 20 lat gwarancji • pojemność: 330 kartek • wymiary:  
24 x 31,8 cm

Teczka zawieszana Bantex
• wykonana z kartonu • przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opi-
sową • dwie pary nacięć do pasków skoroszytowych • na dokumenty 
formatu A4 • pojemność: 330 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K243B czerwony szt.
15K243C niebieski szt.
15K243D zielony szt.
15K243M żółty szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K200B czerwony szt.
15K200P grafitowy szt.
15K200C niebieski szt.
15K200D  zielony szt.
15K200M żółty szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K204X brązowy szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K202B czerwony szt.
15K202P grafitowy szt.
15K202C niebieski szt.
15K202D  zielony szt.
15K202M żółty szt.

25 szt. 

25 szt. 

25 szt. 

25 szt. 
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Teczka zawieszana A4 Donau
• wykonana z kartonu 230 g • dwie metalowe listwy gwarantują dłuższe użytkowanie produktu 
• w komplecie plastikowe szyldziki wraz z kartonikami opisowymi

Teczka i skoroszyt zawieszany do akt osobowych Esselte
• wewnątrz 4 przegródki do zachowania standardowego podziału do-
kumentów • w każdej przegródce mechanizm skoroszytowy umożli-
wiający wpięcie dokumentów • karton o grubości 230g • w komplecie 
plastikowy szyldzik i etykieta opisowa • wymiary: 348 x 268 mm

Teczka A4 ESSELTE Classic zawieszana
• 10 razy mocniejsza od poprzedniej wersji (dno teczki oraz listwa z
zawieszkami wzmocniona specjalna folią) • wykonana z kartonu 210g
• w komplecie plastikowy szyldzik i etykieta opisowa

teczki, skoroszyty wiszące i pojemniki na teczki wiszące

Kod kat. opis jedn. sprzed.
10K153H teczka szt.
10K152H skoroszyt szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K028B czerwony szt.
10K028C niebieski szt.
10K028D zielony szt.
10K028G biały szt.
10K028M żółty szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K144X brązowy opak. 5 szt.
14K144B czerwony opak. 5 szt.
14K144C niebieski opak. 5 szt.
14K144D zielony opak. 5 szt.
14K144M żółty opak. 5 szt.

25 szt. 

5 opak. 

10 szt. 

Mini archiwum na teczki wiszące Donau
• górne krawędzie wyprofilowane w kształcie rączek
do łatwiejszego przenoszenia • mieści 20 teczek za-
wieszkowych lub 3 segregatory o grzbiecie 50 mm • 
wymiary: 330 x 160 x 260 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K119A czarny szt.
14K119B czerwony szt.
14K119K szary szt.
14K119P granatowy szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K143X brązowy opak. 5 szt.
14K143B czerwony opak. 5 szt.
14K143C niebieski opak. 5 szt.
14K143D zielony opak. 5 szt.
14K143M żółty opak. 5 szt.

5 teczek 
w komplecie 

5 teczek 
w komplecie 

Pojemnik ESSELTE VIVIDA na teczki wiszące
• mieści ok. 15 teczek zawieszanych • zamykany na plastikowy zamek 
• posiada rączkę do przenoszenia oraz uchylną pokrywę • można go
ustawiać jeden na drugim 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K054A czarny szt.

BOCZNE OGRANICZNIKI Z PŁÓTNA 
ZABEZPIECZAJĄ DOKUMENTY PRZED 
NIEPOŻĄDANYM WYSUNIĘCIEM  
DOKUMENTÓW
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
77K017X grzbiet rozszerzany szt.
77K017Y oczka do segregatora szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
77K032B  czerwona szt.
77K032P  granatowa szt.
77K032D  zielona szt.
77K032A czarna szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K092A czarna szt.
23K092C niebieska szt.
23K092I bordowa szt.
23K092D ciemna zielona szt.

Teczka do akt osobowych BIURFOL
• wykonana z kolorowej folii PVC • elastycznie formowany 
grzbiet szerokość do 3 cm • wewnątrz 4 patki z  blaszką i wąsem  
• na grzbiecie kartonik do opisu zawartości • wyposażona  
w uniwersalne przekładki A,B,C,D

Skoroszyt A4 BIURFOL do akt osobowych
• z folii PVC • przód twardy przezroczysty, tył twardy kolorowy  
• w środku zakładki z blaszką i wąsem z wpiętym wymiennym,  
papierowym wkładem A B C D • wymienny, papierowy pasek do 
opisu na grzbiecie • zaokrąglone rogi obu okładek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K010A czarny szt.
23K010B czerwony szt.
23K010C niebieski szt.
23K010D zielony szt.
23K010M żółty szt.

Segregator do akt osobowych BIURFOL
• wykonany z mocnej folii PVC, usztywnionej tekturą • mecha-
nizm 2-ringowy, typu R • grzbiet o szerokości 2 cm • w środku 
wpięty tekturowy wkład A B C D • na grzbiecie kieszeń z karto-
nikiem na dane personalne • na dokumenty formatu A4

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
23K012A czarny szt.
23K012C niebieski szt.
23K012D ciemny zielony szt.
23K012I bordowy szt.

teczki i skoroszyty do akt osobowych

10 szt. 12 szt. 

10 szt. 

Teczka BARBARA do akt osobowych kartonowa
• wykonana z makulaturowej biało-szarej bezkwasowej tektury (300g) 
• wewnątrz trzy kartonowe przekładki A B C D • na zewnątrz
miejsca opisowe na personalia • wymiary: 310×255 mm

Teczka BARBARA do akt osobowych z ringiem
• okładka oklejana i dodatkowo foliowana • w środku dwa metalowe rin-
gi • wyposażona w cztery przekładki A,B,C,D • wymiary 265 x 335 mm • 
grzbiet o szerokości 32 mm
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Pojemnik z szufladami Durable VARICOLOR SAFE
• 2 duże szuflady w rozmiarze XXL oferują sporo  miejsca do przecho-
wywania • górna szuflada zamykana na zamek cylindryczny -  nadaje 
się do przechowywania poufnych dokumentów i rzeczy osobistych
• wymiary (szer. x wys. x gł.): 292 x 356 x 280 mm

pojemniki z szufladami 

Pojemnik z szufladami Durable VARICOLOR
• wymiary (szer. x wys. x gł.): 292 x 280 x 356 mm

Kod kat. ilość szuflad kolor obudowy jedn. sprzed.
22K067A 5 szary szt.
22K067G 5 biały szt.
22K067B 10 szary szt.
22K067X 10 biały szt.

Kod kat. ilość szuflad kolor obudowy jedn. sprzed.
22K204X 4 szary szt.

Pojemnik metalowy z szufladami Yellow One
• etykiety do opisu zawartości każdej szuflady • wszystkie szuflady  
zamykane na kluczyk • na dokumenty w formacie A4

Pojemnik plastikowy z szufladami Yellow One
• wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego • etykiety do opisu 
zawartości każdej szuflady • zamykany na kluczyk (wszystkie szuflady 
od razu) • przydatna w realizacji przepisów RODO • wymiary (szer. x 
wys. x gł.) dla 3 szuflad:  210 x 353 x 300 mm • wymiary (szer. x wys. x 
gł.) dla 5 szuflad: 330 x 353 x 300 mm 

Kod kat. ilość szuflad wymiary (wys. x gł. x szer.) jedn. sprzed.
21K161A 5 300 x 347 x 305 mm szt.
21K161B 7 300 x 347 x 408 mm szt.

Kod kat. ilość szuflad kolor szuflad jedn. sprzed.
21K240P 3 granatowy szt.
21K240K 3 szary szt.
21K241P 5 granatowy szt.
21K241K 5 szary szt.

• wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS • kolorowe linie na brzegach frontów szuflad 
są pomocne przy porządkowaniu dokumentów • szuflady wysuwają się gładko i bezgłośnie (dodatkowo 
posiadają blokady) • na frontach szuflad przezroczyste okienka z etykietami, które można opisać • dla 
formatów do A4, C4, folio oraz listowego • możliwość układania w stosy dzięki antypoślizgowym pod-
kładkom z tworzywa



Rozdział 6  |  archiwizacja i organizacja dokumentów 

132 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Pudło małe Click & Store, A5

Zeskanuj fotokod,
aby obejrzeć

kolekcję WOW

Kolekcja pudeł Leitz Click & Store
Stylowy i praktyczny system archiwizacji w nowoczesnym sty-
lu, wygląda świetnie zarówno w domu, jak i w biurze. Pudła 
Leitz wykonane są z mocnego kartonu pokrytego lamino-
wanym papierem, który nadaje długotrwałą ochronę przed 
czynnikami zewnętrznymi, jak światło czy wilgotne powietrze. 
Łatwy system składania pudeł zaoszczędzi miejsce, gdy już go 
nie będziemy używać. Posiadają etykietę na opis zawartości.

1 2 3

Pudło średnie Click & Store, A4

Pudło duże Click & Store, A3

kolekcja Click & Store

Kod kat. wymiary zew. wymiary wew. kolor jedn. sprzed.
10K264A 281x200x369mm 265x188x335mm czarny szt.
10K264G 281x200x369mm 265x188x335mm biały szt.
10K264C 281x200x369mm 265x188x335mm niebieski metaliczny szt.
10K264D 281x200x369mm 265x188x335mm zielony metaliczny szt.
10K264M 281x200x369mm 265x188x335mm żółty szt.
10K264W 281x200x369mm 265x188x335mm różowy metaliczny szt.

Kod kat. wymiary zew. wymiary wew. kolor jedn. sprzed.
10K262A 216x160x282mm 200x148x250mm czarny szt.
10K262G 216x160x282mm 200x148x250mm biały szt.
10K262C 216x160x282mm 200x148x250mm niebieski metaliczny szt.
10K262D 216x160x282mm 200x148x250mm zielony metaliczny szt.
10K262M 216x160x282mm 200x148x250mm żółty szt.
10K262W 216x160x282mm 200x148x250mm różowy metaliczny szt.

Kod kat. wymiary zew. wymiary wew. kolor jedn. sprzed.
10K265A 369x200x484mm 350x188x450mm czarny szt.
10K265G 369x200x484mm 350x188x450mm biały szt.
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kolekcja Click & Store

Pojemnik z 4 szufladkami Click & Store

Pojemnik z 3 szufladkami Click & Store

Pojemnik na czasopisma Click & Store

Pudło z przegródkami Click & Store A4

Pojemnik na teczki wiszące Click & Store A4

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K269A 206x147x352mm czarny szt.
10K269G 206x147x352mm biały szt.
10K269C 206x147x352mm niebieski metaliczny szt.
10K269D 206x147x352mm zielony metaliczny szt.
10K269M 206x147x352mm żółty szt.
10K269W 206x147x352mm różowy metaliczny szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K268A 206x147x352mm czarny szt.
10K268G 206x147x352mm biały szt.
10K268C 206x147x352mm niebieski metaliczny szt.
10K268D 206x147x352mm zielony metaliczny szt.
10K268M 206x147x352mm żółty szt.
10K268W 206x147x352mm różowy metaliczny szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K267A 103x330x253mm czarny szt.
10K267G 103x330x253mm biały szt.
10K267C 103x330x253mm niebieski metaliczny szt.
10K267D 103x330x253mm zielony metaliczny szt.
10K267M 103x330x253mm żółty szt.
10K267W 103x330x253mm różowy metaliczny szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K411A 281x100x370mm czarny szt.
10K411G 281x100x370mm biały szt.
10K411C 281x100x370mm niebieski metaliczny szt.
10K411D 281x100x370mm zielony metaliczny szt.
10K411M 281x100x370mm żółty szt.
10K411W 281x100x370mm różowy metaliczny szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K266A 357x285x367mm czarny szt.
10K266G 357x285x367mm biały szt.



Rozdział 6  |  archiwizacja i organizacja dokumentów 

134 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K290A czarny szt.
10K290B czerwony szt.
10K290C niebieski szt.
10K290D zielony szt.
10K290G biały szt.
10K290M żółty szt.
10K270S przezroczysty szt.
10K270R przezroczysty grafitowy szt.

Szuflad na dokumenty Europost
• stanowi doskonałe uzupełnienie pozostałych produktów z kolekcji 
Europost i Vivida • wykonana z polistyrenu • miejsce do opisu zwarto-
ści szuflady z prawej lub lewej strony • możliwość ustawienia w pionie 
lub schodkowo • wymiary: 254 x 61 x 350 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K292C niebieski metaliczny szt.
10K292D zielony metaliczny szt.
10K292G biały perłowy szt.
10K292M żółty metaliczny szt.
10K292W różowy metaliczny szt.

Szuflada na dokumenty Leitz Plus WOW
• specjalne wcięcie z przodu, ułatwia wyjmowanie dokumentów  
• wyższe ścianki boczne gwarantują większą od przeciętnej  
pojemność szuflady • może być użyta indywidualnie lub łączo-
na pionowo lub schodkowo • wyprofilowany przód przytrzymuje  
dokumenty • wymiary zewnętrzne 255 x 70 x 357 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K289A czarny szt.
10K289B czerwony szt.
10K289C niebieski szt.
10K289D zielony szt.
10K289G biały szt.
10K289M żółty szt.
10K242S przezroczysty szt.
10K242R przezroczysty grafitowy szt.

Pojemnik na dokumenty Europost
• stanowi doskonałe uzupełnienie pozostałych produktów z kolekcji 
Europost i Vivida • wykonany z polistyrenu • posiada niski grzbiet, uła-
twiający identyfikowanie zawartości • zintegrowany uchwyt w podsta-
wie do łatwiejszego wysunięcia pojemnika z półki • wymiary: 72 x 256 
x 260 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K336C niebieski metaliczny szt.
10K336D zielony metaliczny szt.
10K336G biały perłowy szt.
10K336M żółty metaliczny szt.
10K336W różowy metaliczny szt.

Pojemnik na dokumenty Leitz WOW
• mocny i wytrzymały • z otworem na palec dla bardziej przyjaznego 
użytkowania • zapewnia wygodne przechowywanie dokumentów, 
katalogów, czasopism, itp. • wymiary: 255 x 70 x 357 mm

szuflady i pojemniki na dokumenty

10 szt. 

5 szt. 6 szt. 

10 szt. 
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K278A czarny szt.
10K278C niebieski szt.

Pojemnik na dokumenty Leitz Plus Jumbo
• idealny na grube publikacje (pojemność 205 mm) • dwie wyjmowane  
przegródki • etykieta do opisu zawartości • wymiary zewnętrzne:  
213 x 321 x 250 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K504A czarny szt.
14K504I bordowy szt.
14K504D zielony szt.
14K504C niebieski szt.
14K504K szary szt.

Pojemnik ażurowy na dokumenty Donau
• wykonany z twardego, odpornego na pęknięcia polistyrenu • 
pojemność: do 700 kartek o gramaturze 80gsm • sztywna kon-
strukcja o zwiększonej stabilności • ścięte boki ułatwiają wkłada-
nie i wyjmowanie dokumentów • wymiary: 70 x 315 x 240 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K277A czarny szt.
10K277C niebieski szt.

Szuflada na dokumenty Leitz Plus Jumbo
• wykonana z trwałego polistyrenu • wyższa od standardowej szuflady  
- wysokość ścianki 100 mm • specjalne wycięcie z przodu ułatwia  
wyjmowanie dokumentów • wymiary zewnętrzne: 255 x 103 x 357 mm

szuflady i pojemniki na dokumenty

4 szt. 3 szt. 

SZUFLADKI NA BIURKO 
NIEŁAMLIWA, PP, A4

4  nowoczesny design
4  WYKONANE Z NIEŁAMLIWEGO I ODPORNEGO NA ODKSZTAŁCENIA POLIPROPYLENU
4  karbowana powierzchnia na spodzie szufladki
4  możliwość łączenia szufladek w pionie lub kaskadowo
4  otwór w podstawie oraz wycięcia po bokach ułatwiające użytkowanie

PR
EMIUM

PREMIUM

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K499U srebrna szt.
14K499G perłowa szt.
14K499C niebieska szt.
14K499X złota szt.
14K499D jasna zielona szt.
14K499T różowa szt.
14K499M żółta szt.
14K499B czerwona szt.
14K499O turkusowa szt.
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Kod kat. szer.grzb. kolor jedn. sprzed.
23K024A 7 cm czarny szt.
23K024C 7 cm niebieski szt.
23K024P 7 cm granatowy szt.
23K024D 7 cm ciemny zielony szt.

Kod kat. szer.grzb. kolor jedn. sprzed.
23K050A 11 cm czarny szt.
23K050C 11 cm niebieski szt.
23K050P 11 cm granatowy szt.
23K050D 11 cm ciemny zielony szt.

Pojemnik składany na dokumenty 
• wykonany z najwyższej jakości folii PVC (wewnątrz usztywniony 
tekturą) • wymienna etykietą opisową na grzbiecie • pojemnik z 
grzbietem o szerokości 11 cm jest pogłębiony, tzn. można w nim 
swobodnie przechowywać pliki dokumentów wpiętych w skoroszy-
ty, itp. okładki

Kod kat. szer.grzb. kolor jedn. sprzed.
23K040A 10 cm czarny szt.
23K040C 10 cm niebieski szt.
23K040P 10 cm granatowy szt.
23K040D 10 cm ciemny zielony szt.

szuflady i pojemniki na dokumenty

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K422S przezroczysta szt.
14K422R dymna szt.
14K155E niebieska przezroczysta szt.
14K155B czerwona przezroczysta szt.
14K155L pomarańczowa przezroczysta szt.
14K155D zielona przezroczysta szt.

Szuflada na dokumenty 
• niełamliwa • cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością  
• miejsce na umieszczenie etykiety opisowej • możliwe łączenie  
w pionie oraz kaskadowo • wymiary zewnętrzne: 254 x 60 x 346 mm 
• wymiary wewnętrzne: 244 x 43 x 325 mm

10 szt. 

Pojemnik na dokumenty Donau Life
• wykonany z tektury o grubości 1,2 mm • szerokość 
grzbietu: 80 mm • pojemność: do 500 kartek o gramaturze 
80gsm • ściana grzbietowa dostosowana do opisu • skła-
dany - bardzo prosty w montażu • gramatura: 800g/m2

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K542T różowy szt.
14K542L pomarańczowy szt.
14K542M żółty szt.
14K542C niebieski szt.
14K542D zielony szt.

certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny do produkcji 
wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny spo-
sób; promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe 
światowe standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantu-
je legalność pochodzenia surowca
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podkładki do pisania

Podkładka do pisania Biurfol
• z najwyższej jakości folii PVC • środek usztywniony tekturą • sprę-
żysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru

Podkładka do pisania Biurfol z okładką
• z najwyższej jakości folii PVC • środek usztywniony tekturą • spręży-
sty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru • kieszeń  
na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis 

Kod kat. format/kolor jedn. sprzed.
23K022A A4 czarny szt.
23K022B A4 czerwony szt.
23K022C A4 niebieski szt.
23K022P A4 granatowy szt.
23K022D A4 ciemna zielona szt.
23K035A A5 czarny szt.
23K035C A5 niebieski szt.

Kod kat. format/kolor jedn. sprzed.
23K021A A4 czarny szt.
23K021B A4 czerwony szt.
23K021C A4 niebieski szt.
23K021P A4 granatowy szt.
23K021D A4 ciemna zielona szt.
23K034A A5 czarny szt.
23K034C A5 niebieski szt.

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny do produkcji wyrobu po-
chodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób; promuje on trwałą go-
spodarkę leśną opartą o najwyższe światowe standardy w dziedzinie ochrony 
przyrody i gwarantuje legalność pochodzenia surowca

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K543T różowa szt.
14K543L pomarańczowa szt.
14K543M żółta szt.
14K543C niebieska szt.
14K543D zielona szt.

Podkładka do pisania Donau Life
• wykonana z tektury o grubości 1,8 mm • mechanizm zacisko-
wy z drutem • zaokrąglone rogi • gramatura: 900g/m2 • format: 
A4 • wymiary: 235x320 mm
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pudła archiwizacyjne kartonowe

Pudło archiwizacyjne Donau A4/100

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4
 5 rozmiarów
 pojemność:  800-2000 kartek
 bezkwasowe (pH ok. 7,5)
  trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ B, 390 gsm)
 łatwe do złożenia
 nowoczesny design

Pudło archiwizacyjne Donau A4/80

Pudło archiwizacyjne Donau A4/120

Pudło archiwizacyjne Donau A4/155 Pudło archiwizacyjne Donau A4/200

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny  do produkcji 
wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny 
sposób. Promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe 
światowe standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje  
legalność pochodzenia surowca.

  

XXL ULTRA

XXL

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K136A brązowy szt.
14K136B czerwony szt.
14K136C niebieski szt.
14K136D zielony szt.
14K136M żółty szt.
14K136K szary szt.

Wymiary: 80 x 340 x 297 mm, pojemność 800 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K229A brązowy szt.
14K229C niebieski szt.

Wymiary: 155 x 340 x 300 mm, pojemność 1550 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K230A brązowy szt.
14K230C niebieski szt.

Wymiary: 200 x 340 x 300 mm, pojemność 2000 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K228A brązowy szt.
14K228B czerwony szt.
14K228C niebieski szt.
14K228D zielony szt.
14K228M żółty szt.
14K228K szary szt.

Wymiary: 120 x 340 x 297 mm, pojemność 1200 kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K227A brązowy szt.
14K227B czerwony szt.
14K227C niebieski szt.
14K227D zielony szt.
14K227M żółty szt.
14K227K szary szt.

Wymiary: 100 x 340 x 297 mm, pojemność 1000 kartek

20 szt. 

20 szt. 

20 szt. 

10 szt. 10 szt. 
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pudła archiwizacyjne kartonowe

✓✓

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE ŚCIĘTE A4 I ZBIORCZE

Pudło archiwizacyjne zbiorcze Donau 
zintegrowana klapa górna

Pudło archiwizacyjne zbiorcze Donau 
zintegrowana klapa przednia

Pudło archiwizacyjne zbiorcze Donau 
klapa zdejmowana Pudełka A4/80/100 Donau kartonowy/ścięte

BEZPIECZNE 

PRZENOSZENIE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 25 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

  standardowe lub wzmocnione, o zwiększonej  
wytrzymałości

 z klapą górną lub frontową
 udźwig do 25 kg
 wytrzymują ustawienie w 3 poziomach
 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

  trwałe (3-warstwowa tektura falista,  
typ C, do 490 gsm)

  frontowa klapa gwarantuje łatwy dostęp do zawartości
  mieszczą różną kombinację pudeł A4  

lub segregatorów
 ekologiczne, posiadają certyfikat FSC

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K135A brązowy szt.
14K135C niebieski szt.

Wymiary: 558 x 370 x 315 mm, gramatura 450 g/m2

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K135B brązowy szt.
14K136E niebieski szt.

Wymiary: 555 x 360 x 315 mm, gramatura 450/490 g/m2

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K231A brązowy szt.
14K231C niebieski szt.
Wymiary: 545 x 363 x 317 mm, gramatura 490g/m2

Kod kat. grzbiet jedn. sprzed.
14K138C 80 mm szt.
14K137C 100 mm szt.

Wymiary: 80 x 320 x 257 / 100 x 340 x 257 mm, gramatura 390g/m2

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny  do produkcji 
wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny 
sposób. Promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe 
światowe standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje  
legalność pochodzenia surowca.

5 szt. 

5 szt. 

5 szt. 
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pudła archiwizacyjne kartonowe

NACIŚNIJ

Pudła Esselte Speedbox - nowe rozwiązanie do archiwizacji
• posiada podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec • mniejsze 
pudła służą do przechowywania dokumentów w formacie A4 będących w koszulkach czy folderach i posiadają idealny 
rozmiar do systemów regałowych (może być umieszczane w poziomie lub w pionie)

Pudło archiwizacyjne Esselte na segregatory
• automatycznie składane dno • posiada podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem oraz wzmoc-
niony otwór na palec • mniejsze pudła służą do przechowywania dokumentów w formacie A4 będących w koszulkach 
czy folderach i posiadają idealny rozmiar do systemów regałowych (może być umieszczane w poziomie lub w pionie) • 
wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia

Pudło archiwizacyjne Esselte Boxy
• do przechowywania dokumentów wy-
piętych z segregatora • miejsce do opisu 
zawartości oraz otwór na palec, ułatwiają-
cy wkładanie i wyjmowanie pudła z półki • 
można je ustawiać w pionie lub poziomie 
• podwójne ściany • wymiary: 345 x 250 
mm

Kod kat. opis wymiary kod prod. jedn. sprzed.
10K165B grzbiet 80mm 80 x 350 x 250 mm 623985 szt.
10K165C grzbiet 100mm 100 x 350 x 250 mm 623908 szt.
10K165D grzbiet 150mm 150 x 350 x 250 mm 623909 szt.
10K166X grzbiet 80mm, otwierane od szerszej strony 80 x 350 x 250 mm 623910 szt.
10K159A rozmiar L, mieści 5x pudło 80mm lub 4x pudło 100mm 433 x 364 x 263 mm 623913 szt.
10K159C mieści 5 segregatorów 75 mm 392 x 334 x 301 mm 623914 szt.

Kod kat. szer. grzbietu kolor jedn. sprzed.
10K029C 80 mm niebieski szt.
10K029D 80 mm zielony szt.
10K029B 80 mm czerwony szt.
10K029M 80 mm żółty szt.
10K029G 80 mm biały szt.
10K030C 100 mm niebieski szt.
10K030D 100 mm zielony szt.
10K030B 100 mm czerwony szt.
10K030M 100 mm żółty szt.
10K030G 100 mm biały szt.
10K199A 150 mm biały szt.
10K199B 200 mm biały szt.

25 szt. 

Pudła archiwizacyjne zbiorcze Esselte
• zintegrowana pokrywa otwierana od przodu lub od góry • przysto-
sowane do ustawiania pudeł tego samego rodzaju jedno na drugim 
(specjalne zaczepy łączące pudła zabezpieczają przed niestabilnością 
stosu • podwójne boczne ścianki gwarantują stabilną konstrukcję pu-
dła, nawet po ułożeniu kilku pudeł jedno na drugim 

10K052X

10K050X

10K051X
Kod kat. wymiary kod prod. jedn. sprzed.

10K052X 550 x 255 x 365 mm    128900 szt.
10K050X 540 x 258 x 360 mm 128910 szt.
10K051X 525 x 338 x 306 mm 10964 szt.

10 szt. 

Produkty są wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu i w 100% 
nadającego się do ponownego przetworzenia oraz posiadają certyfikat FSC
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klipsy archiwizacyjne

pudła archiwizacyjne kartonowe

Pojemnik A4 Esselte na dokumenty
• wykonany z kartonu • na grzbiecie 
miejsce do opisu zawartości oraz otwór 
ułatwiający wyjmowanie i przenoszenie 
pojemnika

Pojemnik A4 Elba 
na dokumenty
• wykonany z twardej tektury falistej 
• na grzbiecie miejsce do opisu za-
wartości oraz otwór ułatwiający wyj-
mowanie i przenoszenie pojemnika

Kartony archiwizacyjne Elba Tric
• wykonane z twardej tektury falistej • możliwość ustawienia  
w pozycji poziomej lub pionowej • na grzbietach miejsce do opisu 
zawartości • otwór na grzbiecie ułatwiający wyjmowanie i prze-
noszenie kartonu

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
10K037X 254 x 80 x 324 mm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
15K162A 320 x75 x 270 mm szt.
15K162B 320x100x270 mm szt.

Kod kat. wymiary (w pojemnikach) jedn. sprzed.
15K163A Tric 0: 265 x 95 x 340 mm (na zwartość segregatora) szt.
15K163B Tric 3: 265 x 155 x 340 mm (na zwartość 2 segregatorów) szt.
15K163C Tric 2: 270 x 110 x 340 mm (na teczki wiszące)   szt.

25 szt. 20 szt. 

Spinka archiwizacyjna Rado Tric Elba
• dwuczęściowy, plastikowy klips przeznaczony 
do archiwizacji dokumentów • umożliwia szybkie 
przeniesienie dokumentów z segregatora • nie wy-
maga przekładania dokumentów kartka po kartce

Klipsy archiwizacyjne EKO TRES
• dwuczęściowy • pojemność spinacza 7 cm (do 600 arkuszy papieru) • 
umożliwia szybkie przeniesienie dokumentów z segregatora • rozstaw wą-
sów spinacza 80 mm • klips posiada wąsy (długość 102 mm), co pozwala na 
spięcie większej ilości dokumentów • system zapinania na zaczep gwaran-
tuje prawidłowe trzymanie dokumentów poprzez klips

SPOSÓB 
UŻYCIA

1. Zawartość segregatora 
przełożyć na lewą stronę.

5. Rozpiąć mechanizm 
jeszcze raz.

2. Rozpiąć mechanizm 
i założyć kapturki na bolce 
mechanizmu segregatora.

6. Kapturki RADO TRIC zdjąć 
z bolców, pociągnąć do góry 
i wyjąć zawartość segre-
gatora.

3. Zapiąć mechanizm 
segregatora.

7. Dokumenty zacisnąć 
za pomocą listewki
RADO TRIC.

4. Dokumenty przenieść 
z powrotem partiami na lewą 
stronę.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
15K039X 13 x 15 cm opak. 50 szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
99K060X opak. 50 szt.
99K060Y opak. 100 szt.
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Zszywacz Leitz 5502 WOW NeXXT
• metalowy, z plastikowymi elementami (części mechaniczne meta-
lowe) • łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact • 
przycisk umożliwia łatwe przekręcenie stopki obrotowej i zmianę zszy-
wania • ładowany od góry (180° otwarcie umożliwia zszywanie tapicer-
skie) • zintegrowany rozszywacz • wymiary: 42 x 58 x 151 mm

czarny czerwony niebieski niebieski metaliczny zielony metaliczny perłowy biały różowy metaliczny metaliczny żółty jedn. sprzed.
dziurkacz 10K231A 10K231B 10K231C 10K231E 10K231F 10K231G 10K231T 10K231M szt.
zszywacz 10K193A 10K193B 10K193C 10K193E 10K193F 10K193G 10K193T 10K193M szt.

Dziurkacz Leitz 5008 WOW NeXXT
• metalowy • wytrzymała prowadnica zapewnia doskonałe wyrówna-
nie papieru • plastikowy, łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki za-
montowany na zawiasach • wymiary: 98 x 109 x 121 mm

dziurkacze i zszywacze

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K059A 29 x 38 x 101 mm czarny szt.
10K059C 29 x 38 x 101 mm niebieski szt.

Zszywacz Leitz 5517 mini
• plastikowy (części mechaniczne metalowe) • poręczny zszywacz przeznaczony 
do używania w biurze, w domu lub podczas podróży (zmieści się w najmniejszym 
nawet piórniku lub w teczce) • łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct 
Impact • ładowany od góry (180° otwarcie umożliwia zszywanie tapicerskie) • na 
zszywki nr 10 • zintegrowany rozszywacz 

Zszywacz Leitz 5500/5501
• plastikowy (części mechaniczne metalowe) • łatwe, dokładne zszywa-
nie dzięki technologii Direct Impact • przycisk umożliwia łatwe przekrę-
cenie stopki obrotowej i zmianę zszywania • ładowany od góry (180° 
otwarcie umożliwia zszywanie tapicerskie) • zintegrowany rozszywacz 
• na zszywki 24/6 oraz 26/6

Dziurkacz Leitz 5005/5038
• podstawa metalowa i/ uchwyt z tworzywa sztucznego • wytrzymała 
prowadnica zapewnia doskonałe wyrównanie papieru • plastikowy, 
łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasachKod kat. ilość zszywanych kartek wymiary kolor jedn. sprzed.

10K081A 25
35 x 51 x 121 mm

czarny szt.
10K081B 25 czerwony szt.
10K081C 25 niebieski szt.
10K080A 30

42 x 59 x 152 mm
czarny szt.

10K080B 30 czerwony szt.
10K080C 30 niebieski szt.

Kod kat. ilość zszywanych kartek wymiary kolor jedn. sprzed.
10K083A 25

101 x 109 x 121 mm 
czarny szt.

10K083B 25 czerwony szt.
10K083C 25 niebieski szt.
10K076A 16

100 x 84 x 98 mm 
czarny szt.

10K076C 16 niebieski szt.

gwarancja 

10 lat

gwarancja 

3 lata

gwarancja 

3 lata
gwarancja 

10 lat

gwarancja 

10 lat 30

16

25

30

10

25

30

Leitz 5500

Leitz 5501

Leitz 5005

Leitz 5038
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Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K104A 42 x 59 x 157 mm czarny szt.
10K104C 42 x 59 x 157 mm niebieski szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K656C 44 x 65 x 149 mm niebieski szt.
10K656A 44 x 65 x 149 mm czarny szt.

ZSZYWACZE LEITZ NEXXT: ZAWSZE NIEZAWODNE

30% więcej miejsca 
w segregatorze

Zszywacz Leitz 5505 Flat Clinch
• solidny i niezawodny metalowy zszywacz do użytku codziennego  
• innowacyjny system płaskiego zszywania Flat Clinch •na zszywki 24/6  
i 26/6 • przycisk umożliwia łatwe przekręcenie stopki obrotowej i zmia-
nę zszywania otwartego na zamknięte, a 180° otwarcie umożliwia zszy-
wanie tapicerskie • dołączone 200 szt. zszywek 24/6

Zszywacz Leitz 5603 Softpress
• opatentowana technologia Softpress pozwala nacisnąć zszywacz  
w którymkolwiek miejscu na górze, co zapewnia nie tylko wygodę zszy-
wania zarówno w ręku jak i przy biurku, ale także zmniejsza o 60% siłę 
nacisku w porównaniu do standardowego zszywacza Leitz. • technolo-
gia płaskiego zszywania pozwala zaoszczędzić 40% przestrzeni w miej-
scu przechowywania dokumentów • technologia Direct Impact gwaran-
tuje perfekcyjne rezultaty zszywania za każdym razem • opakowanie 
zszywek Softpress 140x w komplecie

dziurkacze i zszywacze

Zszywacz długoramienny Leitz 5560
• do zszywania wzdłuż linii złożenia kartek • wykonany z metalu z pla-
stikowymi elementami • innowacyjna technologia Direct Impact (pre-
cyzyjne prowadzenie zszywki,, zapobiegająca jej zacinaniu się) • łatwy 
do ustawienia format zszywania (od A6 do A2, US-norm i folio, skala 
calowa i milimetrowa) • ładowany od góry • obrotowa stopka pozwala 
na łatwą zmianę zszywania otwartego na zamknięte • na zszywki 24/6 
i 26/6

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
10K073A 52 x 74 x 419 mm czarny szt.

gwarancja 

10 lat

gwarancja 

10 lat
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dziurkacze i zszywacze

Zszywacz Eagle Alpha S5023B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • antypoślizgo-
we ramię • dwa rodzaje zszywania: otwarte i zamknięte • wskaźnik ilo-
ści zszywek pozostałych w magazynku • pojemnik na zapasowe zszywki  
• głębokość zszywania 48 mm • na zszywki 24/6, 26/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K039A czarny szt.
21K039B czerwony szt.
21K039C niebieski szt.

Dziurkacz Eagle Alpha P5024B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • ramię anty-
poślizgowe • podwójny wskaźnik środka strony • listwa formatowa • 
rozstaw otworów: 80 mm, średnica: 5,5 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K144A czarny szt.
21K144B czerwony szt.
21K144C niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K272C niebieski szt.
21K272T różowy szt.
21K272M żółty szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K273C niebieski szt.
21K273T różowy szt.
21K273M żółty szt.

gwarancja 

3 lata 20

gwarancja 

3 lata 20

gwarancja 

3 lata

gwarancja 

3 lata

gwarancja 

15 lat

10

35

10

Zszywacz nożycowy Leitz 5548
• obudowa metalowa połączona z wysokiej jakości plastikiem • ergo-
nomiczny kształt dopasowuje się do dłoni • lekko zszywa kartki • zszy-
wanie zamknięte lub otwarte • pojemność magazynka – 150 x 24/6 lub 
200 x 26/6 • ładowany od góry • głębokość zszywania 54 mm

Dziurkacz EAGLE TYP862 Ha
• metalowa konstrukcja - obudowa wykonana z tworzywa • pojemnik 
na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża • listwa for-
matowa • wskaźnik środka strony • rozstaw dziurek 80 mm • średnica 
dziurki 6 mm

Zszywacz RAPESCO ECO FLAT CLINCH
• wykonany z wysokiej jakości tworzyw z metalowymi 
częściami mechanicznymi • posiada okno do personali-
zacji • system płaskiego zszywania Flat Clinch pozwala na 
ograniczenie objętości przechowywanych dokumentów 
w segregatorze nawet o 30% • technologia Less Effort 
umożliwia zmniejszenie siły potrzebnej do zszycia nawet 
60% • posiada powłokę antybakteryjną Germ Savvy

Zszywacz EAGLE TYST1208 Ha
• stojący • metalowa konstrukcja - obudowa wykonana z tworzywa • 
mechanizm umożliwiający łatwe ładowanie zszywek • wskaźnik ilości 
zszywek • głębokość zszywania 67 mm • na zszywki 24/6, 26/6 • zszy-
wanie zamknięte

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K186C metaliczny-niebieski szt.

gwarancja 

10 lat 30

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
99K061G biały szt.
99K061A czarny szt.

GRATIS  
2 opak. zszywek 24/6
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dziurkacze i zszywacze

Dziurkacz Maped Essentials Metal
• metalowy • opatentowane rozwiązanie - wgłębienie w tylnej czę-
ści podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze umożliwia 
szybkie dziurkowanie bez użycia listwy formatowej • łatwy do opróż-
niania pojemnik na ścinki

Kod kat. ilość kartek jedn. sprzed.
54K022A 25 kartek szt.
54K023A 35 kartek szt.
54K024A 45 kartek szt.
54K025A 70 kartek szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
54K020A czarny mat szt.

Zszywacz Maped Essentials Metal
• metalowy • z krótkim magazynkiem - mieści 100 zszywek 24/6 lub
130 zszywek 26/6 • zszywanie zamknięte i tapicerskie • ładowany od
góry • otwiera się o 180 stopni • wskaźnik ilości zszywek • głębokość
zszywania 61 mm 

Zszywacz Maped Advanced Metal
• metalowy • mechanizm zapobiegający blokowaniu i zacinaniu się 
zszywacza • zszywanie: zamknięte, otwarte i tapicerskie • otwiera się 
o 180 stopni, co ułatwia ładowanie zszywek • dodatkowa komora na 
zapasowe zszywki pod magazynkiem • głębokość zszywania 52 mm 
• na zszywki 24/6 i 26/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
54K098U srebrny metaliczny szt.
54K098K grafitowy metaliczny szt.
54K098A granatowy metaliczny szt.

Dziurkacz Maped Advanced Metal 
• metalowy • precyzyjne stalowe ostrza pozwalają
dziurkować minimalizując niezbędny wysiłek • wgłębienia w tylnej 
części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze umoż-
liwiają szybkie dziurkowanie bez użycia listwy formatowej • łatwy do 
otwierania pojemnik na ścinki

Kod kat. ilość zszywanych kartek kolor jedn. sprzed.
54K091U 25 srebrny metaliczny szt.
54K091K 25 grafitowy metaliczny szt.
54K099K 35  grafitowy metaliczny szt.

Dziurkacz Sax 318 
• wykonany w całości z metalu • wyposażony w plastikowe elementy  
w postaci pojemnika na konfetti, listwy formatowej dla formatów 
A4/US/A5/A6/888 oraz bocznych elementów dekoracyjnych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K171B czerwony szt.
14K171A czarny szt.
14K171C niebieski szt.

Zszywacz Sax 39 
• wyposażony w plastikowe ramię i podstawę z antypoślizgowym 
spodem oraz metalowe części mechaniczne • zszywanie zamknięte 
oraz otwarte na głębokości 50 mm (zszywki 24/6 i 26/6) • w komple-
cie 2 opakowania zszywek 24/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K172B czerwony szt.
14K172A czarny szt.
14K172C niebieski szt.

gwarancja 

10 lat

gwarancja 

10 lat

gwarancja 

5 lat

gwarancja 

5 lat

25

25

25

gwarancja 

10 lat

gwarancja 

10 lat

25

15
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Zszywacz Eagle 1001 BDS
• obudowa z trwałego tworzywa • wbudowany wyciągacz zszywek 
• na zszywki nr 10 • głębokość zszywania 46 mm • zszywanie zamknięte 

Zszywacz Eagle 205
• metalowy • wykończenie z tworzywa sztucznego • trzy rodzaje zszy-
wania: otwarte, zamknięte i tapicerskie • wskaźnik ilości zszywek • głę-
bokość zszywania: 51 mm • zszywki: 24/6 i 26/6

20 

Zszywacz Eagle mini S5027B
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • antypo-
ślizgowe ramię • wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku 
• głębokość zszywania 19 mm • na zszywki 24/6, 26/6 • wbudowany 
rozszywacz

Zszywacz Maped Greenlogic
• zszywa jednorazowo do 25 kartek • obudowa w 100% wykonana  
z surowców wtórnych • pojemność magazynka: 100 zszywek 24/6 
lub 130 zszywek 26/6 • głębokość zszywania 53 mm • gwarancja 3 lata

Zszywacz Maped Greenlogic Mini
• zszywa jednorazowo do 15 kartek • obudowa w 95% wykonana  
z surowców wtórnych •  pojemność magazynka: 41 zszywek 24/6 lub 
58 zszywek 26/6 •  głębokość zszywania 28 mm •  gwarancja 3 lata

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K200A czarny szt.
21K200C niebieski szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K055A czarny szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K056A czarny (krótki magazynek) szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K037A czarny szt.
21K037C niebieski szt.
21K037B czerwony szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K038A czarny szt.
21K038B czerwony szt.
21K038C niebieski szt.

gwarancja 

3 lata

gwarancja 

3 latagwarancja 

3 lata

gwarancja 

3 lata
gwarancja 

3 lata

15

20
8

25 15

Zszywacz Novus C1 
• lekki zszywacz biurowy • wyposażony w metalowy magazynek na 2 ro-
dzaje zszywek(24/6 lub 26/6) • zszywa do 15 arkuszy papieru (80 g/m2)  
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie• głębokość 
wsuwania kartki: 65 mm • system ładowania zszywek od góry

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K148C niebieski szt.
20K148A czarny szt.

gwarancja 

5 lat 15

dziurkacze i zszywacze
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dziurkacze i zszywacze

Zszywacz Eagle Dynamic S5105
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • 2 rodzaje  
zszywania: otwarte i zamknięte • wskaźnik ilości zszywek • głębokość 
zszywania 51 mm • na zszywki 24/6, 26/6

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K126Y czarny szt.

Zszywacz Novus  B4FC
• system bardzo płaskiego zakleszczania zszywek (Flat-Clinch) z więk-
szą o 25% wydajnością pracy • metalowy magazynek na 4 rodzaje zszy-
wek: 24/6-24/8 lub 26/6-26/8 • 3 metody zszywania: zszycie, zszycie 
czasowe i przekłucie • głębokość wsuwania kartki: 60 mm • system 
ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
44K025C niebieski szt.
44K025A czarny szt.

Dziurkacz Novus B230
• wykonany z metalu, w obudowie z błyszczącego plastiku • antypośli-
zgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i 
łatwo zamknąć 

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
44K062C niebieski szt.
44K062K szary szt.
44K062A czarny szt.

Dziurkacz Eagle 837XL
• metalowy • pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysują-
cego podłoża • wskaźnik środka strony • listwa formatowa • blokada 
ramienia ułatwia przechowywanie – ogranicza wysokość do 70 mm • 
regulowany rozstaw otworów: 70/80 mm • średnica dziurki 6 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K008A czarny szt.
21K008C niebieski szt.
21K008K szary szt.

Dziurkacz Eagle 837
• metalowa konstrukcja • ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa  
• podwójny wskaźnik środka strony • listwa formatowa • rozstaw otwo-
rów: 80 mm, średnica: 5,5 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K006A czarny szt.
21K006B czerwony szt.
21K006C niebieski szt.

Kod kat. ilość kartek kod prod. jedn. sprzed.
21K131Y 25 S5173 szt.

Zszywacz Eagle SOFTTouch S5173
• wykorzystuje w swoim działaniu technologię, która pozwala zmniej-
szyć siłę potrzebną do zszycia nawet o 50% • metalowa konstrukcja / 
obudowa z trwałego tworzywa • ramię wyposażone w zdejmowalną, 
półprzezroczystą nakładkę, pod którą można umieścić podpis • głębo-
kość zszywania 36 mm • wskaźnik ilości zszywek • na zszywki 24/6, 26/6

gwarancja 

25 lat

gwarancja 

3 lata
gwarancja 

3 lata

50

25

20

gwarancja 

10 lat 30

gwarancja 

3 lata 40 gwarancja 

3 lata 25
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Zszywacze Eagle 8538/8539
• metalowe • o dużej wytrzymałości • stabilna podstawa • uchwyt an-
typoślizgowy • miejsce na opis • dodatkowy pojemnik na zapasowe 
zszywki (8538) • wskaźnik ilości zszywek • głębokość zszywania: 69 mm 
(8538) lub 64 mm (8539) • zszywanie zamknięte - na zszywki 23/6 – 
23/23 w zależności od ilości kartek

Zszywacz Eagle S6030B
• metalowa konstrukcja (obudowa z trwałego tworzywa) • wskaźnik 
ilości zszywek • płaski: wysokość tylko 92 mm, co ułatwia przechowy-
wanie • pojemnik na zapasowe zszywki • na zszywki 23/10 • głębokość 
zszywania 61 mm

Zszywacz Eagle Save Force S5180B
• metalowa konstrukcja - elementy wykończeniowe z tworzyw sztucz-
nych • wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku • redukcja 
siły nacisku do 50% • guzik do łatwego uzupełniania zszywek • na 
zszywki 24/6, 26/6, 23/6, 23/8 • wbudowany rozszywacz • głębokość 
zszywania 54 mm

Zszywacz Novus B40 blokowy Heavy Duty
•magazynek na dwa rodzaje zszywek (23/6 - 23/13 SUPER) • system 
krzyżowego zakleszczania zszywek BYPASS pozwalający na zszycie 
różnej ilości kartek bez konieczności zmiany zszywek w magazynku • 
system ABS – zabezpieczenie przed zakleszczeniem się zszywek • regu-
lowana głębokość wsuwania kartki (do 55 mm )

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K228A czarny szt.

Kod kat. opis ilość kartek jedn. sprzed.
21K125A 8538 100 szt.
21K009A 8539 200 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K041A szaro-czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K147A szary szt.

gwarancja 

3 lata

gwarancja 

10 lat
gwarancja 

3 lata

gwarancja 

3 lata

Zszywacz tapicerski taker GRAND GR-T01 
• solidna metalowa konstrukcja z miękkim gumowanym uchwy-
tem • blokada ramienia • pokrętło regulacji siły uderzenia • umoż-
liwia łatwe łączenie materiałów o różnej twardości i elastyczności: 
do drewna, tkanin, skóry, kartonu, folii dachowej, wykładzin • 
umożliwia także tapicerowanie mebli, prace dekarskie, dekora-
torskie, kreatywne, mocowanie plakatów, elementów konstruk-
cyjnych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K280B czerwony szt.
21K280M żółty szt.
21K280U srebrny szt.

Zszywki tapicerskie Grand
Kod kat. rozmiar jedn. sprzed.

21K281A 1,2 x 12 mm opak. 1000 szt.
21K281B 1,2 x 10 mm opak. 1000 szt.
21K281C 1,2 x 8 mm opak. 1000 szt.

50

100100 200

60

dziurkacze i zszywacze
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Zszywacz kasetowy Leitz 5551
• komfortowy i bardzo prosty w obsłudze • system kolorów podpowiada, 
której kasetki należy użyć do zszywania odpowiedniej ilości kartek • wy-
miana zszywek poprzez jednorazowe kasetki dla różnych wielkości plików 
kartek - od 2,5 do 8 mm • zszywanie zamknięte • wyposażony w 4 kasety 
zszywek • głębokość wsuwania kartek do 43 mm • ładowany od przodu

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K071K srebrny szt.

Kod kat. rozmiar ilość zszywanych kartek jedn. sprzed.
10K072A K6, 26/6 25 opak. (5 x 210 szt.)
10K072B K8, 26/8 40 opak. (5 x 210 szt.)
10K072C K10, 26/10 55 opak. (5 x 210 szt.)
10K072D K12, 26/12 80 opak. (5 x 210 szt.)

Zszywki Leitz do zszywacza kasetowego 
• kasetki jednorazowe • zszywki stalowe cynkowane 

gwarancja 

10 lat 80

dziurkacze i zszywacze

Zszywacz długoramienny Novus B17
• do akt • z metalowym magazynkiem na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 
lub 26/6-26/8) • zszywa do 40 arkuszy papieru (80 g/m2) • 2 metody zszy-
wania: zszycie i zszycie czasowe • głębokość wsuwania kartki 300 mm

Zszywacz Eagle 950L długoramienny
• metalowy • podstawa nierysująca podłoża • skala w centymetrach  
i calach • wskaźnik ilości zszywek • zintegrowana listwa formatowa  
• na zszywki 24/6, 26/6 • głębokość zszywania 300 mm • zszywanie otwar-
te, zamknięte

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
20K149A szaro/czarny szt.

Kod kat. opis/kolor jedn. sprzed.
21K166A czarny szt.
21K166C niebieski szt.

gwarancja 

25 lat

gwarancja 

3 lata

40

10

Zszywacz wysokowydajny Rexel Odyssey 
• odporny na duże obciążenia • posiada trwałą, odlewaną z metalu kon-
strukcję i gumową podstawę • zszywa do 60 kartek naraz • głębokość 
zszywania 65 mm • w zestawie 500 zszywek Odyssey • zszywa od 2 do  
60 kartek za pomocą jednego rodzaju zszywek Odyssey • obniżony o 30% 
w stosunku do zszywaczy standardowych wysiłek konieczny przy zszywa-
niu zapewnia większą wygodę użytkowania

Zszywki Rexel Odyssey 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K373U czarny szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K372X opak. / 2500 szt.

gwarancja 

5 lat 60
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K657A czarny szt.
10K657C niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K658A czarny szt.
10K658G biały szt.

Zszywki Leitz NS 10e Zszywki Leitz NS 10e

Zszywacz elektryczny Leitz NeXXt 5532 Zszywacz elektryczny Leitz NeXXT 5533

Kod kat. numer jedn. sprzed.
10K201A E1 opak. 2500 szt.

Kod kat. numer jedn. sprzed.
10K201B E2 opak. 2500 szt.

• metalowy w plastikowej obudowie • łatwy w obsłudze jedną rękę • niezawodny dzięki 
zasilaniu z sieci (zasilacz w komplecie) • możliwość zszywania na ukos

10 20

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K274A czarny szt.

gwarancja 

3 lata 15

Zszywacz elekyryczny EAGLE EG-1610USB
• solidny mechanizm zapewnia doskonałą wydajność i cichą pracę 
• zasilanie sieciowe (USB - kabel w zestawie) lub bateryjne (nie 
dołączono) • zszywa do 15 kartek • głębokość zszywania 10 mm  
• na zszywki 24/6, 26/6 • zszywanie zamknięte • 3 lata gwarancji

dziurkacze i zszywacze

gwarancja 

3 lata

40

20
Zszywacz One touch GV085
• system płaskiego zszywania, pozwala zaoszczędzić 30% wolnego 
miejsca podczas archiwizacji dokumentów • specjalnie skonstruowana 
dźwignia redukuje siłę nacisku do 50% • obudowa z tworzywa sztucz-
nego (części mechaniczne metalowe) • na zszywki 24/6, 26/6 • głębo-
kość wsuwania kartek: 45 mm

Mini zszywacz ORKA GV090
• specjalnie skonstruowana dźwignia redukuje siłę nacisku do 50%  
• obudowa z tworzywa sztucznego (części mechaniczne metalowe)  
• na zszywki 24/6 i 26/6 • głębokość wsunięcia kartek 40 mm • zszywa-
nie zamknięteKod kat.  wymiary kolor jedn. sprzed.

38K263D 119 x 34 x 84 mm zielono-czarny szt.
38K263T 119 x 34 x 84 mm różowo-czarny szt.
38K263C 119 x 34 x 84 mm niebiesko-czarny szt.

Kod kat.  wymiary kolor jedn. sprzed.
38K192A 96 x 38 x 64 mm czarny szt.
38K192C 96 x 38 x 64 mm niebieski szt.
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Dziurkacz Sax Design 908
• profesjonalny •  metalowy mechanizm i obudowa • ogranicznik for-
matu: B6-S/A5-S/B5-S/A3-S/A4-S/B5-E/B4-E/A4-E • podstawa wyposa-
żona w antypoślizgowe podkładki • dostępne wymienne bolce i kółka

Dziurkacz Sax 588 czterootworowy
• metalowy mechanizm i obudowa • ogranicznik formatu: A4/A5/
A6/888 • odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm

Dziurkacz 9401  Eagle
• dziurkacz metalowy 4-dziurkowy • listwa formatowa • dwa osobne 
pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża  
• średnica dziurki 5,5 mm • rozstaw dziurek 80–240 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K239G szary szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K237A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K168A czarny szt.
21K168C niebieski szt.

gwarancja 

10 lat

gwarancja 

3 lata

150
Dziurkacz Eagle TY845R
• metalowa konstrukcja  • pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 
nierysującego podłoża  • plastikowa listwa formatowa • rozstaw dziu-
rek 80 mm  • średnica dziurki 6 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K167A czarny szt.

gwarancja 

3 lata 100

gwarancja 

3 lata 1535

antypoślizgowy 
spód 

mocna i wytrzymała 
aluminiowa 
podstawa i ramię

Dziurkacz Leitz 5180
• aluminiowa podstawa i ramię ułatwiają pracę oraz zapewniają sta-
bilność • dwuczęściowa antypoślizgowa podstawa nie rysuje blatu  
i ułatwia opróżnianie pojemnika ze ścinkami • metalowy precyzyjny 
ogranicznik formatu (A3, A4, A5, A6, folio, US Quart, 8x8x8) • średnica 
dziurek 5,5 mm, rozstaw dziurek 80 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K078K srebrny szt.

gwarancja 

10 lat 65

dziurkacze i zszywacze

Dziurkacz Sax Design 618
• metalowy mechanizm i obudowa • ogranicznik formatu: A3/F/A4/
Q1/Q2/A5/A6/888 • łatwe dziurkowanie dzięki niskiej sile nacisku (50% 
mniejszej, niż w przypadku zwykłego dziurkacza) • certyfikat bezpie-
czeństwa GS

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K238A czarny szt.
14K238C niebieski szt.

gwarancja 

10 lat 65
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Zszywki  Novus
• najwyższej jakości zszywki do stosowania zarówno w zszywa-
czach ogólnego przeznaczenia jak i heavy-duty oraz elektrycz-
nych • wykonane z drutu o wysokiej wytrzymałości

Zszywki białe Leitz
• kolor biały • niewidoczne przy kopiowaniu stron • mocne, stalo-
we zszywki w rozmiarze 24/6 • zszywają do 30 kartek • do stoso-
wania ze wszystkimi markami zszywaczy

Zszywki Leitz
• wysokiej jakości galwanizowane, stalowe zszywki

Zszywki biurowe specjalistyczne
• wysokiej jakości zszywki do zszywaczy specjalistycznych

zszywki

Zszywki Grand
• standardowa jakość • galwanizowane

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K047A nr 10 opak. 1000 szt.
21K047C 24/6 opak. 1000 szt.
21K047D 26/6 opak. 1000 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
44K022B nr 10 do 20 kartek opak. 1000 szt.
44K022A 24/6 do 30 kartek opak. 1000 szt.
44K022C 24/8 do 50 kartek opak. 1000 szt.

44K022D 26/6 do 30 kartek opak. 1000 szt.

44K022X 24/6, miedziowane opak. 1000 szt.

Kod kat. rozmiar jedn. sprzed.
10K087X 24/6 opak. 1000 szt.

Kod kat. rozmiar jedn. sprzed.
10K074A 24/6 opak. 1000 szt.
10K074B 24/8 opak. 1000 szt.
10K074C 25/10 opak. 1000 szt.
10K074D nr 10 opak. 1000 szt.
10K074E 26/6 opak. 1000 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K046A 23/6 od 2 do 30 kartek opak. 1000 szt.
21K046B 23/8 od 20 do 40 kartek opak. 1000 szt.
21K046C 23/10 od 40 do 60 kartek opak. 1000 szt.
21K046D 23/13 od 60 do 90 kartek opak. 1000 szt.
21K046E 23/15 od 90 do 110 kartek opak. 1000 szt. 
21K046F 23/17 od 110 do 130 kartek opak. 1000 szt.
21K046G 23/20 od 130 do 170 kartek opak. 1000 szt.
21K046H 23/23 od 170 do 200 kartek opak. 1000 szt.

Zszywki Tetis
• wykonane ze stali nierdzewnej

Kod kat. opis jedn. sprzed.
38K235A 24/6 opak. 1000 szt.
38K235B 26/6 opak. 1000 szt.
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gumki recepturki

Gumki recepturki
• wytrzymałe, elastyczne i rozciągliwe • wykonane z materiału
o 60% domieszce kauczuku • kolor biały lub zielony • opakowanie 1 kg

Gumki recepturki
• wytrzymałe i elastyczne • z materiału o zwiększonej 
domieszce kauczuku (80%) • średnica 60 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K169X mix opak.  105 g

Gumki recepturki Grand w kulce
• 170 sztuk kolorowych gumek złożonych w kulkę 
• rozmiar gumek 70 x 3 x 1,1 mm

rozszywacze

Rozszywacz Eagle Alpha R5026B
• uniwersalny rozszywacz z metalową konstrukcją i obudową 
z trwałego tworzywa •  wyposażony w blokadę

Rozszywacz Eagle 1029
• metalowa konstrukcja • obudowa z trwałego tworzywa • uniwersalny

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K025C niebieski szt.
21K025A czarny szt.
21K025B czerwony szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K095A zielone, śr. 30 mm opak.  1,0 kg
35K095B zielone, śr. 40 mm opak. 1,0 kg
35K095C śr. 50 mm opak. 1,0 kg
35K095G zielone, śr. 50 mm opak.  1,0 kg
35K095H białe, śr. 60 mm opak. 1,0 kg
35K095K białe, śr. 80 mm opak. 1,0 kg
35K095D śr. 80 mm opak. 1,0 kg
35K095E śr. 100 mm opak. 1,0 kg

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K174A mix opak.  0,1 kg
14K174B mix opak. 0,5 kg
14K174C mix opak. 1,0 kg

gwarancja 

3 lata

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K143A czarny szt.
21K143C niebieski szt.
21K143K szary szt.

Dzwonek recepcyjny
• stalowy dzwonek recepcyjny • idealny do hoteli, restauracji, firm, sklepów, 
do powiadamiania personelu, itp. • bez sprężynowy mechanizm gwarantuje 
bardzo długie użytkowanie produktu • metaliczny, charakterystyczny dźwięk • 
średnica podstawy: 85 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K676X czarny szt.

dzwonek recepcyjny
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K026A okrągłe 28 mm opak. 100 szt.
21K026B okrągłe 33 mm opak. 100 szt.
21K026C okrągłe 50 mm opak. 100 szt.
21K026D okrągłe 70 mm opak. 50 szt.
21K027A trójkątne 25 mm opak. 100 szt.
21K027B trójkątne 28 mm opak. 100 szt.
21K027C trójkątne 31 mm opak. 100 szt.
21K028A krzyżowe 41 mm opak. 50 szt.
21K028B krzyżowe 70 mm opak. 12 szt.
21K026Y okrągłe, kolorowe 28 mm opak. 100 szt.
21K026X okrągłe, kolorowe 50 mm opak. 50 szt

spinacze i klipy biurowe

Klipy biurowe
• sprężyste • wysoka trwałość oraz jakość wykonania • lakierowana na 
czarno powłoka jest odporna na zadrapania

Spinacze Grand

Kod kat. opis jedn. sprzed.
22K069A okrągłe, 26mm opak. 100 szt.
22K069Y okrągłe, 26mm opak. 500 szt.
22K070X 125 spinaczy kolorowych (26 mm) szt.

Spinacze kolorowe Durable
• metalowe spinacze, powlekane kolorowym 
tworzywem sztucznym • pojemnik magne-
tyczny zawiera 125 spinaczy (26 mm)

Spinacze kolorowe Office Products
• rozmiar 28 mm • pakowane w woreczek strunowy • okrągłe

Pojemnik magnetyczny na spinacze Office Products

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K173X mix opak. 500 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K406X ze spinaczami, 100 szt, 26 m szt.
14K406Y bez spinaczy szt.

Kod kat. rozmiar jedn. sprzed.
21K016F 15 mm opak. 12szt.
21K016A 19 mm opak. 12szt.
21K016B 25 mm opak. 12szt.
21K016C 32 mm opak. 12szt.
21K016D 41 mm opak. 12szt.
21K016E 51 mm opak. 12szt.

szpilki i pinezki

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K022X pinezki srebrne opak. 50 szt.
21K030X szpilki 28 mm opak. 50 g
21K071X pinezki kołeczki opak. 50 szt.
21K071Y pinezki kołeczki opak. 100 szt.

Galanteria metalowa Grand
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Podkład na biurko z kalendarzem Durable
• 2-letni kalendarz • zawiera 25 arkuszy, które są klejone 
od dołu jako ochrona przed zagnieceniem i marszcze-
niem • umożliwia przegląd świąt w dziewięciu krajach • 
idealny do notatek • antypoślizgowy spód • nadrukowa-
ny tygodniowy plan

Podkład na biurko Durable
• wykonany z PP • ozdobne krawędzie • antypoślizgowy

Podkład na biurko z folią Biurfol
• wykonany z wysokiej jakości folii • antypoślizgowy spód oraz dodat-
kowo przezroczysta folia o powierzchni przystosowanej pod myszkę 
komputerową

Podkład na biurko Bantex
• wykonany z wysokokrystalicznej folii • może pełnić również rolę 
podkładki pod mysz • kieszeń na całej powierzchni na ważne notatki

Podkład na biurko Biurfol
•  wykonany z wysokokrystalicznej folii w rozmiarze L oraz XL • dostęp-
ny w wersji z kieszenią na całej powierzchni w rozmiarze 380x580 mm 
•  zaokraglone rogi•  może pełnić również rolę podkładki pod mysz

podkłady na biurko

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
22K051A podkład 590 x 420 mm szt.
22K051Z wkład 25 ark. 570 x 405 mm szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
22K194A 530 x 400 mm czarny szt.
22K194P 530 x 400 mm granatowy szt.
22K194K 530 x 400 mm szary szt.
22K194X 530 x 400 mm przezroczysty szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
23K049A 580 x 380 mm czarny szt.
23K049P 580 x 380 mm granatowy szt.
23K049U 580 x 380 mm srebrny szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
15K032X 440 x 630 mm przezroczysty szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
23K049Z 580 x 380 mm przezroczysty szt.
23K049X 650 x 500 mm przezroczysty szt.
23K049Y 700 x 520 mm przezroczysty szt.
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przyborniki i wizytowniki

Przybornik na biurko 
Maped Essentials Green Compact
• wykonany w 55% z surowców pochodzenia wtórnego • antypoślizgo-
wa podstawa • przegródki na drobne akcesoria biurowe • wymiary: 
147 x 93 x 147 mm (szer. x wys. x gł.) • sprzedawany bez wyposażenia

Przybornik HAN Rondo
• wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu 
• 9 przedziałów (przegródek) • wymiary: 140 x 140 x 109 mm

Przykładowe 
wypełnienie 
przybornika Sprzedawany 

bez wyposażenia

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K112X 6 przegród szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K099A czarny szt.

Przybornik na biurko Eagle 730
• obrotowy • w zestawie: zszywacz, rozszywacz, nożyczki, nóż do papie-
ru, temperówka, gumka do ścierania, linijka 15 cm, długopisy (3 szt.), 
pinezki tablicowe (15 szt.), spinacze (20 szt.), zszywki nr 10 (1 opak.) • 
wymiary: 130 x 100 mm

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K080X z wyposażeniem kpl.

Przybornik z jeżem Donau
• z transparentnego polistyrenu odpornego na pęknięcia 
• karteczki w komplecie • wymiary: 230 x 170 x 50 mm 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K175R dymny szt.
14K175S przezroczysty szt.

Wizytownik obrotowy Donau 
• wyposażony w 200 podwójnych koszulek (mieści 400 wizytówek)  
oraz 24 przekładki alfabetyczne (A-Z) • podstawę stanowi solidna  
metalowa konstrukcja • wymiar koszulki: 66 x 103 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K178A czarny szt.

Wizytownik obrotowy Visifix 2481
• wykonany z metalu • 200 dwustronnych kieszonek na wizytówki  
o wymiarach 72 x 104 mm • przekładki oddzielające z indeksami A-Z  
• koszulki można dowolnie wpinać i wypinać oraz dokładać nowe

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K004A czarny szt.
22K004U srebrny szt.
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pojemniki plastikowe do przechowywania

SolidStore 18

SolidStore 32

SolidStore 36

SolidStore 25 turn-on

SolidStore 40 wheel

SolidStore 60 wheel

SolidStore 80 wheel

SolidStore 6

SolidStore 8,5

SolidStore 12,5

SolidStore 19

SolidStore 30

SolidStore 15,5

1,15 litra

3,1 litra z rączką

80 litrów na kółkach

40 litrów na kółkach

14K631G

14K631H

14K631I

14K631J

14K631K

14K631L

14K631X

14K631A

14K631B

14K631C

14K631D

14K631E

14K631F

14K709X

14K627A

14K708X

14K708Y

Uniwersalne pojemniki 
do przechowywania. Są pojemne 

i modułowe, co pozwoli optymalnie 
wykorzystać przestrzeń.

Teraz jeszcze mocniejsze!
Linia produkowana z super 

wytrzymałych kopolimerów, które 
zapewniają pojemnikom odporność na 
wstrząsy, upadki oraz niewrażliwość na 

pogodę.

Moxom Basestore 12,5

Moxom Basestore 20

Moxom Basestore 29

Moxom Basestore 40

Moxom Basestore 60

14K626A

14K626B

14K626C

14K626D

14K626E
Mocne pojemniki, którym charakteru

nadają stylowe tłoczenia i półprzezroczysta faktura.

Antibacterial* 2,0

Antibacterial* 4,5

Antibacterial *6,0

Antibacterial* set 2 pc 2,0

Antibacterial* set 2 pc 1,15

Antibacterial* 3,1 handle

Antibacterial* set 3 pc 0,35l

Antibacterial* set 3 pc 0,5

Antibacterial* set 2 pc 0,65l

Antibacterial* 19

14K625A

14K625B

14K625C

14K711A

14K712A

14K710X

14K713A

14K714A

14K715A

14K710Y

Pojemniki z mikrocząsteczkami srebra
Mikrosrebro zabija ponad 99% bakterii i grzybów.

NJ
MIKROSREBRO

Blokuje oddychanie 
bakterii.

Wnika w DNA bakterii,

PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ



Rozdział 7  |  galanteria biurowa

158 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Kolekcja VIP Grand
Lakierowany metal w kolorze czarnym lub srebrnym. Każdy element 
można kupić osobno w zależności od aktualnych potrzeb

kolekcja na biurko VIP

21K052X

21K052Y

21K073X

21K057C

21K057Y

21K054Y

21K054X

21K055Y

21K096X

21K096Y

21K260X

21K053X

21K055X
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Kod kat. produkt kolor wymiary (wys. x dł. x szer.) jedn. sprzed.
21K052X szuflady na dokumenty czarny

260 x 346 x 305 mm
szt.

21K052Y szuflady na dokumenty srebrny szt.
21K055X pojemnik na prasę czarny

315 x 250 x 74 mm
szt.

21K055Y pojemnik na prasę srebrny szt.
21K054X stojak na koperty czarny

178 x 78 x 140 mm
szt.

21K054Y stojak na koperty srebrny szt.
21K093X pojemnik na karteczki czarny

78 x 105 x 105 mm
szt.

21K093Y pojemnik na karteczki srebrny szt.
21K096X przybornik na biurko czarny

100 x 103 x 202 mm
szt.

21K096Y przybornik na biurko srebrny szt.
21K058X stojak na wizytówki czarny 65 x 94 x 45 mm szt.
21K056X kubek na długopisy czarny

101 x 90,5 mm (wys. x śred.)
szt.

21K056Y kubek na długopisy srebrny szt.
21K053X pojemnik na spinacze czarny 52 x 96 mm (wys. x śred.) szt.
21K174X pojemnik naścienny czarny 475 x 103 x 314 mm szt.
21K175X przybornik na biurko czarny 100 x 114 x 238 mm szt.
21K260X przybornik obrotowy czarny 157 x 165 mm (wys. x średn.) szt.
21K057C kosz na papier okrągły, 19 litrów czarny

345 x 295 x 240 mm 
szt.

21K057Y kosz na papier okrągły, 19 litrów srebrny szt.
21K073X kosz na papier kwadratowy, 18 litrów czarny 343 x 268 x 203 mm szt.

kolekcja na biurko VIP 

21K093X

21K056X

21K056Y

21K058X
21K174X

21K175X

21K260X

21K093Y

Masa mocująca Yellow One
• samoprzylepna masa mocująca • 
umożliwia wielokrotne łączenie lekkich 
przedmiotów z większością powierzch-
ni • do przyklejania zdjęć, plakatów, 
karteczek • zastępuje taśmę, pinezki • 
po odklejeniu nie pozostawia śladów 
na gładkich powierzchniach • opako-
wanie zawiera 50 g masy podzielonej 
na 48 kostek

Kod kat. waga jedn. sprzed.
21K230X 50g opak.

Masa mocująca Faber-Castell
• do użytku w domu, szkole, pracy  
i projektach kreatywnych • łatwo od-
klejane prostokąty • odpowiednia do 
tymczasowego nalepienia informacji, 
plakatów, planów itp. • dostępna w bia-
łym kolorze

Kod kat. waga jedn. sprzed.
20K115X 50g opak.

masy mocujące

21K053X
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uchwyty samoprzylepne

Haki Command™
wielokrotnego  
użytku

Rzepy Command™ 
do wieszania  
obrazów, średnie 

Uchwyty do kabli 
Command™

Przezroczyste  
Haczyki  
Command™ 
z metalowym  
uchwytem

Uchwyty do kabli 
Command™

ZMIANA ARANŻACJI PRZESTRZENI 
JESZCZE NIGDY NIE BYŁA  
TAK PROSTA.
 Wystarczy jeden „KLIK”,  
a Twoje wnętrze może  
wyglądać zupełnie inaczej.

Opatentowany system Dual LockTM,  
zawarty w rzepach CommandTM  

jest całkowicie schowany pod obrazem.

PRZEROCZYSTE HACZYKI I PASKI  
SAMOPRZYLEPNE COMMANDTM

 
Łatwy i szybki montaż. 
Bezproblemowe usuwanie.
Dobrze trzymjają sieytku. 

ZORGANIZUJ PRZESTRZEŃ, ŻEBY 
WSZYSTKO BYŁO POD RĘKĄ,  
A JEDNOCZEŚNIE W ZNAKOMITYM 
PORZĄDKU? 
 
Dzięki haczykom i uchwytom 
Command™ uchronisz się 
przed chaosem i bałaganem.

ZORGANIZUJ PRZESTRZEŃ, ŻEBY 
WSZYSTKO BYŁO POD RĘKĄ,  
A JEDNOCZEŚNIE W ZNAKOMITYM 
PORZĄDKU? 
 
Dzięki haczykom i uchwytom 
Command™ uchronisz się 
przed chaosem i bałaganem.

DEKOROWANIE I PORZĄDKOWNIEWIESZANIE OBRAZÓW I ZDJĘĆ

ORGANIZACJA PRZESTRZENI PORZĄDKOWANIE KABLI

Kod kat. Opis Jedn. sprzed.
13K303A małe: 4 uchwyty, 5 pasków opak.
13K303C  duże: 2 uchwyty, 3 paski opak.

Kod kat. Opis Jedn. sprzed.
13K305X małe: 4 uchwyty, 5 pasków opak.

Kod kat. Opis Jedn. sprzed.
13K304X średnie: 4 komplety z rzepami opak.

Kod kat. Opis Jedn. sprzed.
13K306X 3 haczyki, 4 paski, przezroczyste opak.
13K313X 20 haczyków, 25 paski, przezroczyste opak.

Mini haczyki  
Command™ 
przezroczyste
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Taśma dwustronna montażowa Grand
• dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm • przy-
czepna do większości sztywnych powierzchni • zapewnia trwałe 
połączenia • bezwonna • wytrzymała na zrywanie • przyjazna dla 
środowiska • nie zawiera substancji trujących • stabilna substan-
cja klejąca odporna na działanie światła • wzmocniona powłoka 
taśmy odporna na starzenie • zastosowanie w szerokim zakresie 
temperatur 

Taśma dwustronna tesa
• uniwersalna taśma dwustronna z białej folii PP i z silnie klejącym  
klejem z kauczuku syntetycznego • szeroki zakres zastosowań: dwu-
stronne łączenie folii, plastiku, włókna czy kartonu, mocowanie wykła-
dzin i elementów dekoracyjnych

Taśma dwustronna Grand
• po usunięciu zabezpieczającego paska papieru – prze-
zroczysta • odrywana ręcznie  – bez konieczności używania 
nożyczek • bardzo dobrze przylega do powierzchni

Taśma lakiernicza Grand 
• jednostronnie przylepna taśma ochronna • nie pozosta-
wia śladów po odklejeniu • może służyć do mocowania folii 
ochronnych • odrywana ręcznie – bez konieczności używa-
nia nożyczek  

Taśma naprawcza tesa extra Power
• wzmacniana tkaniną • do napraw, mocowania przedmiotów,  
łączenia przewodów we wiązki, wzmacniania konstrukcji, oznaczania  
i wielu innych zastosowań • bardzo dobra przyczepność do wszystkich 
rodzajów powierzchni • wysoka odporność na czynniki atmosferyczne  
• do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń  
• taśmę można łatwo urwać ręką • nie zawiera rozpuszczalników  
• kolor srebrny

taśmy specjalistyczne

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
21K108B 12 mm x 5 m szt.
21K108D 18 mm x 5 m szt.
21K108F 24 mm x 5 m szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
21K107A 8 mm x 25 m szt.
21K107B 38 mm x 5 m szt.
21K107C 38 mm x 10 m szt.
21K107D 38 mm x 25 m szt.
21K107E 50 mm x 5 m szt.
21K107F 50 mm x 10 m szt.
21K107G 50 mm x 25 m szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K192A 50 mm x 25 m szt.
20K192B 50 mm x 10 m szt.
20K192C 50 mm x 5 m szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
20K191U 50 mm x 25 m szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
21K152A 19 mm x 40 m szt.
21K152B 25 mm x 40 m szt.
21K152C 30 mm x 40 m szt.
21K152D 38 mm x 40 m szt.
21K152E 48 mm x 40 m szt.
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kleje

Klej w sztyfcie Amos 
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarwny i bezwonny • 
zmywalny i niebrudzący • zawiera PVP • nie zawiera kwa-
sów ani rozpuszczalników • do papieru, fotografii, tektury 
i tkanin • zgodny z normami ASTM oraz CE • przebadany 
w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA

Kod kat. gramatura jedn. sprzed.
21K015A 8 g szt.
21K015X 10 g szt.
21K015C 15 g szt.
21K015E 22 g szt.
21K015H 35 g szt.

Klej w taśmie tesa ecoLogo
• klej w taśmie, usuwalny • idealny do wielokrotnego przyklejania i od-
klejania • klej umożliwia wielokrotne, szybkie i czyste przeklejanie • do 
klejenia papieru, kartonu, fotografii, plastiku i szkła • nośnik odporny 
na rozdarcie (folia PET) • nie zawiera rozpuszczalników

Kod kat. opis jedn. sprzed.
20K190X klej, 8,4 mm x 14m szt.
20K190Y wkład wymienny szt.

PR
EMIUM

PREMIUM

Kleje w sztyfcie
- do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.

-  nie zawiera rozpuszczalników i zapachu - na bazie PVP 
posiada atest PZH H-HŻ-6071-0105/16/C

-  nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska
-  nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy

-  usuwalny za pomocą wody
- szybkoschnący

Kod kat. gramatura jedn. sprzed.
14K445A 8 g szt.
14K445B 15 g szt.
14K445C 25 g szt.
14K445D 35 g szt.
14K445E 40 g szt.
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kleje

Klej z dozownikiem w 

kształcie pędzelka
ERB50

ER153

Wyjątkowo czysty 

i łatwy w użyciu

Wyposażony w silikonową 

rolkę dozującą wypływ 

kleju

Niezastąpione narzędzie 

w biurze, szkole i domu

Klej w płynie K Grand 
• dobre właściwości klejące • bezbarwny • niebrudzący • do papieru  
i tektury • na bazie wody

Klej w płynie Pentel ERB50
• dozownik w kształcie pędzelka (klej wypływa 
tylko przy zetknięciu pędzelka z powierzchnią) • 
bezzapachowy • zmywalny • przeznaczony do kle-
jenia papieru i kartonu

Klej w płynie Pentel ER153
• wyposażony w silikonową rolkę dozującą wy-
pływ kleju • bezzapachowy • zmywalny • przezna-
czony do klejenia papieru i kartonu • nie zawiera 
substancji szkodliwych

Klej w płynie Donau Roller
• z dozownikiem w postaci metalowej kulki, dzięki czemu klei punk-
towo, czysto i skutecznie • przeznaczony do klejenia papieru, tektury,  
fotografii, itp. • doskonale dozuje potrzebną ilość klejuKod kat. pojemność jedn. sprzed.

21K150A 30 ml szt.
21K150B 40 ml szt.
21K150C 50 ml szt.

Kod kat. pojemność opis jedn. sprzed.
42K221X 30 ml w płynie szt.

Kod kat. pojemność opis jedn. sprzed.
42K220X 50 ml w płynie szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K086X 50 ml szt.

12 szt. 

Taśmy klejące  
biurowe Grand
• idealnie przezroczysta

• bezwonna - wykonana z polipropylenu • pokryta emulsyjnym klejem akrylowym – 
nie zawiera rozpuszczalników organicznych • stabilna substancja klejąca odporna na 
działanie światła • wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie • zastosowanie 
w szerokim zakresie temperatur

Taśma biurowa z dyspenserem 
• idealnie przezroczysta

Taśma biurowa MAGIC 
z dyspenserem
• można po niej pisać • niewidoczna na 
fotokopiach i po przyklejeniu • idealna 
do naprawy zniszczonych dokumen-
tów, książek itp.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
21K031C 12mm x 10 yd szt.
21K031E 12mm x 30 yd szt.
21K032D 18mm x 20 yd szt.
21K032E 18mm x 30 yd szt.
21K033C 24mm x 10 yd szt.
21K033E 24mm x 30 yd szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
21K263X 18 x 20 yd szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
21K262X 18 x 20 yd szt.

taśmy klejące i podajniki do taśm
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taśmy klejące i podajniki do taśm

1

3

Kod kat. Opis Jedn. 
sprzedaży

1 13K005B Taśma Magic 19 mm x 33 m w kartoniku 1 szt.

2 13K005A Taśma Magic 19 mm x 7,6 m na podajniku 1 szt.

3 13K005X Taśma Magic 19 mm x 33 m x 3 szt. z podajnikiem 1 zestaw

4 13K005Z Taśma Magic 19 mm x 33 m 13 szt. + 3 szt. GRATIS + 
podajnik C-60 srebrny GRATIS 1 zestaw

5 13K005U Taśma Magic 19 mm x 33 m 10 szt.+ 4 szt. GRATIS 5 szt.

6 13K010B Taśma Crystal 19 mm x 33 m w kartoniku 1 szt.

7 13K010A Taśma Crystal 19 mm x 7,5 m na podajniku 1 szt.

8 13K010Y Taśma Crystal 19 mm x 33 m x 7 szt. + 1 szt. GRATIS 8 szt.

9 13K012X Taśma Double Sided 12 mm x 6,3 m na podajniku 1 szt.

10 13K008X Taśma Removable 19 mm x 33 m w kartoniku 1 szt.

PODAJNIK

GRATIS

TAŚMA SCOTCH® MAGIC™  
DO WSZYSTKICH ZADAŃ,  
W KTÓRYCH CHESZ POZO-
STAĆ NIEZAUWAŻONYM

TAŚMA  
KLEJĄCA

Magia! 
Niewidoczna  
na papierze

Znika
po przyklejeniu

Taśma klejąca Scotch® Magic™

•  Niewidoczna po naklejeniu 
•  Można po niej pisać

2

7 8

7 + 1 

GRATIS

Taśma klejąca Scotch® Crystal
•  Krystalicznie przezroczysta
•  Nie żółknie z upływem czasu 

6

9 10

Taśma klejąca Scotch® Dwustronna
• Bezpieczna dla fotografii
• Nie wysycha i nie żółknie

Taśma klejąca Scotch® Odklejalna
• Trzyma się mocno po naklejeniu
• Można ją odkleić bez śladu  

i ponownie przykleić na 30 dni
• Bezpieczna dla ścian

54

12+2
GRATIS

PODAJNIK

GRATIS
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taśmy klejące i podajniki do taśm

Kod kat. opis jedn. sprzed.
1 14K509X Podajnik C-18 lawendowy, 1 rolka 19 mm x 33 m 1 zestaw
2 13K030A Podajnik C-38 czarny, bez taśmy 1 sztuka
3 14K544X Podajnik PIESEK, 1 rolka 19 mm x 8,89 m 1 zestaw

• Można uzupełnić dowolną taśmą Scotch®
• Obciążona podstawa i metalowe ostrze  

pozwalają odciąć taśmę jedną ręką

1 2 3

PODAJNIK!
NAJLEPSZY SPOSÓB NA TAŚMĘ 

GOTOWĄ DO PRACY

KLEJ NA BAZIE
Surowców naturalnych

100% SUROWCÓW
z recyklingu w opakowaniu i trzpieniu taśmy

Taśma w
wyprodukowana                           Z ROŚLIN
ODRASTAJĄCYCH
w ciągu roku

53%

Klej z surowców  
roślinnych

Greener
Choice

DLA ZIELONYCH 
ZAKUPÓW BEZ 
KOMPROMISU DLA 
JAKOŚCI

Taśma klejąca Scotch® Magic™ Greener Choice z certyfikatem OK biobased**
Taśma w ponad 40% wyprodukowana z biodegradowalnych surowców naturalnych

100%  
z recyklingu

Kod kat. Opis Jedn. sprzedaży
1 14K677X Taśma Eko 19 mm x 20 m na podajniku 1 szt.

2 14K678X Taśma Eko 19 mm x 33 m x 3 szt.+podajnik Scotch® C-38 1 zestaw
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Nóż do kopert Grand
• plastikowy uchwyt • ostrze ze stali nierdzewnej

Nóż do kopert Office Products
• wyposażony w stylową, drewnianą rączkę • chromowane ostrze

Nożyki biurowe Grand
• plastikowa obudowa • wysuwane, łamane ostrze z blokadą 
(12 części w małym oraz 7 części w dużym)

Ostrza do nożyków biurowych
• 12 odłamywanych segmentów wykonanych z hartowanej stali • pa-
kowane w plastikowy pojemnik ochronny • szerokość: 9 mm / długość: 
100 mm

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K019Y szer. ostrza 9 mm szt.
21K019X szer. ostrza 18 mm szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K282X szer. ostrza 9 mm szt.
21K282Y szer. ostrza 18 mm szt.

Nóż biurowy Donau Professional
• wysuwane 7-częściowe ostrze (18 mm x 10 cm) z możliwością odła-
mywania części • blokada unieruchamiająca ostrze • obudowa wyko-
nana z wytrzymałego tworzywa ABS z gumową rękojeść oraz stalową 
prowadnicą ostrza wykonanego ze stali hartowanej • unikatowa kon-
strukcja suwaka umożliwia błyskawiczne wysunięcie zużytego ostrza 
z prowadnicy 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K740X nóż szt.
14K741X ostrza 18 mm opak. 10 szt.

nożyki do kopert

Kod kat. długość jedn. sprzed.
21K225X 17,5 cm szt.
21K225Y 21 cm szt.

Kod kat. długość jedn. sprzed.
21K226X 17,5 cm szt.
21K226Y 21 cm szt.

nożyczki

nożyki biurowe

Nóż do papieru GR-8100 Grand
• solidny nóż aluminiowy z rączką TPR (z gumy termoplastycznej) • 
metalowa prowadnica • karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt • 
otwór do zawieszania • wysuwane, łamane ostrze • samoczynna blo-
kada ostrza • wymiana ostrza po naciśnięciu czerwonego guziczka 
w uchwycie • do cięższych prac • szerokość ostrza: 18 mm • łamanie 
ostrza: 7 części

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K264X 18 mm szt.

Nożyczki tytanowe Grand Nożyczki teflonowe Grand

• zapewniają proste precyzyjne cięcia bez szarpania krawędzi • unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D zmniejszają tarcie, co ułatwia 
cięcie • nieprzywierające: powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy samoprzylepnej, przez co nożyczki są idealne do cięcia tkanin, zdjęć 
i wszystkich typów papieru • hartowane ostrze 3D z utrwaloną termicznie powłoką tytanową lub pokryte teflonem • ergonomiczny gumowy 
uchwyt o specjalnie zaprojektowanych krzywiznach dla maksymalnej pewności cięcia

Kod kat. długość noża jedn. sprzed.
21K017X 19 cm szt.

Kod kat. długość noża jedn. sprzed.
14K337X 24,7 cm szt.
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Nożyczki Donau Soft Grip
• ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości • wytrzymała rączka  
odporna na pęknięcia i odpryski wzbogacona o gumowany uchwyt  
• uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy  
samoprzylepnej, itp. • ergonomiczny kształt oraz miękka rękojeść  
• antyalergiczne wykończenie rączek 

Nożyczki Soft Grand 
• z ostrzem wykonanym z hartowanej nierdzewnej stali • rączki noży-
czek wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z miękkim gu-
mowanym uchwytem • ostre końcówki nożyczek umożliwiają precy-
zyjne wycinanie 

nożyczki

Nożyczki Maped Essentials Green
• ekologiczne • uchwyty w 60% wykonane z surowców pochodzących 
z recyklingu • ostrza i nit ze stali nierdzewnej gwarantują długotrwałe 
użytkowanie 

Nożyczki Tetis GN290
• wykonane ze stali nierdzewnej • ostrze pokryte fluorem, dzięki czemu
jest odporne na przywieranie kleju oraz taśmy klejącej • posiadają ide-
alnie dopasowany do kształtu dłoni uchwyt, dodatkowo dla większego
komfortu użytkowania, pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem

Nożyczki Maped Advanced Gel
• ergonomiczne nożyczki wysokiej jakości • wycięte w łuk ostrza i nit 
wykonane ze stali nierdzewnej • uchwyt pokryty wewnątrz miękkim, 
żelowym tworzywem maksymalnie poprawia komfort pracy i gwaran-
tuje stabilność oraz precyzję, idealnie dopasowując się do każdej dłoni

Kod kat. długość jedn. sprzed.
14K182A 16,5 cm szt.
14K182B 20 cm szt.

Kod kat. długość jedn. sprzed.
21K154A 12 cm szt.
21K154B 17,5 cm szt.
21K154C 21,5 cm szt.
21K154D 25 cm szt.

Kod kat. długość jedn. sprzed.
54K080X 17 cm szt.
54K080Y 21 cm szt.

Kod kat. długość / kolor uchwytu jedn. sprzed.
38K264X 17 cm, żółte szt.
38K264Y 17 cm, niebieskie szt.

Kod kat. długość jedn. sprzed.
54K081X 17 cm szt.
54K081Y 21 cm szt.

gwarancja 

5 lat
gwarancja 

10 lat

gwarancja 

3 lata

MOGĄ BYĆ UŻYWANE 
PRZEZ OSOBY PRAWO I LEWORĘCZNE

MOGĄ BYĆ UŻYWANE 
PRZEZ OSOBY PRAWO I LEWORĘCZNE
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Tusz do pieczątek gumowych Noris 110S
• uniwersalny tusz wodny • przeznaczony do pieczątek ręcznych i sa-
motuszujących z gumową i polimerową płytką stemplującą • butelecz-
ka o pojemności 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek 
oraz nakrętką w kolorze tuszu

Tusz uniwersalny NORIS 199PO
• na bazie alkoholu, uniwersalny, szybkoschną-
cy (50 sek.) • na prawie wszystkie powierzchnie 
gładkie (szkło, metal), może być stosowany do 
znakowania polietylenu (PE) i polipropylenu 
(PP) •  do stosowania w stemplach ręcznych  
z gumową lub polimerową odporną na alkohol 
płytką stemplującą

Tusz do pieczątek metalowych Noris 210
• olejowy (do znakowania papieru), przeznaczony do pieczątek z meta-
lową lub gumową płytką stemplującą • buteleczka o pojemności 25 ml 
z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze 
tuszu

Poduszka Trodat do stempli 
• obudowa wyprodukowana z materiałów odzyskanych oraz 
przy zmniejszonej emisji CO2 • do stemplowania korespon-
dencji firmowej, potwierdzeń odbioru gotówki, dostaw towa-
rów, itp.

poduszki i tusze do stempli

kasetki na pieniądze

Kasetki na pieniądze Eagle
• metalowe, lakierowane o zaokrąglonych brze-
gach • zamykane na kluczyk (dwa kluczyki w ze-
stawie) • wewnątrz wyposażone w plastikową 
tackę na bilon 

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
48K001A czarny szt.
48K001B czerwony szt.
48K001N fioletowy szt.
48K001C niebieski szt.
48K001D zielony szt.

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
48K124A czarny szt.
48K124B czerwony szt.
48K124N fioletowy szt.
48K124C niebieski szt.
48K124D zielony szt.
48K124M żółty szt.

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
48K002A czarny szt.
48K002B czerwony szt.
48K002N fioletowy szt.
48K002C niebieski szt.
48K002D zielony szt.

Kod kat. format / kolor tuszu jedn. sprzed.
48K115X 90 x 50 mm, nienasączona szt.
48K116X 110 x 70 mm, nienasączona szt.
48K117X 160 x 90 mm, nienasączona szt.

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
21K011A czarny 100 x 217 x 300 mm szt.
21K012B czerwony 82 x 192 x 262 mm szt.
21K013A czarny 77 x 157 x 207 mm szt.
21K068C niebieski 70 x 120 x 153 mm szt.
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Datownik samotuszujący Grand
• samotuszujący • obudowa z tworzywa sztucznego pokryta materia-
łem antypoślizgowym • wysokość czcionki 4 mm • model cyfrowy (GR-
-4510C) lub literowo-cyfrowy (GR-4510L)

Numerator automatyczny Reiner
• niezwykle wytrzymały • w mocnej, niezawodnej obudowie i z plastikowym
ergonomicznym uchwytem oraz metalową czcionką • przydatny w księgo-
wości do archiwizacji dokumentów ścisłego zarachowania • na ostatnich  
5 pierścieniach posiada opcję powtarzania numeru 0,1-6,12 i 20 razy (mo-
dele B6 i B6K) oraz 0, 1-3, 6 razy (model B8K) • opcje na każdym pierścieniu:  
10 cyfr i puste pole • wysokość cyfr 4,5 mm • wymienny wkład samotuszujący 
wystarcza na ok. 16 tys. odbić

Kod kat. opis jedn. sprzed.
48K008X 6 cyfr (B6K) plastikowa obudowa szt.
48K008Z 6 cyfr (B6) metalowa obudowa szt.
48K008Y 8 cyfr (B8K) plastikowa obudowa szt.
48K080A wkład tuszujący czarny do B6K i B6 szt.
48K081A wkład tuszujący czarny do B8K szt.

Datownik samotuszujący Trodat 4810
• obudowa wyprodukowana z materiałów odzyska nych oraz przy 
zmniejszonej emisji CO2 •  do stemplowania korespondencji firmowej,  
potwierdzeń odbioru gotówki, dostaw towary, itp. • wysokość cyfr/liter 
3,8 mm • w dwóch wersjach: ISO oraz polskiej

Numeratory automatyczne Eagle
• metalowa konstrukcja • ergonomiczny uchwyt • wysokość czcionki 
4,5 mm • wkład samotuszujący 

TY102-6 TY102-8

Numerator samotuszujący Trodat Printy 4836
• 6-cio cyfrowy • obudowa wyprodukowana z materiałów odzyska nych 
oraz przy zmniejszonej emisji CO2 • przydatny do znakowania doku-
mentów  w każdym biurze • stanowi wraz z datownikiem 4810 komplet 
biurowy - numerator i datownik • wysokość cyfr 3,8 mm

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BESTS
E

L
L

E
R

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BESTS
E

L
L

E
R

wersja ISO

wersja PL

odbicie B6/B6K

odbicie B8K

datowniki i numeratory

Kod kat. wersja jedn. sprzed.
21K153P literowo-cyfrowa szt.
21K153I cyfrowa szt.

Kod kat. wersja jedn. sprzed.
48K007I ISO szt.
48K007P polska szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K078A TY102-6 6-cyfrowy szt.
21K078C TY102-8 8-cyfrowy szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
48K032X 6-cyfrowy szt.



NIE DOLEWAJ TUSZU,  
WYMIENIAJ WKŁADKĘ

BEZ PLAM  
I ZABRUDZEŃ

BEZ  
KLEKSÓW

BEZ NIE ZATUSZOWANYCH  
POWIERZCHNI W ODBICIU

KOLORY TUSZUOryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczątek, datowników, numeratorów 
samotuszujących Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia. 
Umożliwiają łatwą i wolną od zabrudzeń wymianę wkładki w każdym modelu 
pieczątki. 

Najlepsze odbicia uzyskasz wymieniając wkładkę, gdy skończy się tusz.

Printy 4914 – 64x26 m
m

Printy 4912 – 47x18 mm

Printy 4911 – 38x14 mm

Printy 4915 – 70x25 mm

Printy 4910 – 26x9 mm

Printy 4913 – 58x22 mm

Wielkość pieczątki

Wielkość pieczątki

Wielkość pieczątki

Professional 5208 – 68x47 mm

Professional 5207 – 60x40 mm

Professional 5206 – 56x33 mm

Professional 5204 – 56x26 mm Professional 5205 – 68x24 m
m

Professional 5211 – 85x55 m
m

Professional 5212 – 116x70 m
m

Professional 5203 – 49x28 mm

Professional 5200 – 41x24 mm

Professional 5215 – 45 mm

PIECZĄTKI PROFESSIONAL

PIECZĄTKI PRINTY

PIECZĄTKI POCKET

Kancelaria 
Adwokacka

Adam Nowak
07-200 Kraków, ul. Nowy Targ 46

NIP: 1234567890 REGON:123456790
www.nowak-kancelari.eu

Salon meblowy Alladyn
ul. Krucza 17A 90-129 Pozna

t e l .  0 0 - 9 7 1 - 0 9 1 - 0 1 1

Kamila Kowalska

Główny księgowy
Pocket 9511 – 38x13 mm

Pocket 9512 – 47x18 mm

Pieczątki Professional posiadają
obudowę ze stali nierdzewnej
oraz mają dodatkowo elementy 
amortyzujące drgania, wibracje.

Ergonomiczna główka zapewnia
przyjazne użytkowanie, a stopki 
antypoślizgowe powodują, 
że pieczątka nie ślizga się podczas 
stemplowania.

Pocket Printy to pieczątka, którą 
można nosić wszędzie i która jest
zawsze gotowa do użycia. 
Jest to możliwe dzięki nowoczesnej 
konstrukcji i intuincyjnemu 
mechanizmowi. Idealna dla przedstawicieli 
handlowych, lekarzy, architektów, 
agentów ubezpieczeniowych, taksówkarzy.

21 3PRZYGOTUJ PROJEKT  
ODBICIA SAMEMU  
LUB ZOSTAW TO NAM

WYBIERZ  
WIELKOŚĆ I RODZAJ 
PIECZĄTKI

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z PRZEDSTAWICIELEM  
HANDLOWYM, KTÓRY  
SŁUŻY POMOCĄ 

Twój sposób na pieczątkę

Pieczątki Printy z zatyczką
i  rewolucyjnym systemem 
wymiany wkładki. 
Idealne do każdego biura.
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Professional 5212 – 116x70 m
m

Professional 5203 – 49x28 mm

Professional 5200 – 41x24 mm

Professional 5215 – 45 mm
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PIECZĄTKI PRINTY

PIECZĄTKI POCKET

Kancelaria 
Adwokacka

Adam Nowak
07-200 Kraków, ul. Nowy Targ 46

NIP: 1234567890 REGON:123456790
www.nowak-kancelari.eu

Salon meblowy Alladyn
ul. Krucza 17A 90-129 Pozna

t e l .  0 0 - 9 7 1 - 0 9 1 - 0 1 1

Kamila Kowalska

Główny księgowy
Pocket 9511 – 38x13 mm

Pocket 9512 – 47x18 mm

Pieczątki Professional posiadają
obudowę ze stali nierdzewnej
oraz mają dodatkowo elementy 
amortyzujące drgania, wibracje.

Ergonomiczna główka zapewnia
przyjazne użytkowanie, a stopki 
antypoślizgowe powodują, 
że pieczątka nie ślizga się podczas 
stemplowania.

Pocket Printy to pieczątka, którą 
można nosić wszędzie i która jest
zawsze gotowa do użycia. 
Jest to możliwe dzięki nowoczesnej 
konstrukcji i intuincyjnemu 
mechanizmowi. Idealna dla przedstawicieli 
handlowych, lekarzy, architektów, 
agentów ubezpieczeniowych, taksówkarzy.

21 3PRZYGOTUJ PROJEKT  
ODBICIA SAMEMU  
LUB ZOSTAW TO NAM

WYBIERZ  
WIELKOŚĆ I RODZAJ 
PIECZĄTKI

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z PRZEDSTAWICIELEM  
HANDLOWYM, KTÓRY  
SŁUŻY POMOCĄ 

Twój sposób na pieczątkę

Pieczątki Printy z zatyczką
i  rewolucyjnym systemem 
wymiany wkładki. 
Idealne do każdego biura.

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej
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ekskluzywne przybory piśmienne

URBAN URBAN

Pióro 
wieczne Długopis Opis jedn. 

sprzed.
40K302A 40K303A Urban Muted Black CT szt.
40K302B 40K303B Urban Muted Black GT szt.
40K302D 40K303D Urban Metro Metallic CT szt.
40K302E 40K303E Urban Vibrant Magenta CT szt.

Wyjątkowe osiągnięcie stylu.
Efektowny Parker Urban wznosi tradycję marki Parker 
na nowy poziom. Jego dynamiczny design i szeroki 
zakres wykończeń zostały stworzone, by dopełnić Twój  
indywidualny styl. Parker Urban nadaje każdemu słowu 
szczególnego znaczenia.

Muted Black CT

Muted Black GT

Metro Metallic CT

Vibrant Magenta CT

PARKER IM PREMIUM/IM
Pewność i profesjonalizm.
Solidny partner. Inteligentny, pewny i profesjonalny. 
Linia Parker IM to stalówki ze stali nierdzewnej 
i wykończenia oddające najlepszą tradycję marki. 
Każdy detal linii zaprojektowany został tak, by zapewnić 
niezawodność pisania.

Black  CT

Black  GT

Blue CT

Brushed Metal GT

Dark Espresso CT

Premium Black GT

 Premium Warm Silver GT

Pióro 
wieczne Długopis Opis jedn. 

sprzed.
40K304A 40K305A Parker IM Premium Black GT szt.
40K304G 40K305G Parker IM Premium Warm Silver GT szt.

40K306A 40K307A Parker IM Black CT szt.
40K306B 40K307B Parker IM Black GT szt.
40K306C 40K307C Parker IM Blue CT szt.
40K306D 40K307D Parker IM Brushed Metal GT szt.
40K306E 40K307E Parker IM Dark Espresso CT szt.

Zestawy prezentowe

Zestaw Parker IM Black GT
(pióro wieczne + długopis) 

Zestaw Parker IM Black CT
(pióro wieczne + długopis) 

Kod kat. jedn. sprzed.
40K324Y kpl.

Kod kat. jedn. sprzed.
40K324X kpl.

Zestaw Urban Black GT 
(pióro wieczne+ długopis) 

Kod kat. jedn. sprzed.
40K322X kpl.
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ekskluzywne przybory piśmienne

IM ESSENTIAL
Eleganckie, dopracowane i sprawdzone wzornictwo 
zestawione z nowoczesną, stożkową formą.  
Wykonany ze stali szlachetnej lub pokryty czarnym 
matowym lakierem z  chromowanymi wykończenia-
mi oraz uzupełniony charakterystycznym klipsem  
w kształcie strzałki PARKER.

VECTOR XL
Pióro wieczne Vector XL idealnie pasuje do nowoczesnego 
stylu życia dzięki eleganckiemu wzornictwu i niezawodno-
ści. Metaliczne wykończenie uzupełnione jest chromowany-
mi wykończeniami i charakterystycznym klipsem w kształcie 
strzałki PARKER. Posiada niepowtarzalny, przezroczysty 
korpus odsłaniający mechanizm wewnętrzny pióra. Duża, 
trwała stalówka ze stali szlachetnej zapewnia wygodne 
i płynne pisanie.

Pióro 
wieczne Długopis Opis jedn. 

sprzed.
40K353A 40K354A Matte Black CT szt.
40K353U 40K354U Stainless Steel CT szt.

Pióro 
wieczne Opis jedn. 

sprzed.
40K352A Black szt.
40K352U Silver Blue szt.
40K352Y Teal szt.
40K352D Green szt.
40K352T Lilac szt.

Matte Black CT

Silver Blue

Matte Black CT

Teal

Stainless Steel

Green

Stainless Steel

Lilac

Black

JOTTER XL
Efektowna kolekcja czterech długopisów doskonale 
łączy ponadczasową elegancję z robiącą wrażenie, 
nowoczesną estetyką.

Długopis Opis jedn. 
sprzed.

40K351A Black Monochrome szt.
40K351X Gold Monochrome szt.
40K351T Pink Gold Monochrome szt.
40K351K Grey Monochrome szt.

Black Monochrome 

Gold Monochrome

Pink Gold Monochrome

Grey Monochrome 

ATRAMENTY, WKŁADY

Kod kat. Opis jedn. sprzed.
40K023A Atrament w butelce czarny szt.
40K023C Atrament w butelce niebieski szt.

40K022A Naboje atramentowe czarne szt.
40K022C Naboje atramentowe niebieskie szt.

40K079A Wkład do długopisu Quinkflow czarny F szt.
40K079C Wkład do długopisu Quinkflow niebieski F szt.
40K079B Wkład do długopisu Quinkflow niebieski M szt.

40K021A Wkład do piór kulkowych czarny F szt.
40K021C Wkład do piór kulkowych niebieski F szt.
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ekskluzywne przybory piśmienne

Zestaw Jotter Stainless Steel CT 
(pióro wieczne + długopis) 

Zestaw Jotter Stainless Steel GT 
(pióro wieczne + długopis) 

Zestaw Jotter Stainless Steel CT 
(długopis + ołówek) 

Kod kat. jedn. sprzed.
40K326X kpl.

Kod kat. jedn. sprzed.
40K325Y kpl.

Kod kat. jedn. sprzed.
40K325X kpl.

JOTTER

Pióro 
wieczne Długopis Opis jedn. 

sprzed.
40K313A 40K309A Jotter Stainless Steel GT szt.
40K313B 40K309B Jotter Stainless Steel CT szt.
40K313C 40K309C Jotter Bond Street Black CT szt.
40K313E 40K309E Jotter Royal Blue CT szt.

40K309D Jotter Kensington Red CT szt.
40K309G Jotter Waterloo Blue CT szt.
40K309H Jotter Chelsea Orange CT szt.
40K309I Jotter Victoria Violet CT szt.

PARKER Jotter to funkcjonalność i trwałość. 
Jego opływowy kształt i ikoniczna strzałka 
czerpią z klasycznego designu marki PARKER. 
Jotter jest idealny, jeśli żyjesz w biegu i szukasz 
prostych rozwiązań. 

JOTTER ORGINALS

Stainless Steel CT

Bond Street Black CT

Royal Blue CT

Kensington Red CT

Waterloo Blue CT

Chelsea Orange CT

Victoria Violet CT

Jotter Originals to powracająca do przeszłości kolekcja 
zainspirowana duchem lat 90. Kolekcja obejmuje wyrazi-
stą sylwetkę Jottera oraz charakterystyczne „kliknięcie”, 
a wszystko to w żywej palecie kolorystycznej nawiązują-
cej do tej kultowej dekady. 

Pióro 
wieczne Długopis Opis jedn. 

sprzed.
40K330C 40K331C Jotter Orginals Blue szt.
40K330A 40K331A Jotter Orginals Black szt.
40K330B 40K331B Jotter Orginals Red szt.
40K330T 40K331T Jotter Orginals Magenta szt.
40K330L 40K331L Jotter Orginals Orange szt.

40K331D Jotter Orginals Green szt.
40K330G 40K331G Jotter Orginals White szt.

Black

Red

Magenta

Orange

Green

White

Zestawy prezentowe
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ekskluzywne przybory piśmienneekskluzywne przybory piśmienne

Długopis automatyczny Pentel BK437
• trójkątny gumowy uchwyt w kolorze tuszu • boczny przycisk chowa-
nia wkładu • grubość linii pisania 0,27 mm • długość linii pisania 1000 m

Długopis Pentel iZee BX467

Długopis Pentel BXC467 MULTIPEN iZee 4w1

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
42K057A czarny szt.
42K057B czerwony szt.
42K057C niebieski szt.

12 szt. 

• prosta, przezroczysta obudowa • długość linii pisania 1700 m •  końcówka 0,7 
mm z niklowanego srebra • kulka wykonana z węglika wolframu • grubość linii 
pisania  0,27 mm

Wkład Pentel BKL77
Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

42K005A czarny szt.
42K005B czerwony szt.
42K005C niebieski szt.
42K005D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
42K016A czarny szt.
42K016B czerwony szt.
42K016C niebieski szt.
42K016D zielony szt.

Długopis Pentel BK 77

Długopis Pentel BK77AB 
antybakteryjny

12 szt. 

NIE NAMNAŻA
BAKTERII

Z JONAMI
SREBRA

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
42K244C czarny szt.
42K244A niebieski szt.

Długopis automatyczny Pentel BK417
• gumowany uchwyt • obudowa w kolorze tuszu • boczny system  
chowania wkładu • długość linii pisania 1500 m • grubość linii pisania 
0,27 mm

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
42K069A czarny szt.
42K069B czerwony szt.
42K069C niebieski szt.

10 szt. 

Kod kat. opis kolor wkładu jedn. sprzed.
42K245C BX467 niebieski szt.
42K245B BX467 czerwony szt.
42K245P BX467 błękitny szt.
42K245T BX467 różowy szt.
42K245L BX467 pomarańczowy szt.
42K245N BX467 fioletowy szt.
42K245A BX467 czarny szt.
42K245D BX467 zielony szt.

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
42K260P granatowy szt.
42K260X miętowy szt.

12 szt. 

42K260P

42K260P

42K260X

42K260X
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Długopis automatyczny UNI SN-227 POWER TANK
• stworzony do pisania w ekstremalnych warunkach – na-
wet w kosmosie gdzie nie ma grawitacji! • automatycznie 
chowany wkład (SNP-7) napełniony pod ciśnieniem 3000 
hPa, nie wylewa • grubość linii pisania ok. 0,3 mm

IDEALNY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W TERENIE 

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K099A czarny szt.
48K099B czerwony szt.
48K099C niebieski szt.

12 szt. 

dugopisy

Długopis automatyczny Uni SN-100 Długopis automatyczny Uni SN-101

Długopis automatyczny Uni SN-101 / SN-100 LAKNOCK
• wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku • pisze lekko i nie przerywa • transparentna obudowa umożliwia
kontrolę poziomu tuszu • nie plami i nie pozostawia "kleksów" • grubość linii pisania: ok. 0,3 mm 

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K031A czarny szt.
48K031B czerwony szt.
48K031C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K039A czarny szt.
48K039B czerwony szt.
48K039C niebieski szt.

12 szt. 

Długopis automatyczny Schneider K15
• smukła obudowa • korpus wykonany z tworzywa sztucznego • koń-
cówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie • 
tusz olejowy, wodoodporny • metalowy klip i przycisk • na wkład wy-
mienny • kolor wkładu niebieski

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
14K241C mix szt.

50 szt. 

Długopis automatyczny Rystor Boy RS
• gumowy uchwyt • obudowa w kolorze tuszu • długość linii pisania  
600 m • grubość linii pisania 0,3 mm • końcówka pisząca z niklowanego 
srebra z  kulką z węglika wolframu

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K049A czarny szt.
43K049C niebieski szt.
43K049B czerwony szt.

12 szt. 

Długopis automatyczny Paper Mate Inkjoy™ 300RT
• rewolucyjny tusz ULV sprawia, że pisanie jest płynne, a jednocze-
śnie tusz bardzo szybko wysycha, co pozwala uniknąć rozmazywa-
nia • komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie do dłoni • stylizowany 
metalowy klips • grubość linii pisania ok. 0,4 mm)

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
40K080A czarny szt.
40K080C niebieski szt.

12 szt. 

Długopis automatyczny Grand GR-5332 
• na wkład wymienny • ergonomiczna obudowa z elementami antypo-
ślizgowymi • formuła tuszu zapewnia miękkość i lekkość pisania • tusz 
wodoodporny • grubość linii pisania ok. 1 mm • długość linii pisania 
550 m • wkład w kolorze niebieskim

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
21K201X mix szt.

24 szt. 
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SX-101 ze skuwką 
SXN-101 automatyczny 

długopisy

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K048A czarny/czarny szt.
48K048B czerwony/czerwony szt.
48K048C niebieski/niebieski szt.
48K048T niebieski/różowy opak./12 szt.
48K048U niebieski/błękitna opak./12 szt.
48K048Y niebieski/ jasno niebieska opak./12 szt.

Kod kat. kolor wkładu/kolor obudowy jedn. sprzed.
48K041A czarny/czarny szt.
48K041B czerwony/czerwony szt.
48K041C niebieski/niebieski szt.
48K041D zielony/zielony szt.
48K041T niebieski/różowy opak./12 szt.
48K041U niebieski/błękitna opak./12 szt.
48K041Y niebieski/ jasno niebieska opak./12 szt.

Wkład UNI SXR-72
do długopisów UNI SX-101

Wkład UNI SXR-71 
do długopisów UNI SXN-101

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K042A czarny szt.
48K042B czerwony szt.
48K042C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K065A czarny szt.
48K065B czerwony szt.
48K065C niebieski szt.
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długopisy

Długopis Bic Round Stic
• jednorazowy • smukła obudowa w kolorze tuszu • końcówka pisząca 
o grubości 1,00 mm umożliwia pisanie o szerokości 0,32 mm • długość 
linii pisania 2000 m • produkt bezpieczny - nie zawiera toksyn, metali 
ciężkich oraz PCV

Długopis Paper Mate Inkjoy 100 RT / 100 CAP
• jednorazowy • przezroczysta trójkątna obudowa • rewolucyjny tusz ULV -
długopis wręcz "płynie" po papierze a jednocześnie błyskawicznie wysycha
dzięki czemu tusz się nie rozmazuje • grubość linii pisania ok. 0, 4 mm

automatyczny nieautomatyczny

Długopis Corvina
• na wkład wymienny • przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę 
stopnia zużycia wkładu • mosiężna kulka pisząca • zatyczka w kolorze 
wkładu • długość linii pisania 2000 m • grubość linii pisania 1 mm

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K036A czarny szt.
47K036C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K077C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
40K083A czarny szt.
40K083B czerwony szt.
40K083C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
40K082A czarny szt.
40K082B czerwony szt.
40K082C niebieski szt.
40K082D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
21K074A czarny szt.
21K074B czerwony szt.
21K074C niebieski szt.
21K074D zielony szt.

Długopis Bic ecolutions Stic
• jednorazowy • wykonany w 74% z materiałów przetworzonych • 
szerokość linii pisania 0,32 mm • produkt bezpieczny - nie zawiera 
toksyn, metali ciężkich oraz PCV • tusz na bazie oleju: trwały, wodo-
odporny, szybkoschnący

20 szt. 

60 szt. 

50 szt. 

50 szt. 

60 szt. 

Długopis Bic Orange Original Fine
• jednorazowy • • atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, 
szybkoschnący (<2s), gwarantujący płynność pisania • grubość linii 
pisania 0,3 mm • bardzo wydajny - długość linii pisania 3500 m

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
47K001A czarny szt.
47K001B czerwony szt.
47K001C niebieski szt.
47K001D zielony szt.

Długopis Rystor Kropka RS
• długopis o bardzo wysokiej gładkości i szybkości pisania (nowa ge-
neracja tuszu) • umożliwia pisanie po wszystkich rodzajach papieru m 
in. po odwrotnej stronie druków samokopiujących • intensywne kolory 
tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca • długość
linii pisania ok. 800 m • grubość linii pisania ok. 0,3 mm

Długopis Rystor Kropka
• intensywne kolory tuszu są trwałe,odporne na wodę i działanie pro-
mieni słońca • cienko piszący (grubość linii pisania 0,3 mm) • długość 
linii pisania ok. 1 800m

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K030A czarny szt.
43K030C niebieski szt.
43K030B czerwony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K029A czarny szt.
43K029B czerwony szt.
43K029C niebieski szt.
43K029D zielony szt.

20 szt. 

12 szt. 12 szt. 
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długopisy

Długopis automatyczny Office Products
• z wymiennym olejowym wkładem • obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem ergonomii • gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania 
• transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu • klips w kolorze tuszu • tusz wodoodporny • średnica kulki: 0,7mm • 
grubość linii pisania: 0,5mm

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
14K742A czarny szt.
14K742B czerwony szt.
14K742C niebieski szt.
14K742D zielony szt.

Długopis automatyczny Grand GR-3608 
• na wkład wymienny • posiada gumkę do prac na ekranach dotyko-
wych • tusz wodoodporny • długość linii pisania 400 m • grubość linii 
pisania 0,7 mm • wkład w kolorze niebieskim

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
21K179X mix szt.

36 szt. 

Długopis automatyczny Grand GR-2006A
• automatyczny z wymiennym wkładem • tusz wodoodporny • ergono-
miczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym • długość linii pisania 
1000 m • grubość linii pisania 0,7 mm • kolor wkładu niebieski

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
21K002X mix szt.

24 szt. 

długopisy z podstawką

Kod kat. kolor podstawy kolor wkładu jedn. sprzed.
14K121X czarny niebieski szt.
14K121Y czarno-niebieski niebieski szt.

Długopis HAN na łańcuszku
• wykonany z trwałego polistyrenu • tusz na bazie oleju • stabilna, specjalnie do-
ciążona podstawa • średnica kulki: 1 mm • grubość linii pisania: ok. 0,47-0,50 mm 
• długość linii pisania: ok. 3000 m • długość łańcuszka: 55 cm • wymiary podstawy: 
68 x 95 x 40 mm

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
20K009X niebieski szt.

Kod kat. opis kolor wkładu jedn. sprzed.
20K013X stojący niebieski szt.
20K014X leżący niebieski szt.

Długopis MemoBe na łańcuszku 
• elegancki długopis na łańcuszku z samoprzylepną podkładką • me-
talowy łańcuszek o długości 58 cm • grubość linii pisania: 0,7 mm  
• długość linii pisania około 1000 m

Długopis MemoBe na sprężynce
• samoprzylepna podkładka • trwała sprężynka o długości 1 m 
• grubość linii pisania: 0,7 mm • długość linii pisania: > 900 m
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dugopisy żelowe

Długopis żelowy Uni UMN-207 SIGNO 
Najlepszy długopis żelowy na rynku! • niepowtarzalny nowoczesny wygląd • elegancki klip oraz końcówka 
ze stali nierdzewnej • szybkoschnący tusz nowej generacji: pigmentowy, wodoodporny i odporny na blak-
nięcie • 5 lat gwarancji na tusz • gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania • średnica kulki piszącej 0,7 mm 
• grubość linii pisma ok. 0,4 mm • wymienny wkład UMR-87

Wkład Pentel KF6

• bezkwasowy tusz żelowy, nie blaknie, nie rozmazuje się i jest wyjąt-
kowo odporny na działanie czynników zewnętrznych • gładki przepływ 
tuszu do końcówki zapewnia lekkie i czyste pisanie • gumowy uchwyt 
• długość linii pisania 650 m • grubość linii pisania 0,35 mm • na wkład 
Pentel KFR7

• gumowy uchwyt • wodoodporny i nieblaknący tusz żelowy zawiera 
specjalny pigment,, który nadaje kolorom intensywności i wyrazistość 
• długość linii pisania 550 m • grubość linii pisania 0,30 mm 

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K029A czarny szt.
48K029B czerwony szt.
48K029C niebieski szt.
48K029D zielony szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K074A czarny szt.
42K074B czerwony szt.
42K074C niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K150A czarny szt.
42K150B czerwony szt.
42K150C niebieski szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
42K015A czarny szt.
42K015B czerwony szt.
42K015C niebieski szt.

• końcówka wyposażona w podwójny system kulkowy ze sprężynką, za-
pewnia gładkość i płynność pisania • przezroczysta obudowa z elemen-
tami w kolorze tuszu • gumowy uchwyt• długość linii pisania 900 m • 
grubość linii pisania 0,3 mm • na wkład wymienny R-120

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K012A czarny szt.
43K012B czerwony szt.
43K012C niebieski szt.
43K012D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K011A czarny szt.
43K011B czerwony szt.
43K011C niebieski szt.
43K011D zielony szt.

Wkład żelowy Rystor R-120Długopis żelowy Rystor Boy Gel Eko

Długopis żelowy Pentel K116

12 szt. 

12 szt. 

12 szt. 

12 szt. 

Długopis żelowy Donau 
• klasyczny, ze specjalnie pod kątem ergonomii zaprojektowaną obudową oraz gumowanym uchwytem 
zapewniającym komfort pisania • tusz pigmentowy, wodoodporny bez zawartości kwasu – nietoksyczny • 
skuwka z klipsem w kolorze tuszu • metalizowana końcówka • długość linii pisania do 450 m • grubość linii 
0,25 mm • na wkłady wymienne

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K112A czarny szt.
14K112B czerwony szt.
14K112C niebieski szt.
14K112D zielony szt.

10 szt. 

Wkład żelowy Pentel KFR7
Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.

42K075A czarny szt.
42K075B czerwony szt.
42K075C niebieski szt.

Długopis żelowy Pentel K497

• igłowa końcówka piszącą umożliwia rysowanie i kreślenie przy linijce i szablonie • idealnie sprawdza się przy opisywaniu faktur • nasadka i 
nakrętka obudowy w kolorze tuszu • przezroczysta obudowa z karbowanym lub gumowym uchwytem poprawia komfort pisania • długość linii 
pisania 800m • grubość linii pisania 0,27mm • na wkład wymienny R-140

Długopis żelowy Rystor GZ-031
Kod kat. kolor jedn. sprzed.

43K002A czarny szt.
43K002B czerwony szt.
43K002C niebieski szt.
43K002D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
43K014A czarny szt.
43K014B czerwony szt.
43K014C niebieski szt.
43K014D zielony szt.

Długopis żelowy Rystor Fun Gel

12 szt. 12 szt. 
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Pióra kulkowe One Hybrid - N
  Innowacyjne pióro kulkowe stylizowane na klasyczne,  

       eleganckie pióro wieczne
  Igłowa, hybrydowa końcówka ze stali szlachetnej
  Tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2,
  Gwarantuje trwałość znakowania dokumentów
  Super-Flow-System kontrolujący precyzyjne dozowanie tuszu
  Tusz nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni
  Duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu
  Ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa
  Skuwka wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem
  Grubość linii pisania: 0,3 mm

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
14K245A czarny szt.
14K245B czerwony szt.
14K245C niebieski szt.
14K245D zielony szt.

pióra i cienkopisy kulkowe

12 szt. 

10 szt. 

Pióro kulkowe
ONE BUSINESS
-  eleganckie pióro kulkowe stylizowane na pióro wieczne 
- skuwka z metalowym klipem
- stożkowa, ultra gładko pisząca końcówka
-  Super-Flow-System kontrolujący precyzyjnie dozowanie tuszu
- wodoodporny tusz (ISO 14145-2)
- nie wysycha nawet przez 3 dni
-  duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu
- grubość linii pisania: 0,6 mm

Kod kat. kolor
14K506A  czarny
14K506B  czerwony
14K506C  niebieski
14K506D  zielony

czarny czerwony niebieski typ wkładu jedn. sprzed.
48K067A 48K067B 48K067C SXR-7 szt.
48K035A 48K035B 48K035C SXR-C7 szt.

Pióro kulkowe SX 217 / SXN217 Jetstream 
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! Idealne dla osób leworęcz-
nych i szybko piszących! • tusz zasycha w ciągu 1 sekundy, nie roz-
mazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • 
można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • gumowa obudowa 
zapewnia komfort pisania • kulka z węglika wolframu • grubość linii 
pisania ok. 0,35 mm
SX-217 ze skuwką • wymienny wkład SXR-C7 
SXN-217 z automatycznie chowanym wkładem • wymienny 
wkład SXR-7

Wkłady do pióra kulkowego 

Kod kat. kolor wkładu typ pióra jedn. sprzed.
48K027A czarny SX-217 szt.
48K027B czerwony SX-217 szt.
48K027C niebieski SX-217 szt.
48K015A czarny SXN-217 szt.
48K015B czerwony SXN-217 szt.
48K015C niebieski SXN-217 szt.
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pióra i cienkopisy kulkowe

Cienkopis kulkowy BLN105
 • Grubość końcówki: 0,5 mm
 • Grubość linii pisania: 0,25 mm
 • Długość linii pisania: 900 m
 • Wkład wymienny LRN5

Pióro kulkowe BL107
 • Grubość końcówki: 0,7 mm
 • Grubość linii pisania: 0,35 mm
 • Długość linii pisania: 550 m
 • Wkład wymienny LR7

Cienkopis kulkowy BLN15
 • Grubość końcówki: 0,5 mm
 • Grubość linii pisania: 0,25 mm
 • Długość linii pisania: 2000 m

Cienkopis kulkowy BLN75
 • Grubość końcówki: 0,5 mm
 • Grubość linii pisania: 0,25 mm
 • Długość linii pisania: 900 m
 • Wkład wymienny LRN5

Pióro kulkowe BL77
 • Grubość końcówki: 0,7 mm
 • Grubość linii pisania: 0,35 mm
 • Długość linii pisania: 550 m
 • Wkład wymienny LR7
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CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE

CIENKOPIS BLN15 / PIÓRO KULK. BL17

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 52% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

BL17 - końcówka 0,7 mm.
825154 - niebieski
825155 - czarny
825156 - czerwony

NAZWA  TYP  
WKŁADU

KOLOR 
WKŁADU KOD LICZBA SZT.  

W OPAK.

BL417, BL77, BL107
BL57, BL407 LR7

15514
1215515

45617

BLN105, BLN75 LRN5
825157

12825158
825159

WKŁADY DO ENERGEL

WKŁADY

CIENKOPIS BLN75 / PIÓRO KULKOWE BL77

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 54% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BLN75 - końcówka 0,5 mm.  
Na wkłady wymienne LRN5.
789320 - niebieski
789318 - czarny
789319 - czerwony

BL77 - końcówka 0,7 mm. 
Na wkłady wymienne LR7.
789323 - niebieski
789321 - czarny
789322 - czerwony

Cienkopisy i pióra kulkowe z rewelacyjnym 
płynnym tuszem żelowym EnerGel,  
który daje niesamowity efekt  lekkości  
i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozma-
zuje się, szybko wysycha i nie blaknie.

BLN15 - końcówka 0,5 mm.
7383 - niebieski
7384 - czarny
7385 - czerwony

BL417 - końcówka 0,7 mm.
822836 - niebieski
822837 - czarny
822838 - czerwony

BL57 - końcówka 0,7 mm.
56581 - niebieski
56564 - czarny
56565 - czerwony

PIÓRO KULKOWE BL57

Pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 
Na wkłady wymienne LR7 Seria RECYCOLOGY – wykonany 
w 50% z materiałów przetworzonych. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DŁUGOPIS ŻELOWY BL417

Długopis żelowy wyposażony w niezawodny płynny 
tusz żelowy EnerGel, którego formuła daje niesamowity 
efekt lekkości i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozmazuje
się, szybko wysycha i nie blaknie.

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

CIENKOPIS BLN105 / PIÓRO KULKOWE 
BL107

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 84% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BL107 - końcówka 0,7 mm.  
Na wkłady wymienne LR7.
813616 - niebieski
813614 - czarny
813615 - czerwony
813617 - zielony

BLN105 - końcówka 0,5 mm.
Na wkłady wymienne LRN5.
813836 - niebieski
813834 - czarny
813835 - czerwony
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CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE

CIENKOPIS BLN15 / PIÓRO KULK. BL17

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 52% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

BL17 - końcówka 0,7 mm.
825154 - niebieski
825155 - czarny
825156 - czerwony

NAZWA  TYP  
WKŁADU

KOLOR 
WKŁADU KOD LICZBA SZT.  

W OPAK.

BL417, BL77, BL107
BL57, BL407 LR7

15514
1215515

45617

BLN105, BLN75 LRN5
825157

12825158
825159

WKŁADY DO ENERGEL

WKŁADY

CIENKOPIS BLN75 / PIÓRO KULKOWE BL77

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 54% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BLN75 - końcówka 0,5 mm.  
Na wkłady wymienne LRN5.
789320 - niebieski
789318 - czarny
789319 - czerwony

BL77 - końcówka 0,7 mm. 
Na wkłady wymienne LR7.
789323 - niebieski
789321 - czarny
789322 - czerwony

Cienkopisy i pióra kulkowe z rewelacyjnym 
płynnym tuszem żelowym EnerGel,  
który daje niesamowity efekt  lekkości  
i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozma-
zuje się, szybko wysycha i nie blaknie.

BLN15 - końcówka 0,5 mm.
7383 - niebieski
7384 - czarny
7385 - czerwony

BL417 - końcówka 0,7 mm.
822836 - niebieski
822837 - czarny
822838 - czerwony

BL57 - końcówka 0,7 mm.
56581 - niebieski
56564 - czarny
56565 - czerwony

PIÓRO KULKOWE BL57

Pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 
Na wkłady wymienne LR7 Seria RECYCOLOGY – wykonany 
w 50% z materiałów przetworzonych. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DŁUGOPIS ŻELOWY BL417

Długopis żelowy wyposażony w niezawodny płynny 
tusz żelowy EnerGel, którego formuła daje niesamowity 
efekt lekkości i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozmazuje
się, szybko wysycha i nie blaknie.

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

CIENKOPIS BLN105 / PIÓRO KULKOWE 
BL107

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 84% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BL107 - końcówka 0,7 mm.  
Na wkłady wymienne LR7.
813616 - niebieski
813614 - czarny
813615 - czerwony
813617 - zielony

BLN105 - końcówka 0,5 mm.
Na wkłady wymienne LRN5.
813836 - niebieski
813834 - czarny
813835 - czerwony
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CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE

CIENKOPIS BLN15 / PIÓRO KULK. BL17

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 52% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

BL17 - końcówka 0,7 mm.
825154 - niebieski
825155 - czarny
825156 - czerwony

NAZWA  TYP  
WKŁADU

KOLOR 
WKŁADU KOD LICZBA SZT.  

W OPAK.

BL417, BL77, BL107
BL57, BL407 LR7

15514
1215515

45617

BLN105, BLN75 LRN5
825157

12825158
825159

WKŁADY DO ENERGEL

WKŁADY

CIENKOPIS BLN75 / PIÓRO KULKOWE BL77

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 54% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BLN75 - końcówka 0,5 mm.  
Na wkłady wymienne LRN5.
789320 - niebieski
789318 - czarny
789319 - czerwony

BL77 - końcówka 0,7 mm. 
Na wkłady wymienne LR7.
789323 - niebieski
789321 - czarny
789322 - czerwony

Cienkopisy i pióra kulkowe z rewelacyjnym 
płynnym tuszem żelowym EnerGel,  
który daje niesamowity efekt  lekkości  
i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozma-
zuje się, szybko wysycha i nie blaknie.

BLN15 - końcówka 0,5 mm.
7383 - niebieski
7384 - czarny
7385 - czerwony

BL417 - końcówka 0,7 mm.
822836 - niebieski
822837 - czarny
822838 - czerwony

BL57 - końcówka 0,7 mm.
56581 - niebieski
56564 - czarny
56565 - czerwony

PIÓRO KULKOWE BL57

Pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 
Na wkłady wymienne LR7 Seria RECYCOLOGY – wykonany 
w 50% z materiałów przetworzonych. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DŁUGOPIS ŻELOWY BL417

Długopis żelowy wyposażony w niezawodny płynny 
tusz żelowy EnerGel, którego formuła daje niesamowity 
efekt lekkości i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozmazuje
się, szybko wysycha i nie blaknie.

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

CIENKOPIS BLN105 / PIÓRO KULKOWE 
BL107

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 84% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BL107 - końcówka 0,7 mm.  
Na wkłady wymienne LR7.
813616 - niebieski
813614 - czarny
813615 - czerwony
813617 - zielony

BLN105 - końcówka 0,5 mm.
Na wkłady wymienne LRN5.
813836 - niebieski
813834 - czarny
813835 - czerwony
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CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE CIENKOPISY ŻELOWE / PIÓRA KULKOWE

CIENKOPIS BLN15 / PIÓRO KULK. BL17

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 52% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

BL17 - końcówka 0,7 mm.
825154 - niebieski
825155 - czarny
825156 - czerwony

NAZWA  TYP  
WKŁADU

KOLOR 
WKŁADU KOD LICZBA SZT.  

W OPAK.

BL417, BL77, BL107
BL57, BL407 LR7

15514
1215515

45617

BLN105, BLN75 LRN5
825157

12825158
825159

WKŁADY DO ENERGEL

WKŁADY

CIENKOPIS BLN75 / PIÓRO KULKOWE BL77

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 54% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BLN75 - końcówka 0,5 mm.  
Na wkłady wymienne LRN5.
789320 - niebieski
789318 - czarny
789319 - czerwony

BL77 - końcówka 0,7 mm. 
Na wkłady wymienne LR7.
789323 - niebieski
789321 - czarny
789322 - czerwony

Cienkopisy i pióra kulkowe z rewelacyjnym 
płynnym tuszem żelowym EnerGel,  
który daje niesamowity efekt  lekkości  
i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozma-
zuje się, szybko wysycha i nie blaknie.

BLN15 - końcówka 0,5 mm.
7383 - niebieski
7384 - czarny
7385 - czerwony

BL417 - końcówka 0,7 mm.
822836 - niebieski
822837 - czarny
822838 - czerwony

BL57 - końcówka 0,7 mm.
56581 - niebieski
56564 - czarny
56565 - czerwony

PIÓRO KULKOWE BL57

Pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 
Na wkłady wymienne LR7 Seria RECYCOLOGY – wykonany 
w 50% z materiałów przetworzonych. 

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

DŁUGOPIS ŻELOWY BL417

Długopis żelowy wyposażony w niezawodny płynny 
tusz żelowy EnerGel, którego formuła daje niesamowity 
efekt lekkości i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozmazuje
się, szybko wysycha i nie blaknie.

Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

CIENKOPIS BLN105 / PIÓRO KULKOWE 
BL107

Cienkopis / pióro kulkowe z rewolucyjnym płynnym tuszem 
żelowym. Wykonany w 84% z materiałów przetworzonych. 
Szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania. 

BL107 - końcówka 0,7 mm.  
Na wkłady wymienne LR7.
813616 - niebieski
813614 - czarny
813615 - czerwony
813617 - zielony

BLN105 - końcówka 0,5 mm.
Na wkłady wymienne LRN5.
813836 - niebieski
813834 - czarny
813835 - czerwony

Płynny tusz 
żelowy 

EnerGel

Idealny
dla osób 

leworęcznych

Wyposażone w niezawodny, płynny tusz żelowy 
EnerGel, który daje niesamowity efekt lekkości 
i gładkości pisania. Tusz EnerGel nie rozmazuje się, 
szybko wysycha i nie blaknie.

ENERGEL SET BL77
 • Zestaw 4 piór kulkowych do pisania i tworzenia innowacyjnych 

ilustracji.
 • EnerGel Set to kolorystyczne kompozycje z myślą o nadaniu 

barw Twoim notatkom.
 • Nasze zestawy to idealny pomysł na prezent. 

Stworzone z myślą o osobach, które lubią 
mieć pod ręką intensywne kolory.

NOWOŚĆ

Idealny
dla osób 

leworęcznych

Idealny
dla osób 

leworęcznych

kod KAT. kolor jedn. sprzed.
42K082A  czarny szt.
42K082B  czerwony szt.
42K082C  niebieski szt.

kod KAT. kolor jedn. sprzed.
42K013A  czarny szt.
42K013B  czerwony szt.
42K013C  niebieski szt.

kod KAT. kolor jedn. sprzed.
42K004A  czarny szt.
42K004B  czerwony szt.
42K004C  niebieski szt.
42K004D  zielony szt.

kod KAT. kolor jedn. sprzed.
42K003A  czarny szt.
42K003B  czerwony szt.
42K003C  niebieski szt.

kod KAT. kolor jedn. sprzed.
42K083A  czarny szt.
42K083B  czerwony szt.
42K083C  niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K004Y Błękitne ukojenie (granatowy, niebieski, błękitny, turkusowy) kpl. 
42K004Z Lawendowa Prowansja (niebieski, błękitny, fioletowy, liliowy) kpl. 
42K004X Mięsiste cytrusy (czerwony, pomarańczowy, żółty, limonkowy) kpl. 
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Pióro kulkowe Pentel EnerGel BL407 
Elegancka aluminiowa obudowa z matowym wykończeniem ze stali nierdzewnej. 
Idealne na prezent, pod nadruk i grawerowanie. Wypoosażone w niezawodny 
płynny tusz żelowy  ENERGEL (nadaje efekt lekkości i gładkości pisania). 
Wkład wymienny LR7 - Długość linii pisania 550 m - Grubość końcówki 0,7 mm   
- Grubość linii pisania 0,35 mm - Wkład w kolorze niebieskim.

Cienkopis kulkowy Pentel EnerGel SLIM BLN455
Nowoczesny cienkopis kulkowy z niezawodnej serii EnerGel. Pisze gładko  

i precyzyjnie. Cienka, igłowa końcówka gwarantuje precyzyjną linię. Tusz nie 
rozmazuje się, nie plami i nie pozostawia grudek, dzięki czemu jest polecany 

dla osób leworęcznych.  Smukła, aluminiowa obudowa wyróżnia produkt. 
Idealny na prezent, pod nadruk i grawerowanie. - Wkład wymienny LRN5  

- Długość linii pisania 900 m  - Grubość końcówki 0,5 mm - Grubość linii 
pisania 0,25 mm  - Wkład w kolorze niebieskim.

czarny czerwony niebieski nazwa opis

 
42K046A

 
42K046B

 
42K046C

BLN105, 
BLN75, 
BLN455

LRN5

 
42K047A

 
42K047B

 
42K047C

BL107, BL77,  
BL57, BL407,

BL2007
LR7

Wkłady LRN5/LR7
Wkłady wymienne  
do cienkopisów  
i piór kulkowych 
z serii EnerGel. 
 

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
48K004A czarny szt.
48K004B czerwony szt.
48K004C niebieski szt.
48K004D zielony szt.

Kod kat. kolor wkładu / obudowa jedn. sprzed.
48K121A czarny, złota szt.
48K121B czerwony, złota szt.
48K121C niebieski, złota szt.

pióra i cienkopisy kulkowe

Pióra kulkowe UB-150/10

                        Światowy symbol pióra kulkowego!
Kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli 
tuszu, zachowując cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory. 

Grubość linni pisania: 0,3 mm
Kolory: 

Grubość linni pisania: 0,6 mm
Kolory: 

UB-150-10

UB-150

12 szt. 

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
42K240A czarna szt.
42K240J metaliczno-czarna szt.
42K240B czerwona szt.
42K240C niebieska szt.
42K240T różowa szt.
42K240X różowe złoto szt.
42K240Y błękitna szt.
42K240R złota szt.
42K240U srebrna szt.

Kod kat. kolor obudowy jedn. sprzed.
42K261A czarna szt.
42K261C niebieska szt.
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cienkopisy

Cienkopis STABILO point 88 
Niezaprzeczalny nr 1 wśród cienkopisów od 1977 roku. Uniwersalny cienkopis do pisania, pod-
kreślania, kreślenia i kolorowania. Mocna, oprawiona w metal końcówka jest odporna na zła-
mania i rozwarstwienia, co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania 
tuszu. Grubość linii – 0,4 mm. Wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku nagłego 
połknięcia. Cienkopis dostępny aż w 65 kolorach oraz w kompletach.

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
54K002A 46 - czarny szt.
54K002B 40 - czerwony szt.
54K002C 41 - niebieski szt.
54K002D 36 - zielony szt.
54K002H 45 - brązowy szt.
54K002L 54 - pomarańczowy szt.
54K002M 44 - żółty szt.
54K002N 55 - fioletowy szt.
54K002W 56 - różowy szt.
54K002O 51 - turkusowy szt.
54K002K 94 - szary szt.
54K002E 63 - oliwkowy szt.
54K002U etui - 6 kolorów neonowych kpl.
54K002X kpl. 6 kolorów kpl.
54K002S kpl. 8 kol. pastelowych kpl.
54K002Y etui - 10 kolorów kpl.
54K002Z etui - 10 kolorów + 5 neonowych kpl.

Cienkopis Rystor RC 04
• idealny do pisania i pracy z linijką • tusz na bazie wody • może 
być pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni (nie krócej niż pro-
dukty z systemem dry safe ink i cap off) • fibrowa końcówka opra-
wiona w metal • wentylowana skuwka • szerokość linii 0,4 mm • 
dostępny w 30 kolorach • długość linii pisania 1200 m

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
43K021A czarny szt.
43K021B czerwony szt.
43K021C niebieski szt.
43K021D zielony szt.
43K021H brązowy szt.
43K021L pomarańczowy szt.
43K021M żółty szt.
43K021N fioletowy szt.
43K021I bordowy szt.
43K021O turkusowy szt.
43K021W różowy szt.
43K021K szary szt.
43K021X etui 4 kolory kpl.
43K021Y etui 6 kolorów kpl.
43K021V etui 12 kolorów kpl.
43K021Z etui 25 kolorów kpl.
43K078X etui eco 12 kolorów kpl.

12 szt. 
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cienkopisy

Cienkopis Grand GR-380
• końcówka fibrowa • wygodny trójkątny kształt 
poprawiający komfort pisania • tusz na bazie 
wody • grubość linii pisania 0,4 mm • długość 
linii pisania 500 m

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
21K283A czarny szt.
21K283B czerwony szt.
21K283C niebieski szt.
21K283D zielony szt.
21K284X etui 10 kolorów kpl.

12 szt. 

Kod kat. kolor tuszu jedn. sprzed.
14K471A czarny szt.
14K471B czerwony szt.
14K471C niebieski szt.
14K471D zielony szt.
14K471M żółty szt.
14K471L pomarańczowy szt.
14K471T różowy szt.
14K471N fioletowy szt.
14K471P granatowy szt.
14K471E oliwkowy szt.
14K471X morelowy szt.
14K471H błękitny szt.
14K471K szary szt.
14K471Y piaskowy szt.
14K472X 4 kol. w specjalnym stojaku kpl.
14K472Y 8 kol. w specjalnym stojaku kpl.
14K472Z 16 kol. w specjalnym stojaku kpl.

Cienkopis Schneider Line-Up
• obudowa wykonana w 88% z bio-plastkiu • ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt a gumowana 
obudowa gwarantuje komfort pisania •  fibrowa końcówka w podłużnej, solidnej, metalowej oprawie: łatwa praca z sza-
blonem lub linijką • cap off - tusz odporny na wysychanie (do 3 dni przy zdjętej skuwce) • elementy obudowy w kolorze 
tuszu • tusz na bazie wody • skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady • dostępny w sumie w 30 kolorach (w 
tym 5 neonowych) • grubość linii pisania: 0,4 mm
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zakreślacze

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K122B czerwony szt.
14K122C niebieski szt.
14K122D zielony szt.
14K122L pomarańczowy szt.
14K122M żółty szt.
14K122T różowy szt.
14K122X  etui - 4 kolory kpl.

Zakreślacz Donau D-text
• do zaznaczania tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru  
• nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz  
trwałością – nie rozmazuje się • gumowane boki obudowy gwarantu-
ją komfort kreślenia oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza  
z dłoni • końcówka ścięta • grubość linii zakreślania: 1-5 mm • długość 
linii pisania: 200 m

10 szt. 

Zakreślacz Job Illuminator
• ZAZNACZYSZ NIM PONAD 15 000 SŁÓW
• ścięta końcówka
•  tusz w żywych, intensywnych kolorach na bazie wody
• nie przebija na papierze do faksów i ksero
•  proekologiczne uzupełnienie tuszu  

za pomocą stacji napełniającej Maxx 660
• skuwka z klipsem
• obudowa neutralna dla środowiska
• grubość linii pisania: 1-5 mm

Kod kat. Kolor jedn. sprzed.

14K470B  czerwony szt.
14K470C  niebieski szt.
14K470D  zielony szt.
14K470M  żółty szt.
14K470L  pomarańczowy szt.
14K470T  różowy szt.
14K470X 4 kolory w etui kpl.
14K470Y 6 kolorów w etui kpl.
14K679O  turkusowy szt.
14K679X  miętowy szt.
14K679Y  waniliowy szt.
14K679L  brzoskwiniowy szt.
14K679C  lawendowy szt.
14K679T  jasnoróżowy szt.

Teraz też

PASTELOWE

10 szt. 

10 szt. 

Zakreślacz pastelowy Pentel SLW11P
• pastelowy • dwie końcówki  - okrągła 1 mm oraz ścięta,
szeroka i elastyczna, dająca grubość linii pisania od 
1,5mm do 3,5mm • ścięta końcówka wygina się, aby ela-
stycznie dopasować się do papieru • tusz na bazie wody

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K250C niebieski pastelowy szt.
42K250L pomarańczowy pastelowy szt.
42K250M żółty pastelowy szt.
42K250D seledynowy pastelowy szt.
42K250T różowy pastelowy szt.
42K250X błękitny pastelowy szt.
42K250K szary pastelowy szt.
42K250N fioletowy pastelowy szt.
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zakreślacze

Użycie surowców 

z recyklingu

ochrona środowiska

Zakreślacz STABILO BOSS ORGINAL
Niedościgniony klasyk od 1971 roku. Zakreślacz fluorescencyjny  
z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papie-
ru (również faksowym i samokopiującym). Pozostawiony bez skuwki 
nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości  
regeneracyjne. Jedyny zakreślacz dostępny aż w 23 kolorach, w tym 
14 pastelowych; szerokość linii od 2 do 5 mm.

Zakreślacz MAPED Fluo'Peps Max
• pozostawiony bez skuwki nawet po 4 godzinach nie traci swoich właściwości • po-
dłużny kształt obudowy • trójkątny uchwyt • perforowane, miękkie boki zapewniają 
komfort kreślenia i zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni • nietoksyczny 
tusz o wysokiej wydajności i trwałości, odporny na działanie światła • do wszystkich ro-
dzajów papieru • ścięta końcówka umożliwia pisanie cienką i grubą linią od 1 do 5 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
54K082X etui – 4 kolory kpl.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
Kolory intensywne

54K001B   czerwony szt.
54K001C   niebieski szt.
54K001D   zielony szt.
54K001E   lila szt.
54K001L   pomarańczowy szt.
54K001M   żółty szt.
54K001N   fioletowy szt.
54K001O   turkusowy szt.
54K001T   różowy szt.
54K001X     mix kolorów / intensywne etui 4 kolory
54K001Y     mix kolorów / intensywne etui 6 kolorów
54K001W     mix kolorów / intensywne etui 8 kolory
54K009X podstawka na biurko (15 szt.) zestaw
54K115X podstawka na biurko (23 szt.) zestaw

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
Kolory pastelowe

54K008B pastelowy / czerwony szt.
54K008C pastelowy / niebieski szt.
54K008D pastelowy / zielony szt.
54K008E pastelowy / limonkowy szt.
54K008L pastelowy / pomarańczowy szt.
54K008M pastelowy / żółty szt.
54K008N pastelowy / fioletowy szt.
54K008O pastelowy / turkusowy szt.
54K008T pastelowy / różowy szt.
54K001U  mix kolorów / pastelowe etui 4 kolory
54K001S  mix kolorów / pastelowe etui 6 kolorów
54K001Z  mix kolorów / pastelowe etui 8 kolory

12 szt. 
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Marker do tabli suchościeralnych Pentel MWL5M Maxiflo
• grubość linii pisania 2 do 2,5 mm • długość linii pisania 1100 m

markery do tablic suchościeralnych

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K009A czarny szt.
42K009B czerwony szt.
42K009C niebieski szt.
42K009D zielony szt.
42K009X 4 kolory + gąbka kpl.

12 szt. 

MWL5S-4W / 42K076Z
(cienka końcówka)

MARKERY DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH
4 Nowe kolory 
tuszu: brązowy, 
pomarańczowy, 
żółty, fioletowy

MWL5M-4W / 42K009Z
(gruba końcówka)

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K076Z komplet 4 kolory kpl.
42K009Z komplet 4 kolory kpl.

Marker do tabli suchościeralnych Pentel MWL5S Maxiflo
• grubość linii pisania 1,1 do 2,2 mm • długość linii pisania 1200 m

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K076A czarny szt.
42K076B czerwony szt.
42K076C niebieski szt.
42K076D zielony szt.
42K076X 4 kolory + gąbka kpl.

• unikalny system dozowania tuszu za pomocą tłoczka • wyraźne  

kolory tuszu • łatwo ścieralne • okrągła, bardzo wytrzymała i odporna  

na wysychanie końcówka • system dozowania tuszu za pomocą tłoczka  

• 3-4-krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze  

• wykonany z materiałów przetworzonych • nie zawiera substancji trujących
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markery do tablic suchościeralnych

Jedyny marker do tablic  
i bloków do flipchartów MAXX 290

Quality made in Germany

Jedyny na rynku dwufunkcyjny marker do tablic i flipchartów 
ściera się z wyjątkową łatwością, a na flipcharcie nie przebija.
Innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, ciche pisanie  
bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia.

- końcówka okrągła
-   dwufunkcyjne – do wykorzystania 

na tablicach suchościeralnych  
i flipchartach

-  innowacyjne końcówki  
umożliwiające przyjemne  
i ciche pisanie bez  
charakterystycznego skrzypienia

-  bezzapachowe i nietoksyczne  
– bez dodatku ksylenu i toluenu

-  nie zasychają pozostawione  
bez skuwki nawet przez 2-3 dni

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K247A czarny szt.
14K247B czerwony szt.
14K247C niebieski szt.
14K247D zielony szt.

10 szt. 

Marker do tablic suchościeralnych 
Z elastyczną końcówką MAXIFLO MWL5SBF
Unikalny system dozowania tuszu za pomocą tłoczka
Wyraźne kolory, aż do ostatniej kropli tuszu!
Do białych lub porcelanowych tablic.
Zmywalny, wystarczy sucha szmatka lub gąbka
Długość linii pisania ~ 850 m
Grubość linii pisania 1-5 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K228X 4 kolory + gąbka kpl.

Marker do tablic 
suchościeralnych Pentel MW85
• okrągła końcówka • tusz na bazie alkoholu 
• nie pozostawia trwałych śladów na tablicy • 
łatwo się ściera nawet po kilku dniach • gru-
bość linii pisania 1,9 mm • długość linii pisa-
nia 250 m

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K019A czarny szt.
42K019B czerwony szt.
42K019C niebieski szt.
42K019D zielony szt.
42K019X komplet 4 kolory kpl.

12 szt. 
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markery do tablic suchościeralnych

MARKERY DO TABLIC
D-SIGNER B

4  odporny na wysychanie - do 72 godzin bez skuwki

4  nietoksyczny tusz

4  intensywny kolor

4  końcówka okrągła: 4 mm

4  grubość linii pisania: 2-4 mm

4  długość linii pisania: 200 m

PR
EMIUM

PREMIUM

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14k446A czarny, okrągła końcówka szt.
14k446B czerwony, okrągła końcówka szt.
14k446D zielony, okrągła końcówka szt.
14k446C niebieski, okrągła końcówka szt.

14k021Y
Zestaw 4 markery do tablic D-Signer B, 

mix kolorów, gąbka GRATIS kpl.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
43K020A czarny szt.
43K020B czerwony szt.
43K020C niebieski szt.
43K020D zielony szt.
43K020Y 4 kolory + gąbka z magnesem kpl.

Marker do tablic suchościeralnych Rystor RMS
• wyposażony w okrągłą fibrową końcówkę piszącą • łatwo wymazywalny 
z tablicy • grubość linii pisania 2 do 4mm w zależności od siły nacisku • 
długość linii pisania 1200 m • system cap-off zapobiega wysychaniu

12 szt. 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20K217A czarny szt.
20K217C niebieski szt.
20K217D zielony szt.
20K217B czerwony szt.

Marker MemoBe do bloków i tablic i suchościeralnych
• marker z wbudowaną gąbką i magnesem • okrągła końcówka 
1-3 mm • przeznaczony do pisania i rysowania po powierzchni 
tablicy suchościeralnej i po blokach do flipchartów • wielofunk-
cyjny – gąbka umożliwia szybkie korekty podczas pisania po ta-
blicy, a magnes umożliwia przypięcie markera do powierzchni 
metalowej • może być pozostawiony bez skuwki do 3 dni (ISO 
554) • łatwo ścieralny z tablic tusz nie przebija na drugą stronę 
bloków do flipchartów
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foliopisy

Foliopis Rystor
• idealny do pisania na prawie wszystkich powierzchniach gładkich ta-
kich jak szkło plastik,metal, porcelana, folia, płyta CD/DVD itp. • szybko-
schnący, nierozmazujący się tusz, wodoodporny jest odporny również 
na działanie promieni słonecznych • może być pozostawiony bez za-
tyczki przez wiele dni (nie krócej niż produkty z systemem dry safe ink 
i cap off) • zestaw w etui zawiera 4 podstawowe kolory + 1 dodatkowo 
w kolorze czarnym

Multimark Faber-Castell
• wysokiej jakości permanentny pisak • odpowiedni do pisania na folii 
do projektorów i wszystkich rodzajach gładkich powierzchni – CD, me-
tal, szkło, plastik (PP, PET, PVC itd.) • wbudowana specjalna gumka do 
wymazywania atramentu • szybkoschnące, intensywne kolory

S 0,4 mm F 0,6 mm M 1,0 mm B 2,5 mm kolor jedn. sprzed.
43K004A 43K005A 43K006A 43K019A czarny szt.
43K004B 43K005B 43K006B 43K019B czerwony szt.
43K004C 43K005C 43K006C 43K019C niebieski szt.
43K004D 43K005D 43K006D 43K019D zielony szt.
43K004X 43K005X 43K006X 43K019X etui 5 szt. kpl.

S 0,4 mm F 0,6 mm M 1,0 mm kolor jedn. sprzed.
20K110A 20K111A 20K112A czarny szt.
20K110B 20K111B 20K112B czerwony szt.
20K110C 20K111C 20K112C niebieski szt.
20K110D 20K111D 20K112D zielony szt.

10 szt. 

12 szt. 

Foliopis edding

 do pisania po foliach, szkle, plastiku, slajdach, itp. 
 niezmywalny, odporny na działanie światła i wody tusz o wysokim  
 stopniu nieprzezroczystości (gwarantowana duża intensywność barw 
 i wyrazistość konturów) 
 tusz zmywalny za pomocą dowolnego alkoholu

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
20K030A  140 S 0,3mm szt.
20K031A 141 F 0,6mm szt.
20K032A 142 M 1mm szt.
20K033A 143 B 1-3mm szt.

edding 140 S: edding 141 F: 

edding 142 M: edding 143 B: 

Foliopis STABILO OHPen universal
Pisze po niemal każdej gładkiej powierzchni: 
szkle, torebkach foliowych, zdjęciach, etykietach, 
błyszczącym papierze, zdjęciach rentgenowskich. 
Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 
3 dni. Dostępny w 3 rozmiarach: 
(S) – bardzo cienkim, grubość linii 0,4 mm 
(F) – cienkim, grubość linii 0,7 mm 
(M) – średnim, grubość linii 1 mm

3 DNI

S 0,4 mm F 0,7 mm M 1,0 mm kolor jedn. sprzed.
54K083A  54K084A 54K085A   czarny, 10 szt. szt.
54K083B  54K084B 54K085B   czerwony, 10 szt. szt.
54K083C 54K084C 54K085C   niebieski, 10 szt. szt.
54K083D 54K084D 54K085D   zielony, 10 szt. szt.
54K083X 54K084X 54K085X mix komplet 4 kolory etui

10 szt. 
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Zbyt cenne, aby wyrzucić:
edding przedstawia program zwrotów

zużytych i starych markerów oraz przyborów do pisania

 do wyrazistego zaznaczania i zakreślania tekstu oraz notatek na większości rodzajów papieru
 produkt wyróżniony ekoznakiem Blauer Engel
 wodny atrament neonowy wyróżnia się doskonałą kolorystyką
 do wielokrotnego napełnienia tuszem edding  HKT 25

 do znakowania większości materiałów, np. papieru, kartonu, metalu, plastiku i szkła
 bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu
 wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej powierzchni
 do ponownego napełnienia tuszami edding MKT 25, T 25, T 100 i T 1000

 do pisania i wykonywania oznaczeń na tablicach suchościeralnych,  
 jak również na flipchartach 

 może być pozostawiony bez zatyczki nawet na kilka tygodni bez ryzyka wyschnięcia 
 ścieralny na sucho z praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni jak np.  

 emalia i melamina                                               
 do wielokrotnego napełniania tuszami edding BTK 25 i BT 30

edding 24 EcoLine zakreślacz

edding 21 EcoLine marker permanentny

edding 28 EcoLine marker do tablic suchościeralnych

edding 31 EcoLine marker do flipchartów

Kod kat. kolor rodzaj jedn. sprzed.
20K170M ścięta końcówka szt.

20K170L ścięta końcówka szt.

20K170T ścięta końcówka szt.

20K170C ścięta końcówka szt.

20K170D ścięta końcówka szt.
20K170X zestaw: żółty, pomarańczowy, różowy i zielony etui

Kod kat. kolor rodzaj jedn. sprzed.
20K218A okragła końcówka szt.

20K218B okragła końcówka szt.

20K218C okragła końcówka szt.

20K218D okragła końcówka szt.

Kod kat. kolor rodzaj jedn. sprzed.
20K219A okragła końcówka szt.

20K219B okragła końcówka szt.

20K219C okragła końcówka szt.

20K219D okragła końcówka szt.
20K220X zestaw 4 kolorów etui

Kod kat. kolor rodzaj jedn. sprzed.
20K221A okragła końcówka szt.

20K221B okragła końcówka szt.

20K221D okragła końcówka szt.

20K221C okragła końcówka szt.
20K222X zestaw 4 kolorów etui

edding 24: 

edding 21: 

edding 28: 

edding 31: 

produkty edding z serii EcoLine

 zaprojektowany do pisania i znakowania na papierze flipchartowym, prezentacyjnym 
 i innych rodzajach papieru

 tusz o neutralnym zapachu, nie przebija na drugą stronę
 dzięki technologii cap-off mogą być pozostawione bez zatyczki nawet na kilka tygodni  

 bez ryzyka wyschnięcia (testy przeprowadzone zgodnie z normami ISO 554)  
 produkt do wielokrotnego napełniania tuszem uzupełniającym edding FTK 25

SZCZEGÓŁY PROGRAMU NA STRONIE 
https://www.edding.com/pl-pl/firma/zrownowazony-rozwoj/produkty/recykling/

ZWRÓĆ
DLA PRZYSZŁOŚCI

CO NAJMNIEJ 90% PLASTIKOWYCH ELEMENTÓW WYPRODUKOWANE ZOSTAŁO  
Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU (83% SUROWCÓW WTÓRNYCH) 
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Markery z farbą plakatową

Dostępne również w innych grubościach i kolorach!

• Do pisania, malowania i utrwalania na każdej powierzchni: 
   papierze, tkaninie, plastiku, terakocie, szkle, porcelanie, metalu, drewnie
• Tusz na bazie wody nie przesiąka przez papier
• Różne kolory tuszu po wyschnięciu nie łączą się ze sobą

PC-5M okrągła końcówka; grubość linii: 1,8-2,5 mm
Kolory: 

markery kredowe i specjalistyczne

Marker kredowy Rystor RMG
• marker z wysokiej jakości tuszem kredowym do stosowania na szkle i innych gład-
kich powierzchniach • suchościeralny, zaopatrzony w okrągłą fibrową końcówkę • 
kolory żółty, niebieski, różowy, zielony i pomarańczowy dostępne są ze specjalnym 
tuszem świecącym pod lampami UV • WYPRODUKOWANO W POLSCE

Kod kat. opis jedn. sprzed.
43K080C niebieski szt.
43K080D zielony szt.
43K080T różowy szt.
43K080M żółty szt.
43K080A czarny szt.
43K080G biały szt.
43K080N fioletowy szt.
43K080L pomarańczowy szt.
43K080X etui 4 kolory szt.
43K080Y etui 8 kolorów szt.

12 szt. 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
48K122G biały szt.
48K122A czarny szt.
48K122B czerwony szt.
48K122N fioletowy szt.
48K122C niebieski szt.
48K122L pomarańczowy szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
48K122T różowy szt.
48K122U srebrny szt.
48K122K szary szt.
48K122D zielony szt.
48K122X złoty szt.
48K122M żółty szt.
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markery kredowe i specjalistyczne

Kod kat. kolor / opis jedn. sprzed.
48K082G biały szt.
48K082M żółty szt.
48K082L pomarańczowy szt.
48K082B czerwony szt.
48K082A czarny szt.
48K082N fioletowy szt.
48K082C jasny niebieski szt.
48K082T różowy szt.
48K082D zielony szt.
48K082U srebrny szt.
48K082X złoty szt.

Kod kat. kolor / opis jedn. sprzed.
48K109G biały szt.
48K109M żółty szt.
48K109L pomarańczowy szt.
48K109B czerwony szt.
48K109A czarny szt.
48K109N fioletowy szt.
48K109C jasny niebieski szt.
48K109T różowy szt.
48K109D zielony szt.
48K109U srebrny szt.
48K109X złoty szt.

Marker kredowy UNI PWE5M Marker kredowy UNI PWE8K
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
48K120A czarny, okrągłą końcówka szt.
48K120B czerwony, okrągłą końcówka szt.
48K120C niebieski, okrągłą końcówka szt.
48K120D zielony, okrągłą końcówka szt.
48K123A czarny ścięta końcówka szt.

Markery permanentne NO-320/380
do znakowania wszystkich powierzchni!

Marker permanentny w plastikowej obudowie
Pisze po każdej powierzchni
• Doskonała relacja jakości do ceny
• Tusz ekologiczny - nie zawiera ksylenu i toluenu
• Odporny na działanie wody

NO-380: ∙

kolor:∙ ∙ ∙ ∙NO-320 okrągła końcówka; grubość linii: 1-3 mm

NO-380 ścięta końcówka, grubość linii:  4 mm

markery permanentne

Marker permanentny Pentel N850/N860 
• do pisania po niemal każdej powierzchni: szkle, meta-
lu, plastiku, gumie, drewnie, itp • nie zawierają ksylenu 
i toluenu • tusz wodoodporny i nieblaknący • grubość li-
nii pisania 1,5 mm  (okrągła końcówka) i 1,2 do 4,5 mm 
(ścięta końcówka) • długość linii pisania 780 m (okrągła 
końcówa) i 580 m (ścięta końcówka)
końcówka okrągła końcówka ścięta kolor jedn. sprzed.

42K053A 42K054A czarny szt.
42K053B 42K054B czerwony szt.
42K053C 42K054C niebieski szt.
42K053D 42K054D zielony szt.

12 szt. 

4 Marker permanetny typu jumbo ze ściętą końcówką

4 Do tektury, papieru, plastiku, szkła, metalu, drewna, itp.

4 Szybkoschnący, światło- i wodoodporny

4 Intensywne kolory

4 Tusz bez dodatku ksylenu i toluenu

4 Nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni

4  Proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą  
stacji napełniającej Maxx 650

4 Grubość linii pisania: 4-12 mm

Marker permanentny

Maxx 280
metal

drewno

papier

szkło

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K248A czarny szt.

5 szt. 
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markery permanentne

proekologiczne uzupełnienie tuszu za 
pomocą stacji napełniającej Maxx 640

Kod kat. opis kolor
14K249A Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249B Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249C Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249D Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249M Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm
14K249L Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm 
14K249H Okrągły Maxx 130 / gr. linii 1-3 mm

10 szt. 

12 szt. 

MARKERY PERMANENTNE
D-SIGNER U

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K447A czarny szt.
14K447B czerwony szt.
14K447D zielony szt.
14K447C niebieski szt.

4  marker permanentny, trwały, wodoodporny tusz

4  do 14 dni bez konieczności zamykania skuwki

4  nietoksyczny – bez dodatków ksylenu i toluenu

4  na bazie alkoholu

4  końcówka okrągła

4  grubości linii pisania: 2-4 mm D-SIGNER U

PR
EMIUM

PREMIUM

szkłopapier

metal drewno
10 szt. 

Marker permanentny Office Products
• okrągła końcówka 1-3 mm • szybkoschnący, wodoodporny, nie-
toksyczny tusz na bazie alkoholu bez dodatku ksylenu i toluenu • 
idealny do pisania na większości powierzchni • plastikowa obudowa 
w kolorze tuszu

Kod kat. kolor wkładu jedn. sprzed.
14K743A czarny szt.
14K743B czerwony szt.
14K743D zielony szt.
14K743C niebieski szt.
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markery permanentne

Marker permanentny Rystor RMP
• fibrowa końcówka • doskonały do pisania po każdej powierzchni: papierze, szkle,  
metalu i plastiku • szybkoschnący i nietoksyczny tusz - nie rozmazuje się i nie blaknie 
pod wpływem promieni słonecznych • długość linii pisania 1200 m • marker może być  
pozostawiony bez skuwki przez dwa tygodnie (nie krócej niż produkty z systemem "cap-off"  
i "dry safe ink")

Kod kat. opis jedn. sprzed.
43K031A czarny końc. okrągła szt.
43K031B czerwony końc. okrągła szt.
43K031C niebieski końc. okrągła szt.
43K031D zielony końc. okrągła szt.
43K032A czarny końc. ścięta szt.

12 szt. 

Marker permanentny Sharpie Fine
• kształtem nawiązuje do klasycznego pióra wiecznego • unikalny atrament o intensywnej bar-
wie, odporny na działanie wody • pisze po nawet najbardziej nietypowych powierzchniach: 
szkle, metalu, papierze fotograficznym, płytach CD/DVD, folii i większości plastików • grubość 
końcówki 1 mm (grubość linii pisania 0,8 mm)

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K231A czarny szt.
42K231B czerwony szt.
42K231C niebieski szt.

Marker permanentny/foliopis Pentel N75W
• pisze po każdej powierzchni, takiej jak plastik, metal, szkło, drewno, taśma pakowa, oraz 
specjalnie powlekane powierzchnie • szybkoschnący • tusz nie blaknie i nie ściera się nawet  
po przetarciu go wilgotną szmatką • dwie końcówki o grubości linii pisania odpowiednio:  
0,6 i 1,2 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
40K130A czarny szt.
40K130C niebieski szt.

12 szt. 

12 szt. 

Flamaster Rystor RC-10
• stworzone z myślą o uczniach i profesjonalistach • fibrowa końcówka pisząca, odporna na rozwarstwianie o grubości 
1,0 mm • wentylowana skuwka • nasadka posiada wygodny klip • wysokiej jakości tusz na bazie wody odporny na blak-
nięcie (bezwonny, daje niespotykanie wyraziste i trwałe kolory) • odporny na wysychanie - pozostawiony bez skuwki 
kilka dni w temperaturze pokojowej nie wyschnie • skuwka w kolorze tuszu

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
43K070A czarny szt.
43K070B czerwony szt.
43K070C niebieski szt.
43K070D zielony szt.
43K070L pomarańczowy szt.
43K070M żółty szt.
43K070H brązowy szt.
43K070X etui 4 kolory kpl.
43K070Y etui 6 kolorów kpl.
43K070Z etui 12 kolorów kpl.
43K081X etui eco 12 kolorów kpl.

flamastry
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markery olejowe i specjalistyczne edding

marker olejowy w aluminiowej obudowie edding 750/751
 nieprzezroczyste oznaczanie i dobre krycie, szczególnie na gładkich, ciemnych i transparentnych powierzchniach
 tusz pigmentowy, dobrze kryjący i wysoce nieprzezroczysty, wodoodporny i szybkoschnący
 bardzo odporne na ścieranie i działanie rozpuszczalników: izopropanol, etanol, olej, aceton (kolor biały i miedziany)
 zmywalne za pomocą benzyny lub acetonu (poza kolorem białym i miedzianym)
 bez dodatku toluenu i ksylenu, zapasowe końcówki dostępne
 naniesione oznaczenia wytrzymują temperatury w zakresie -40°C do 400°C,  
 wybrane kolory są widoczne w temp. do 1000°C
Kod kat. model kolor jedn. sprzed.
20K012A e-750 szt.
20K012G e-750 szt.

Kod kat. model kolor jedn. sprzed.
20K209A e-751 szt.
20K209G e-751 szt.

edding  750:

edding  751:

marker olejowy edding 790/791/792
 nieprzezroczyste oznaczanie i dobre krycie szczególnie na gładkich,  
 ciemnych i transparentnych powierzchniach
 tusz pigmentowy, dobrze kryjący, wodoodporny i szybkoschnący
 odporne na temperatury do 300°C
 bardzo odporne na scieranie
 bez dodatku toluenu i ksylenu

edding  790:

edding  791: 

edding  792:  

<300°C

Kod kat. model kolor jedn. sprzed.
20K027A e-790 szt.
20K027G e-790 szt.

Kod kat. model kolor jedn. sprzed.
20K029A e-792 szt.
20K029G e-792 szt.

Kod kat. model kolor jedn. sprzed.
20K028A e-791 szt.
20K028G e-791 szt.

Kod kat. model kolor końcówka jedn. sprzed.
20K224M e-950 okragła szt.
20K224G e-950 okragła szt.
20K224A e-950 okragła szt.

marker stolarski edding 8850

marker UV edding 8280 

Kod kat. model kolor końcówka jedn. sprzed.
20K223A e-88850 okrągła szt.

Kod kat. model kolor końcówka jedn. sprzed.
20K023X e-8280 UV okrągła szt.

edding 8850: 

edding 8280: 
1.5-3 mm

 do trwałego punktowego znakowania suchych i niezakurzonych powierzchni  
 niemal wszystkich materiałów, np. metalu, szkła, kamienia, drewna, plastiku
 bardzo długa i wąska końcówka (20mm) do wykonywania oznaczeń w trudno  
 dostępnych miejscach, np. podczas wiercenia otworów do montażu półek
 szybkoschnący tusz jest wodoodporny i odporny na ścieranie

 marker przeznaczony do wykonywania oznaczeń widocznych wyłącznie 
 w świetle ultrafioletowym
 aluminiowa obudowa, trwały i szybko wysychający tusz
 szerokość linii pisania 1,5-3 mm

edding 950: 

marker przemysłowy w paście edding 950
 do bardzo trwałych oznaczeń na szorstkich lub zardzewiałych powierzchniach, np. na kamieniu, drewnie lub metalu                                            
 wysoce matowa, wodoodporna, odporna na rozmazywanie 
 i znaczną ekspozycję na światło pasta o szerokości linii pisania 10 mm      
 wykręcana, przypominającą wosk końcówka

Markery olejowe i specjalistyczne

<1000°C

Kod kat. model kolor końcówka jedn. sprzed.
20K072G e-8050 okrągła szt.

edding 8050: 

marker do opon edding 8050
 do trwałego znakowania opon i powierzchni gumowych 
 aluminiowa obudowa, okrągła końcówka o szerokości 2-4 mm 
 mocno kryjący tusz z wykończeniem lakierowym jest wodoodporny, 
 odporny na rozcieranie, szybkoschnący i wysoce światłotrwały
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markery olejowe

Marker Olejowy PX-20 PAINT
• okrągła końcówka 
• grubość linii pisania 2,2 do 2,8 mm

Marker Olejowy PX-21 PAINT
• okrągła końcówka 
• grubość linii pisania 0,8 do 1,2 mm

Marker Olejowy PX-30 PAINT
• ścięta końcówka 
• grubość linii pisania 4 do 8,5 mm

Marker Olejowy PX-203 PAINT
• igłowa końcówka • grubość linii pisania 0,8 mm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K012A czarny szt.
48K012G biały szt.
48K012X złoty szt.
48K012U srebrny szt.
48K012C niebieski szt.
48K012D zielony szt.
48K012L pomarańczowy szt.
48K012B czerwony szt.
48K012M żółty szt.
48K012T różowy szt.
48K012N fioletowy szt.
48K012Y złoty błyszczący szt.
48K012Z srebrny błyszczący szt.
48K012H brązowy błyszczący szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K011A czarny szt.
48K011G biały szt.
48K011X złoty szt.
48K011U srebrny szt.
48K011C niebieski szt.
48K011D zielony szt.
48K011B czerwony szt.
48K011M żółty szt.
48K011T różowy szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K013A czarny szt.
48K013G biały szt.
48K013X złoty szt.
48K013U srebrny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
48K030G biały szt.
48K030X złoty szt.
48K030U srebrny szt.

12 szt. 

6 szt. 

12 szt. 

12 szt. 
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Marker olejowy Pentel MMP20
• pisze po każdej powierzchni • wyposażony 
w innowacyjny mechanizm okrągłej koń-
cówki z tłoczkiem (zużywa się do ostatniej 
kropli tuszu) • końcówka z włókna akrylo-
wego • grubość linii pisania 2,5 do 2,9 mm • 
długość linii pisania 240 m

markery olejowe

Marker olejowy Grand GR-25
• wodoodporny, szybkoschnący tusz olejowy (nie-
blaknący i odporny na ścieranie) • zastosowanie: stal, 
guma, drewno, plastik, szkło itp. • okrągła końcówka 
fibrowa • grubość pisania 1,8-2,8 mm • końcówka 
efektywnie pompująca tusz

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
42K033A czarny szt.
42K033B czerwony szt.
42K033C niebieski szt.
42K033D zielony szt.
42K033G biały szt.
42K033M żółty szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K091A czarny szt.
21K091B czerwony szt.
21K091C niebieski szt.
21K091D zielony szt.
21K091G biały szt.
21K091M żółty szt.
21K091U srebrny szt.
21K091X złoty szt.

12 szt. 

12 szt. 
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Kod kat. kolor gr. końcówki jedn. sprzed.
48K058A czarny 0,05 mm szt.
48K059A czarny 0,1 mm szt.
48K060A czarny 0,2 mm szt.
48K061A czarny 0,3 mm szt.
48K106A czarny 0,4 mm szt.
48K062A czarny 0,5 mm szt.
48K107A czarny 0,6 mm szt.
48K108A czarny 0,7 mm szt.
48K063A czarny 0,8 mm szt.
48K111A czarny 0,9 mm szt.
48K112A czarny 1,0 mm szt.
48K113A czarny 1,2 mm szt.
48K114A czarny pędzelek szt.

cienkopisy kreślarskie

Cienkopis kreślarski UNI PIN 200
• profesjonalny cienkopis kreślarski 
idealny do kreślenia (dla grafików, pro-
jektantów, artystów) • tusz pigmentowy, 
wodoodporny i odporny na blaknięcie • 
odporny na działanie wody, słońca, al-
koholu, amoniaku i rozpuszczalników 
• nie przesiąka przez papier • twarda 
końcówka fibrowa nie ulega dyspersji 
(rozwarstwieniu) końcówki piszącej 

Cienkopis kreślarski Rystor
• tusz odporny na działanie wody, światła i mechaniczne wymazywanie • dosko-
nały do kreślenia na papierze, brystolu i kalce • nie ulega dyspersji (rozprosze-
niu), nie przesiąka przez papier • WYPRODUKOWANO W POLSCE

Kod kat. kolor obudowy gr. końcówki jedn. sprzed.
43K079A czarny 0,05mm szt.
43K079B czarny 0,1mm   szt.
43K079C czarny 0,2mm szt.
43K079D czarny 0,3mm szt.
43K079E czarny 0,4mm szt.
43K079F czarny 0,5mm szt.
43K079G czarny 0,6mm szt.
43K079H czarny 0,7mm szt.
43K079K czarny 0,8mm szt.
43K082X czarny 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 oraz 0,8  mm etui 5 szt. 

zestawy do kaligrafii

Kod kat. opis jedn. sprzed.
42K241X kpl. 6 szt. (czarny, czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty, błękitny) kpl.
42K241Y kpl. 6 szt. (czarny, niebieski, brązowy, szary, różowy, fioletowy) kpl.
42K241Z kpl. 12 szt. kpl.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
42K242X kpl. 6 szt. (czarny, czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty, błękitny) kpl.
42K242Y kpl. 6 szt. (czarny, niebieski, brązowy, szary, różowy, fioletowy) kpl.
42K242Z kpl. 12 szt. kpl.

Zestaw do kaligrafii Pentel SES15 
• oryginalny i niezwykle popularny pędzelek do kaligrafii • idealny do tworzenia nowoczesnych liter  
napisów i ilustracji • elastyczna, pędzelkowa końcówka, pozwala na kontrolę nad grubością i kształ-
tem linii nie ulega dyspersji (rozwarstwieniu) końcówki piszącej 

Zestaw do kaligrafii Pentel SESF30
• precyzyjny pędzelek do kaligrafii dla zaawansowanych użytkowników • idealny do komiksów i rysun- 
ków • wyjątkowo cienka, elastyczna i jednocześnie miękka końcówka • grubość linii zależna od siły  
nacisku i kąta nachylenia końcówki
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Grafity Faber-Castell Polymer
• idealne do kreślenia po papierze i kalce kreślarskiej • głęboka czerń 
linii • łatwe do ścierania • do wszystkich standardowych ołówków 
automatycznych • oznaczenie kolorystyczne ISO • w opakowaniu 12 
grafitów

Grafity Pentel 
Hi-Polymer 
• wyjątkowo trwałe i elastycz-
ne wkłady ołówkowe • połą-
czenie syntetycznej żywicy, 
grafitu i węgla • idealne na 
papier i kalkę • w opakowa-
niu 12 grafitów 

grafity do ołówków automatycznych 

linijki

cyrkle

Kod kat. grubość twardość jedn. sprzed.
20K121A 0,5 mm HB opak. 12 szt.
20K121B 0,5 mm 2B opak. 12 szt.
20K121C 0,5 mm B opak. 12 szt.
20K121D 0,5 mm H opak. 12 szt.
20K122A 0,7 mm HB opak. 12 szt.
20K122B 0,7 mm B opak. 12 szt.

Kod kat. grubość twardość jedn. sprzed.
42K023H 0,3 mm HB opak. 12 szt.
42K024E 0,5 mm 2B opak. 12 szt.
42K024F 0,5 mm B opak. 12 szt.
42K024H 0,5 mm HB opak. 12 szt.
42K024I 0,5 mm H opak. 12 szt.
42K024K 0,5 mm 2H opak. 12 szt.
42K025F 0,7 mm B opak. 12 szt.
42K025H 0,7 mm HB opak. 12 szt.

Cyrkiel MAPED Study
• metalowy cyrkiel z ergonomicznym uchwytem • plastikowe etui 
ochronne z wbudowaną linijką • dostępny w trzech wersjach kolory-
stycznych: czarny, zielony i różowy

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K135X cyrkiel + ołówek drewniany kpl.
54K135Y cyrkiel + grafity kpl.

Linijka plastikowa MAPED Geometric z uchwytem
• wykonana z krystalicznie przezroczystego tworzywa 
sztucznego • nadruk skali wykonany jest tuszem odpornym  
na promieniowanie ultrafioletowe, co zabezpiecza przed 
płowieniem • posiada uchwyt i skalę po obu stronach  
• w 80% wykonane z surowców wtórnych

Linijka aluminiowa MAPED z uchwytem
• wykonana z anodowanego aluminium z plastikowym 
uchwytem • skala po obu stronach • bezpieczne zaokrąglo-
ne końce z plastikowym wykończeniem

Skalówka trójkątna MAPED
• niezbędna do sporządzania rysunków w zmniejszonej 
skali •  pakowana w odporną na pęknięcia tubę z zawieszką

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K061X 20 cm szt.
54K061Y 30 cm szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K060X 20 cm szt.
54K060Y 30 cm szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K069X Skala 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 szt.
54K069Y Skala 1:100, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500 szt.
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Zestaw geometryczny MAPED Geometric
•  elementy zestawu wykonane z krystalicznie przezroczystego two-
rzywa sztucznego • nadruk na skali wykonany jest tuszem odpornym  
na promienie ultrafioletowe co zabezpiecza przed płowieniem

• zestaw dla leworęcznych ze skalą rosnącą od prawej do lewej:  
linijka 30 cm ze skalą po jednej stronie • ekierka równoramienna 
45°/21 cm • kątomierz 180°/ 12 cm

• zestaw dla praworęcznych: linijka 30 cm posiadająca szablon 
w obudowie do ozdobnych podkreśleń, ekierka 45°/21cm, ekierka 
60°/21cm, kątomierz 180°/12 cm 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K062X 3 elementy (dla leworęcznych) szt.
54K063X 4 elementy szt.

Linijka MAPED Twist'n Flex niełamliwa
• wyprodukowana z zastosowaniem nowej, opatentowanej technolo-
gii pozwalającej uzyskać wielokolorowe odcienie na całej długości we-
wnętrznej i zewnętrznej warstwy linijki • może być zwijana, skręcana  
i wyginana bez ograniczeń • giętka i niełamliwa

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K064A 15 cm szt.
54K064B 20 cm szt.
54K064C 30 cm szt.

Linijki plastikowe Memobe
• wykonane z przezroczystego polistyrenu • bardzo wysokiej jakości  
i optymalnej giętkości • gwarantowana dokładność skali • zaokrąglone 
rogi

Kod kat. długość jedn. sprzed.
20K019E 20 cm szt.
20K041A 20 cm z uchwytem szt.
20K019A 30 cm szt.
20K041B 30 cm z uchwytem szt.
20K019B 40 cm szt.
20K019C 50 cm szt.

Linijki aluminiowe Grand
• wysokiej jakości linijki wykonane z wytrzymałego aluminium • gwa-
rantowana dokładność skali • zaokrąglone rogi wpływają na ergono-
mię użytkowania

Kod kat. długość jedn. sprzed.
21K180A 20 cm szt.
21K180B 30 cm szt.
21K180C 50 cm szt.

linijki



Rozdział 8  |  artykuły do pisania i korygowania

205Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej



Rozdział 8  |  artykuły do pisania i korygowania

206 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

ołówki

Ołówek Faber-Castell Grip 2001
• najwyższej jakości ołówek grafitowy • ergonomiczny, trójkątny 
przekrój zapewnia wygodny chwyt • specjalna, miękka strefę 
uchwytu GRIP pokryta jest drobnymi punkcikami (unikalna tech-
nologia opatentowana przez firmę Faber-Castell) • do produkcji 
wykorzystane zostały ekologiczne lakiery na bazie wody • gwa-
rancja łatwego ostrzenia

Ołówek MAPED Black'Peps
• wykonany z drewna lipowego • ergonomiczny, trójkątny kształt  
• grafit odporny na złamania  • czytelne oznaczenie twardości

Ołówek drewniany Donau
• wykonany z drewna • korpus lakierowany • grafit klejony 
na całej długości ołówka

Kod kat. opis twardość jedn. sprzed.
20K118A z gumką HB szt.
20K118B z gumką B szt.
20K119A bez gumki HB szt.
20K119B bez gumki B szt.
20K119C bez gumki 2B szt.
20K119D bez gumki H szt.
20K119E bez gumki 2H szt.

Kod kat. opis twardość jedn. sprzed.
54K086A z gumką HB szt.
54K086B z gumką B szt.
54K086C z gumką 2B szt.
54K086D z gumką H szt.
54K086E z gumką 2H szt.

Kod kat. opis twardość jedn. sprzed.
14K744X z gumką HB szt.

12 szt. 

12 szt. 

12 szt. 

12 szt. 

Ołówek Evolution Original 650/655
• sześciokątny ołówek grafitowy wyprodukowany w: 57% (650);  
50% (655) z materiału pochodzącego z recyklingu • wykonany  
z żywicy syntetycznej, charakteryzujące się wysoką elastyczno-
ścią • trwały grafit  HB o średnicy 2,3 mm, nie łamie się, gdy upu-
ścisz ołówek na podłogę • bezpieczny dla dzieci • doskonale się 
ostrzy • w przypadku złamania – brak drzazg • nie zawiera PVC 
oraz lateksu 

Kod kat. opis jedn. sprzed.
47K006A HB z gumką szt.
47K006B HB bez gumki szt.

Ołówek STABILO Othello
• popularny typ ołówka oferowany w dwóch wersjach: z gumką 
i bez gumki • 10 twardości • klejony grafit zwiększa jego odpor-
ność na złamania • idealny do pisania, rysowania i cieniowania 

Kod kat. opis twardość jedn. sprzed.
54K015A z gumką HB szt.
54K015B z gumką 2B szt.
54K015C z gumką B szt.
54K007A bez gumki HB szt.
54K007B bez gumki 2B szt.
54K007C bez gumki 4B szt.
54K007D bez gumki B szt.
54K007E bez gumki H szt.
54K007F bez gumki 2H szt.

12 szt. 
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ołówki

Ołówek automatyczny Pentel Fiesta AX125
• wymienna gumka • gumowy uchwyt • obudowa w jednolitym 
kolorze mix: czarny, czerwony, niebieski, zielony 

Kod kat. kolor obudowy grafit jedn. sprzed.
42K020D zielona 0,5 mm szt.
42K020A czarna 0,5 mm szt.
42K020C niebieska 0,5 mm szt.
42K020B czerwona 0,5 mm szt.

12 szt. 

12 szt. 

Kod kat. kolor obudowy grafit jedn. sprzed.
42K246A pomarańczowy 0,3 mm szt.
42K246B czarny 0,5 mm szt.
42K246N fioletowy 0,5 mm szt.
42K246C błękitny 0,7 mm szt.
42K246X czarny 0,7 mm szt.
42K246D żółty 0,9 mm szt.

Ołówek automatyczny Pentel Graphgear 300
• nowoczesny design, idealne wyważenie • wyposażony w zdej-
mowany klip oraz struktrualny metalowy uchwyt • mechanizm 
wysuwania grafitu pozwala na maksymalne jego wykorzystanie 
• gumka ołówkowa u nasady Z2-1N • grubość 0,3/0,5/0,7/0,9mm 

Ołówek automatyczny Pentel Energize PL75 
• podwójny system przyciskowy (wysunięcie końcówki i wysunięcie  
grafitu) • wymienna gumka Z2-1N • gumowy uchwyt • metalowy 
klips

Ołówek automatyczny Rotring Tikky III
• karbowany korpus z metalowym klipsem • obudowa o przekroju  
trójkątnym • przycisk, klips są pokryte warstwą ochronną zapobiegającą 
powstawaniu nalotu • sztywna rurka umożliwiająca kreślenie z zastoso-
waniem liniałów i szablonów czyni z tych przyrządów idealne narzędzia  
do wykonywania rysunków i szkiców technicznych

Kod kat. kolor obudowy grafit jedn. sprzed.
42K008A czarny 0,5 mm szt.
42K008E błękitny 0,5 mm szt.
42K008W różowy 0,5 mm szt.

Kod kat. kolor obudowy grafit jedn. sprzed.
40K036B bordowy 0,5 mm szt.
40K036C bordowy 0,7 mm szt.

12 szt. 

12 szt. 

Ołówek automatyczny Rystor Boy
• plastikowa końcówka prowadząca grafit • ergonomiczny, 
gumowy uchwyt • wymienna gumka do mazania

Kod kat. kolor obudowy grafit jedn. sprzed.
43K007E mix 0,5 mm szt.
43K007F mix 0,7 mm szt.

12 szt. 
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temperówki

Temperówki metalowe KUM
• wykonane ze specjalnego stopu magnezu • stalowe ostrze mocowane  
wkrętem • precyzyjnie połączone z obudową ostrze zapewnia idealnie  
centralne położenie ołówka podczas temperowania • podwójna  
– do ostrzenia ołówków i kredek o średnicy 8 i 11 mm

Temperówka automatyczna Tetis KV900
• na cztery baterie typu AA (nie dołączone do opakowania) • wypo-
sażona w dwa wymienne mechanizmy ostrzenia z otworami różnej 
średnicy (11mm, 8mm) • posiada wyjmowany pojemnik na ścinki oraz 
antypoślizgowy spód • możliwość użycia bez baterii • dostępne ostrza 
wymienne

Temperówki MAPED I-Gloo
• plastikowa o ergonomicznym kształcie, ułatwiającym trzymanie  
• pojemnik wykonany z transparentnego plastiku o wysokiej trwało-
ści • miks kolorów: niebieski, zielony i różowy

Temperówka na baterie Eagle EG-5161
• dwuotworowa, do ołówków o średnicy 6–8 i 9–12 mm • bezpieczny 
dla dzieci przełącznik rozmiaru ołówka • trwały mechanizm z dwo-
ma wysokiej jakości ostrzami ze stali węglowej (ostrza wymienne)  
• na baterie AA (4 szt., nie dołączono) lub  kabel USB (w zestawie)  
• 2 dodatkowe ostrza gratis • 3 lata gwarancji

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
20K016X pojedyncza szt.
20K017X podwójna szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
38K193C niebieski szt.
38K193W różowy szt.
38K193D zielony szt.

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
54K103X pojedyncza szt.
54K103Y podwójna szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K242A czarna szt.

Temperówki plastikowe KUM
• z pojemnikiem na strużyny • wykonane z polistyrenu (pojedyncza) 
i wyjątkowo trwałego granulatu plastikowego (podwójna) w różnych 
wersjach kolorystycznych • stalowe ostrze mocowane wkrętem • pre-
cyzyjnie połączone z obudową ostrze zapewnia idealnie centralne 
położenie ołówka podczas temperowania • podwójna – do ostrzenia 
ołówków i kredek o średnicy 8 i 11 mm

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
20K018X pojedyncza szt.
20K063U podwójna szt.

gwarancja 

3 lata

gwarancja 

3 lata

Temperówka Faber-Castell Trio Grip
• do ostrzenia standardowych, trójkątnych oraz grubych typu Jumbo 
ołówków i kredek • wyposażona w dwa pojemniczki na strużyny po 
obu stronach

Kod kat. opis jedn. sprzed.
20K124U obudowa srebrna szt.
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gumki do mazania

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
14K745X 41 x 18 x 11 mm szt.

Gumka do mazania Donau
• dwustronna kolor biały usuwa ołówek (grafit czarny i kolorowy) 
a kolor niebieski usuwa tusz • nie pozostawia śladów i nie niszczy 
ścieranej powierzchni • nie zawiera ftalanów oraz lateksu

Gumki MAPED Technic i Mini Technic
• białe gumki techniczne • zawierają unikalne składniki, dzięki któ-
rym podczas użycia pył gromadzi się w jednym miejscu (DUST FREE)  
• pakowane w folię i kartonik chroniący przed zabrudzeniem

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
54K045X Technic 61 x 21,8 x 12 mm szt.
54K045Y Mini Technic 39 x 17,8 x 12,3 mm szt.

GUMKI OŁÓWKOWE

2 KG

 

 

2 KG

 

 

Nie zawierają 
 substancji trujących

Bezpieczne
dla dzieci

ZEAH06 - 43,4x17,4x12,4 mm

EZEE02 SLIM - 43,4x17,2x12 mm

 • Nie zawiera szkodliwych substancji 
takich jak lateks i ftalany. 

 • Wykonana z Hexamoll® DINCH  
we współpracy z firmą BASF. 

 • Jest bezpieczna dla dzieci.

INNE   
POPULARNE 
MODELE:

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
42K247X ZEH20 73,8x32,2x14 mm szt.
42K248X ZEH99 108x47x20 mm szt.
42K027X ZEH10 65x24,2x12,4 mm szt.
42K026X ZEH05 43x17,4x11,7 mm szt.
42K071X ZEH03 35x16x11,5 mm szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
42K081X szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
42K229X szt.

Gumka Faber-Castell Grip 2001
• najwyższej jakości gumka o ergonomicznym, trójkąt-
nym kształcie kredki • nie pozostawia smug

Kod kat. jedn. sprzed.
20K123X szt.

 • Idealna do stosowania na papierze.
 • Doskonale wyciera ołówek, nie 
naruszając struktury papieru.

 • Jest bardzo miękka i nie wymaga 
dociskania do powierzchni. 

 • Nie twardnieje i nie pęka.



Rozdział 8  |  artykuły do pisania i korygowania

210 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Korektor w taśmie Tipp-Ex Pocket Mouse
• poliestrowa taśma odporna na rozerwania • karbowana górna część 
obudowy ułatwiającą odpowiednie trzymanie korektora • szacowany 
okres przydatności 3 lat

Korektor w taśmie Pentel ZTT15
• trwała poliestrowa taśma korygująca • ruchomy mechanizm zabez-
pieczający chroni taśmę • możliwość natychmiastowego pisania po 
korygowanej powierzchni

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
47K012X 4,2mm x 10m szt.

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
42K058X 5 mm x 12 m szt.

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
42K030X 4,2 mm x 25 m szt.

Korektor w taśmie Pentel ZT54
• ergonomiczna obudowa • ruchomy mechanizm zabezpieczający 
chroni taśmę • w 84% z materiałów przetworzonych • najdłuższa 
taśma na rynku 25 m!

12 szt. 

12 szt. 

10 szt. 

Korektor w taśmie Dryline Grip
• wygodny uchwyt • transparentna obudowa pozwala kontrolować 
stan zużycia taśmy • mix kolorów obudowy

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
40K089X 5 mm x 8,5 m szt.

12 szt. 

korektory w taśmie

Korektor PRITT REFILL w taśmie
• wysokiej jakości taśma, umożliwiająca natychmiastowe pisanie zaraz po ko-
rekcji • elastyczna końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy • systemy 
korekcji push (wygodny przy korekcji pojedynczych znaków) i pull (do więk-
szych partii tekstu) • obudowa wykonana w 50% z recyklingowanego plastiku 
• korektor w 100% nadaje się do recyklingu • ekonomiczny dzięki wymiennym 
wkładom

Kod kat. opis szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
54K004A korektor 4,2 mm x 12 m szt.
54K005A kaseta wymienna 4,2 mm x 12 m szt.
54K018A korektor 6 mm x 12 m szt.

RUCHOMA SKUWKA (NA ZAWIASIE) 
- CHRONI TAŚMĘ 
PRZED USZKODZENIEM
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Korektor w taśmie Oval DNL-412
• do wszystkich typów tuszu • ruchoma końcówka ze stabilizatorem  
pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego  
prowadzenia korektora • łatwo koryguje pod każdym kątem • transpa-
rentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy • perfek-
cyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię

• wytrzymała, ultra cienka taśma • obrotowa końcówka ze stabilizatorem • płynna korekcja pod każdym kątem 
• wymieniaj wkład: oszczędzaj energię i chroń środowisko • jeden wkład do wszystkich typów!

Korektor w taśmie Donau
• wysoko wydajna warstwa kryjąca • do stosowania  na wszystkich ro-
dzajach papieru • transparentna obudowa pozwala kontrolować stan 
zużycia taśmy

korektory w taśmie

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
21K223X 5mm x 6m szt.
21K224X wkład 5mm x 6m szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
21K222X korektor 5mm x 6m szt.
21K224X wkład 5mm x 6m szt.

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
21K110X 4,2 mm x 12 m szt.

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
14K334X 5 mm x 8 m szt.

Korektor OVAL w taśmie QBR-506 stojący
•możliwość pionowego ustawienia na biurku • mechanizm 
wysuwania końcówki chroni ją przed uszkodzeniem • dodat-
kowy wkład gratis

Korektor OVAL w taśmie QJR-506 klik
• końcówka wysuwana po kliknięciu 
w przycisk długopisowy

12 szt. 

12 szt. 

12 szt. 
gwarancja 

5 lat

Korektor w taśmie Uni CLT-205
• do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego i na wydrukach   
• transparentna obudowa pozwala kontrolować stan zużycia taśmy

Kod kat. szer. x dł. taśmy jedn. sprzed.
48K043X 5 mm x 6 m szt.

10 szt. 

KLIP UMOŻLIWIAJĄCY 
PRZYMOCOWANIE DO KIESZENI

RUCHOMA KOŃCÓWKA ZE SKUWKĄ  
CHRONIĄCĄ TAŚMĘ
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korektory w płynie

Korektor w piórze Oval ZIG-1000
• precyzyjna metalowa końcówka • grubość linii 1,6 mm • szybkosch-
nący • perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię • niewidoczny  
na fotokopiach • nie zawiera PVC 

Korektor w piórze Pentel ZLC31
• cienkopisząca metalowa końcówka o długości 4 mm • może być  
też stosowany jako biały marker na dowolnej powierzchni • niezawodna 
końcówka zaworkowa (większość korektorów w piórze ma końcówkę 
kulkową, która często się zaciera) • powierzchnia korygowania 1700 cm2 

 

Korektor w piórze Pentel ZL63
• przezroczysta nasadka zabezpiecza przed wysychaniem • może być 
też stosowany jako biały marker na dowolnej powierzchni • niezawod-
na końcówka zaworkowa • powierzchnia korygowania 630 cm2 

Korektor w długopisie Uni CLP-300
• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • dokładnie koryguje pi-
smo ręczne i na wydrukach komputerowych • metalowa końcówka z 
węglika wolframu pozwala precyzyjnie dozować środek korygujący do 
ostatniej kropli • grubość linii korygowania: 1,2 mm

Korektor w piórze Tetis BK001-AM
• korektor w kształcie pióra z metalową teleskopową końcówką, która 
znacznie ułatwia aplikację płynu • zawiera szybkoschnący płyn korek-
cyjny

Korektor w płynie Donau
• płyn korygujący na bazie rozpuszczalnika, szybko zasychający • na-
krętka z zamocowanym pędzelkiem, ułatwia nakładanie warstwy kory-
gującej • doskonale kryje korygowaną powierzchnię • wewnątrz kulka 
ułatwiająca mieszanie 

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
21K111X 7 ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
42K029X 12 ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
42K028X 7 ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
48K019X 8 ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
38K265X 7 ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
14K250X 20 ml szt.

12 szt. 

12 szt. 

12 szt. 24 szt. 

10 szt. 

12 szt. 

gwarancja 

5 lat
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Kredki STABILO Trio grube
• grube kredki o ergonomicznym, trójkątnym przekroju stworzone  
z myślą o dzieciach • dodatkową zaletą jest gruby (średnica 4,2 mm)  
i odporny na złamania rdzeń • dostępne w kartonowym opakowaniu  
z 12 lub 18 intensywnymi kolorami

Kredki trójkątne Jumbo Faber-Castell
• ergonomiczny trójkątny kształt • okienko na imię na kredce • wyraźne, 
nasycone kolory • grubość grafitu: 3,8 mm • spieralne z większości tka-
nin • specjalna technologia klejenia (SV) ogranicza łamanie się grafitu 
(nawet podczas upadku) • wysokiej jakości, miękkie drewno – gwaran-
cja łatwego temperowania przy użyciu standardowych temperówek do 
grubych kredek • złoty kolor w opakowaniu 20 szt. • złoty i srebrny kolor  
w opakowaniu 30 szt.  

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K104A 12 kolorów opak.
54K104B 18 kolorów opak.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
20K125A 10 kolorów opak.
20K125B 20 kolorów opak.
20K125C 30 kolorów opak.

produkty do malowania i kolorowania

Kredki MAPED Color'Peps trójkątne
Strong z żywicy syntetycznej dzięki czemu korpusu jest elastyczny  
i giętki. Wzmocniony grafit o średnicy 3,2mm jest odporny na krusze-
nie i łamanie
Monster z żywicy syntetycznej. Czarny, elastyczny i giętki korpus kre-
dek jest ozdobiony grafikami kolorowych potworków. Nie strzępią się 
podczas temperowania.
Animals z drewna lipowego, wyjątkowe grafiki na ich obudowie przy-
pominają różne gatunki zwierząt i ptaków 

• trójkątny, ergonomiczny przekrój zapewnia poprawny chwyt • inten-
sywne, nasycone kolory • wyprodukowane zgodnie z wszystkimi regu-
lacjami dotyczącymi produktów dla dzieci

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K066X Strong, 12 kolorów opak.
54K067X Monster (w czarnej obudowie), 12 kolorów opak.
54K068X Animals, 12 kolorów opak.

Flamastry MAPED Color'Peps Ocean
• 12 szt w plastikowym etui • szeroka gama kolorystyczna, inten-
sywne kolory, zmywalne ze skóry i większości tkanin • wytrzymała 
końcówka o średnicy 2mm • długość pisania 150 m • idealne do ryso-
wania i kolorowania • wentylowana skuwka • bezpieczne, nietoksycz-
ne, wyprodukowane zgodnie z wszystkimi regulacjami dotyczącymi 
produktów dla dzieci

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K065X 12 kolorów (zip etui) szt.
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produkty do malowania i kolorowania

Kredka specjalistyczna STABILO woody 3 w 1
• zwykła kredka, kredka akwarelowa i kredka woskowa w jednym • wkład 
kredki w rozmiarze XXL odpowiada aż 8 standardowym kredkom • idealne 
do pokrycia kolorem dużych powierzchni • sprawdzają się przy praktycznie 
wszystkich technikach malarskich • wyjątkowo miękki rdzeń sprawia, że 
można nimi rysować również po gładkich powierzchniach np. szkle, tabli-
cach ciemnych i suchościeralnych • łatwo zmywalna przy użyciu wilgotnej 
ściereczki • posiada certyfikat PEFC 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
54K102C biała szt.
54K102M żółta szt.
54K102Z czerwona szt.
54K102Y ciemna zielona szt.
54K102D brązowa szt.
54K102X czarna szt.
54K102H etui 6 kolorów + temperówka opak.
54K102U etui 10 kolorów + temperówka opak.

• posiada certyfikat PEFC - do ich produkcji używane jest drewno z plantacji ekologicznej, posiadającej certyfikat PEFC • kupując produkty 
drewniane oznaczone certyfikatem PEFC możemy mieć pewność, że pochodzą one z lasu zarządzanego zgodnie z dobrem przyrody, a także 
dobrem żyjących w jego obrębie społeczności, czyli według Zasad Dobrej Praktyki Leśnej

mięciutkiemięciutkie

złota i srebrnazłota i srebrna

bibułabibuła
kryjącekryjące

takie 
kolorowe
takie 
kolorowe

pędzelki

świecowe

ołówkowe

trójkątne
wystarczą na długo
nie pękają

farby
bloki

przyrządy

też tu jest!

ela styc z ne

SZEROKA OFERTA  
SUPER PRODUKTÓW  

DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU  
DO PLATFORMY 

SPRZEDAŻOWEJ
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Kredki ołówkowe CB8
Idealne do rysowania i kolorowania. Niezbędne w szkole, przedszkolu, domu  
i pracowni. Solidne – niełamliwe grafity z myślą o najmłodszych użytkownikach.

Kredki akwarelowe CB9
To wielofunkcyjne akcesorium do kolorowania, rysowania i tworzenia wodno-kolorowych 
efektów. Z ich pomocą można wykonać magiczne, pełne tajemniczego uroku pejzaże, 
ilustracje i obrazy! Motyw, wypełnić kredką akwarelową, a następnie rozmyć barwy za 
pomocą wodnego pędzelka Pentel FRH.

Dostępne pojedynczo i w zestawch kreatywnych. 

Pastele olejne PHN 
Numer 1 wśród pasteli!
Bardzo miękka, kremowa konsystencja podatna
na zabiegi artystyczne. Idealne dla profesjonalistów  
i amatorów.

Pastele do tkanin PTS 
Do ozdabiania t-shirtów, toreb bawełnianych czy worków na buty. Ich miękka  
i kremowa konsystencja pozwala na bardzo łatwą i przyjemną aplikację pełną
soczystych odcieni i wyrazistych kresek. Jaskrawe kolory pasteli gwarantują 
zaskakujące i trwałe efekty. Dzięki nim w prosty i przyjemny sposób można 
stworzyć autorską garderobę dla siebie lub na prezent dla całej rodziny!

Dostępne pojedynczo i w zestawch kreatywnych. 

Kredki ołówkowe 

Kredki akwarelowe  

Bezpieczne 
dla dzieci

Zestaw z kredkami  
i pędzelkiem 

Ze
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produkty do malowania i kolorowania

Kod kat. Ilość kolorów jedn. sprzed.
42K222A 12 opak. 
42K222B 16 opak.
42K222C 25 opak. 
42K222D 36 opak.
42K222E 50 opak. 

Kod kat. opis jedn. sprzed.

42K224X
kredki akwarelowe CB9-12 
kolorów, pędzelek AQUASH 

FRH, bloczek do akwareli
kpl.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
42K263X CB8-12, 12 kolorów opak. 
42K263Y CB8-24, 24 kolory opak.
42K262X CB9-12, 12 kolorów opak. 
42K262Y CB9-24, 24 kolory opak.

Kod kat. opis/ilość kolorów jedn. sprzed.
42K264X PTS-7, 7 kolorów opak. 
42K264Y PTS-15, 15 kolorów opak.

42K223A Koszulka (pastele PTS 15 kol., dł. żelowy do tkanin, 
koszulka, 5 szablonów) kpl.

42K223C Torba (pastele PTS 7 kol., dł. żelowy do tkanin, 
torba bawełniana, 4 szablony) kpl.
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Kod kat. ilość kolorów jedn. sprzed.
36K488A 12  Classy opak.
36K488B 24 Classy opak.
36K489X 12 Jumbo opak.

Kredki świecowe Heykka Classy /Jumbo
• wykonane na bazie wysokiej jakości pigmentów i nie kruszących 
się wosków • bezzapachowe i nietoksyczne • nasycone kolory 
• każda kredka owinięta papierową otuliną • dla kredek Jumbo 
średnica 11 mm

produkty do malowania i kolorowania

Kod kat. ilość kolorów jedn. sprzed.
36K491X 12  Silky opak.

Kredki żelowe Heykka Silky
• idealne do eksperymentowania i łączenia ze sobą różnych technik 
malowania • można nimi rysować, rozcierać je palcami uzyskując 
efekt suchej pasteli lub za pomocą pędzelka i wody sprawić, że obra-
zek będzie wyglądał jak namalowany akwarelą! • plastikowa osłonka 
zabezpiecza kredkę przed złamaniem • kredki nie wymagają ostrzenia 
• wygodna i wykręcana obudowa typu Twist Up • pędzelek do akwareli 
dołączony do opakowania

Kod kat. ilość kolorów jedn. sprzed.
36K485X 12 + 2 szt. Classy opak.
36K486X 24 + 2 szt Classy opak.
36K487X 12 Jumbo opak.

Kredki ołówkowe Heykka Classy/Jumbo
• wykonane z najwyższej jakości drewna topoli • niezwykle lekkie 
i łatwe w temperowaniu • wytrzymały i odporny na złamania • 
ergonomiczny trójkątny przekrój kredki • temperówka dołączona 
do opakowania • dla kredek Jumbo średnica 11 mm • złota i srebr-
na kredka dołączone do opakowań Classy
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produkty do malowania i kolorowania

PIÓRO KULKOWE BL77 
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papiery białe do drukarek i kserokopiarek

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m²

BIAŁOŚĆ CIE 153

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m²

BIAŁOŚĆ CIE 161

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m², 90 g/m²

BIAŁOŚĆ CIE 166

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K001C A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy
30K001D A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K002C A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy
30K002D A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K003C A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy
30K003D A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy
30K004C A4 90 g/m2 ryza 250 arkuszy
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papiery białe do drukarek i kserokopiarek

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

papiery białe do drukarek i kserokopiarek

HP Earth First

PLASTIC

FREE

0%
plastikowych
opakowań,
neutralność
dla klimatu,
aby zwiększyć
nasze
zaangażowanie
w zrównoważony
rozwój.

Wybierz papier przyjazny 
dla środowiska! 

Kod kat. KLASA FORMAT GRAMATURA IL. ARKUSZY BIAŁOŚĆ JEDN. SPRZED.
Papier ksero HP EARTH FIRST
14K719X B+ A4 80 g/m2 500  161 CIE ryza, 500 ark.

Kod kat. KLASA FORMAT GRAMATURA IL. ARKUSZY BIAŁOŚĆ JEDN. SPRZED. 
Papier ksero PRO-DESIGN 
14K748X A++ A4 90 g/m2 500  168 CIE ryza, 500 ark.
14K749X A++ A4 100 g/m2 500  168 CIE ryza, 500 ark.
14K750X A++ A4 120 g/m2 250  168 CIE ryza, 250 ark.
14K751X A++ A4 160 g/m2 250  168 CIE ryza, 250 ark.
14K764X A++ A4 200 g/m2 250 168 CIE ryza, 250 ark.
14K752X A++ A4 250 g/m2 250  168 CIE ryza, 250 ark.
14K753X A++ A4 300 g/m2 125  168 CIE ryza, 125 ark.
14K748Y A++ A3 90 g/m2 500  168 CIE ryza, 500 ark.
14K749Y A++ A3 100 g/m2 500 168 CIE ryza, 500 ark.
14K750Y A++ A3 120 g/m2 250  168 CIE ryza, 250 ark.
14K751Y A++ A3 160 g/m2 250  168 CIE ryza, 250 ark.
14K764Y A++ A3 200 g/m2 250  168 CIE ryza, 250 ark.
14K752Y A++ A3 250 g/m2 250  168 CIE ryza, 125 ark.

Przekrocz granice doskonałości!
Seria papierów Explorer została opracowana 

specjalnie dla najbardziej wymagających.

Kod kat. KLASA FORMAT GRAMATURA IL. ARKUSZY BIAŁOŚĆ JEDN. SPRZED. 
Papier ksero EXPLORER ILIGHT
14K747X A A4 75 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
14K747Y A A3 75 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
Papier ksero EXPLORER IPERFORMANCE 
32K004A A A4 80 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
32K004B A A3 80 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
Papier ksero EXPLORER IQUALITY
32K006A A A4 90 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
32K006B A A3 90 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
Papier ksero EXPLORER IDEFINITION 
32K007A A A4 100 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
32K007B A A3 100 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
Papier ksero EXPLORER ICOLOUR 
32K008A A A4 120 g/m2 250  169 CIE ryza, 500 ark
32K008B A A3 120 g/m2 500  169 CIE ryza, 500 ark
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Xerox
®

 Economy
Najlepszy wybór do codziennego użytku

• Uniwersalny papier do drukarek czarno-białych i kolorowych
• Odpowiedni poziom bieli dla masowych wydruków biurowych
• Korzystna cena przy zachowaniu wymaganej jakości dla drukarek biurowych

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K020C A4 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K020D A3 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021C A4 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021D A3 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022C A4 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022D A3 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K023C A4 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K023D A3 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024C A4 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024D A3 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K025C A4 220 g/m2 ryza 250 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K026C A4 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K026D A3 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K027C A4 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K027D A3 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K028C A4 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

31K028D A3 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Colotech+
Doskonały dla wszystkich ceniących sobie  
wyjątkową jakość wydruków kolorowych

• Najwyższa jakość druku i wysoka gładkość
• Gramatury od 90 do 300 g/m2

• Właściwości optyczne zapewniające najwyższą wierność kolorów

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K003A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K003B A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Premier
Idealny dla wymagających klientów

• Uniwersalny papier do drukarek kolorowych i czarno-białych
• Białość optymalna dla kolorowych wydruków biurowych ofert, prezentacji, itp.
• Paramerty gwarantujące bezproblemowy zadruk w drukarkach wielofunkcyjnych

 

  

Xerox
®

 Economy
Najlepszy wybór do codziennego użytku

• Uniwersalny papier do drukarek czarno-białych i kolorowych
• Odpowiedni poziom bieli dla masowych wydruków biurowych
• Korzystna cena przy zachowaniu wymaganej jakości dla drukarek biurowych

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K020C A4 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K020D A3 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021C A4 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021D A3 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022C A4 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022D A3 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K023C A4 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K023D A3 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024C A4 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024D A3 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K025C A4 220 g/m2 ryza 250 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K026C A4 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K026D A3 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K027C A4 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K027D A3 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K028C A4 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

31K028D A3 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Colotech+
Doskonały dla wszystkich ceniących sobie  
wyjątkową jakość wydruków kolorowych

• Najwyższa jakość druku i wysoka gładkość
• Gramatury od 90 do 300 g/m2

• Właściwości optyczne zapewniające najwyższą wierność kolorów

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K003A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K003B A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Premier
Idealny dla wymagających klientów

• Uniwersalny papier do drukarek kolorowych i czarno-białych
• Białość optymalna dla kolorowych wydruków biurowych ofert, prezentacji, itp.
• Paramerty gwarantujące bezproblemowy zadruk w drukarkach wielofunkcyjnych

papiery białe do drukarek i kserokopiarek

 

  

Xerox
®

 Economy
Najlepszy wybór do codziennego użytku

• Uniwersalny papier do drukarek czarno-białych i kolorowych
• Odpowiedni poziom bieli dla masowych wydruków biurowych
• Korzystna cena przy zachowaniu wymaganej jakości dla drukarek biurowych

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K020C A4 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K020D A3 90 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021C A4 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K021D A3 100 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022C A4 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K022D A3 120 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K023C A4 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K023D A3 160 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024C A4 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K024D A3 200 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K025C A4 220 g/m2 ryza 250 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K026C A4 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K026D A3 250 g/m2 ryza 250 arkuszy

31K027C A4 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K027D A3 280 g/m2 ryza 150 arkuszy

31K028C A4 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

31K028D A3 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Colotech+
Doskonały dla wszystkich ceniących sobie  
wyjątkową jakość wydruków kolorowych

• Najwyższa jakość druku i wysoka gładkość
• Gramatury od 90 do 300 g/m2

• Właściwości optyczne zapewniające najwyższą wierność kolorów

Kod kat. Format Gramatura Jedn. sprzed. Cena

31K003A A4 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

31K003B A3 80 g/m2 ryza 500 arkuszy

Xerox
®

 Premier
Idealny dla wymagających klientów

• Uniwersalny papier do drukarek kolorowych i czarno-białych
• Białość optymalna dla kolorowych wydruków biurowych ofert, prezentacji, itp.
• Paramerty gwarantujące bezproblemowy zadruk w drukarkach wielofunkcyjnych

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
31K020C A4 90 g/m2 ryza 500 arkuszy
31K020D A3 90 g/m2 ryza 500 arkuszy
31K021C A4 100 g/m2 ryza 500 arkuszy
31K021D A3 100 g/m2 ryza 500 arkuszy
31K022C A4 120 g/m2 ryza 500 arkuszy
31K022D A3 120 g/m2 ryza 500 arkuszy
31K023C A4 160 g/m2 ryza 250 arkuszy
31K023D A3 160 g/m2 ryza 250 arkuszy
31K024C A4 200 g/m2 ryza 250 arkuszy
31K024D A3 200 g/m2 ryza 250 arkuszy
31K025C A4 220 g/m2 ryza 250 arkuszy

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
31K026C A4 250 g/m2 ryza 250 arkuszy
31K026D A3 250 g/m2 ryza 250 arkuszy
31K027C A4 280 g/m2 ryza 150 arkuszy
31K027D A3 280 g/m2 ryza 150 arkuszy
31K028C A4 300 g/m2 ryza 125 arkuszy
31K028D A3 300 g/m2 ryza 125 arkuszy

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.

31K030A A4 80 g/m2 ryza 500 
arkuszy

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.

31K003A A4 80 g/m2 ryza 500 
arkuszy

31K003B A3 80 g/m2 ryza 500 
arkuszy

Papier do drukarek i kserokopiarek Xerox Recycled
• ekologiczny papier biurowy stworzony dla wszystkich dbających o środowisko 
naturalne (wykonany w 100% z makulatury) • przeznaczony do codziennego użyt-
ku, w drukarkach laserowych oraz kopiarkach • otrzymał wyróżnienie Nordic Swan 
za niską emisję substancji szkodliwych w procesie produkcji • posiada znak ochro-
ny środowiska Blue Angel • pakowany w materiały uzyskane również z recyklingu.
Papiernie, w których Xerox produkuje swoje papiery współpracują jedynie 
z firmami przestrzegającymi norm ochrony środowiska oraz prowadzącymi 
politykę ochrony zasobów leśnych

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.

31K033A A4 80 g/m2 karton 
5 x 500 ark.

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej
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papiery białe do drukarek i kserokopiarek

Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.
35K621X A4, 70g biały ryza 500 ark.
35K621Y A3, 70g biały ryza 500 ark.
35K622X A4, 75g biały ryza 500 ark.
35K622Y A3, 75g biały ryza 500 ark.
35K623X A4, 80g biały ryza 500 ark.
35K623Y A3, 80g biały ryza 500 ark.

Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.
35K624X A4, 80g biały ryza 500 ark.
35K624Y A3, 80g biały ryza 500 ark.
35K625X A4, 90g biały ryza 500 ark.
35K625Y A3, 90g biały ryza 500 ark.
35K626X A4, 100g biały ryza 250 ark.
35K626Y A3, 100g biały ryza 250 ark.
35K627X A4, 120g biały ryza 250 ark.
35K627Y A3, 120g biały ryza 250 ark.
35K628X A4, 160g biały ryza 250 ark.

Inacopia Office

Inacopia Elite

doskonały papier do wydruków,  
szkiców, notatek, niezbędny  
w codziennej pracy

wysokiej jakości papier  
wyprodukowany z włókien 
eukaliptusowych

idealnie sprawdza się przy  
drukowaniu dużych nakładów

wysoka białość umożliwia  
doskonały kontrast  
i odwzorowanie kolorów

wysoka białość

szeroki zakres gramatur  
80-160 g/m2
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papiery białe do drukarek i kserokopiarek

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K009C A4 80 g/m2 ryza 500 ark.
30K009D A3 80 g/m2 ryza 500 ark.

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K030A A4 80 g/m2 ryza 500 ark.
30K030B A3 80 g/m2 ryza 500 ark.

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K031X A4 80 g/m2 ryza 500 ark.

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
30K032X A4 80 g/m2 ryza 500 ark.

Papier HP Office
• niezawodny papier wysokiej jakości • optymalny poziom bieli (CIE 153) • niezastąpiony do 
wysokonakładowego drukowania i kopiowania codziennych dokumentów biznesowych • 
druk wolny od zacięć • do codziennego użytku do czarno-białych wydruków

Papier do drukarek i kopiarek MM BLOOM EVERYDAY
• do drukowania i kopiowania codziennych dokumentów bizneso-
wych • białość CIE 146 • druk wolny od zacięć • do codziennego 
użytku do czarno-białych wydruków

Papier do drukarek i kopiarek MM BLOOM PREMIUM
• podwyższona białość (CIE 161) • dobrze sprawdza się w przypad-
ku druku materiałów czarno-białych jak i tych w kolorze • polecany 
do stosowania w drukarkach laserowych i atramentowych

Papier do drukarek i kopiarek MM BLOOM EXCELLENT
• idealny do prestiżowych wydruków białość (CIE 170) • zapewnia  
wysokie odwzorowanie kolorów oraz druk bez zacięć

5 ryz

Papier ksero biały

Papier z charakterystycznym tygrysem na opakowaniu zapewnia 
bezproblemową pracę w nowoczesnych urządzeniach biurowych, 
drukarkach i kserokopiarkach. 

Przeznaczony jest do kolorowego druku laserowego, wydruków 
czarno-białych, kopiowania, pisania, a nawet rysowania. Papier 
zapewni wydrukom zdjęć i materiałów informacyjnych optymalną 
jakość, a także właściwy, wyraźny kontrast.

Idealny do wszechstronnego zastosowania wszędzie 
tam, gdzie go potrzebujesz – w  wypełnionym pracą 
środowisku biurowym czy zaciszu własnego domu.

OFFLINE360

gramatura: 80 g/m2 dostępne formaty: A4, A5, 1/3A4

białość: 146 CIE opakowanie – 500 arkuszy

Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.
35K470X A4/80g biały karton 5 x 500 ark.
35K471X A5/80g biały ryza 500 ark.
35K471Y 1/3 A4/80g biały ryza 500 ark.
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Papier kserograficzny kolorowy mini ryza
Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.

35K411M A4/80g żółty ryza 50 ark.
35K411C A4/80g ciemny niebieski ryza 50 ark.
35K411D A4/80g ciemny zielony ryza 50 ark.
35K411B A4/80g czerwony ryza 50 ark.
35K411X A4/80g jasny niebieski ryza 50 ark.
35K411Y A4/80g kanarkowy ryza 50 ark.
35K411R A4/80g kość słoniowa ryza 50 ark.
35K411L A4/80g pomarańczowy ryza 50 ark.

Papier kserograficzny kolorowy 

papiery kolorowe do drukarek i kserokopiarek

Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.
35K068C A4/80g zieleń trawy ryza 500 ark.
35K072C A4/80g żółty ryza 500 ark.
35K074C A4/80g kremowy ryza 500 ark.
35K472X A4/80g gołębi ryza 500 ark.
35K157C A4/160g żółty ryza 250 ark.
35K160C A4/160g kremowy ryza 250 ark.
35K322R A4/160g piaskowy ryza 250 ark.
35K473X A4/160g słoneczny ryza 250 ark.
35K074D A3/80g kremowy ryza 500 ark.
35K076D A3/80g jasny niebieski ryza 500 ark.
35K072D A3/80g żółty ryza 500 ark.

Kolory pastelowe

Kod kat. format/gramatura opis jedn. sprzed.
35K299A A4/80g pastelowy 5x20 ryza 100 ark.
35K299X A4/80g pastelowy 5x50 ryza 250 ark.
35K299B A4/80g intensywny 5x20 ryza 100 ark.
35K299Y A4/80g intensywny 5x50 ryza 250 ark.
35K299C A4/80g fluo 4x25 ryza 100 ark.

Mix kolorów w mini ryzach 

Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.
35K197A A4/80g różowy ryza 500 ark.
35K409R A4/80g  fuksja ryza 500 ark.
35K190A A4/80g beżowy ryza 500 ark.
35K410M A4/80g cytrynowy ryza 500 ark.
35K188A A4/80g kanarkowy ryza 500 ark.
35K194A A4/80g szary ryza 500 ark.
35K191A A4/80g łososiowy ryza 500 ark.
35K192A A4/80g jasny niebieski ryza 500 ark.
35K320C A4/80g niebieski ryza 500 ark.
35K195A A4/80g jasny zielony ryza 500 ark.
35K321D A4/80g zielony ryza 500 ark.
35K187A A4/80g kość słoniowa ryza 500 ark.
35K208A A4/160g kanarkowy ryza 250 ark.
35K209A A4/160g kość słoniowa ryza 250 ark.

Kod kat. format/gramatura kolor jedn. sprzed.
35K203A A4/80g pomarańczowy ryza 500 ark.
35K202A A4/80g brzoskwiniowy ryza 500 ark.
35K204A A4/80g czerwony ryza 500 ark.
35K205A A4/80g ciemny niebieski ryza 500 ark.
35K206A A4/80g ciemny zielony ryza 500 ark.
35K201A A4/80g złoty ryza 500 ark.
35K199A A4/80g żółty ryza 500 ark.
35K210A A4/160g ciemny zielony ryza 250 ark.
35K211A A4/160g żółty ryza 250 ark.

Kolory intensywne

Kolory pastelowe
Papier kserograficzny kolorowy

OFFLINE360

• kolorowy papier uniwersalny do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych • produkowany zgodnie  
z certyfikatami potwierdzającymi wdrożenie środowiskowego systemu jakości oraz systemu zarządzania jakością  
• szeroka paleta kolorów oraz najwyższa jakość tych produktów zadowolą nawet najbardziej wymagających  
klientów• dostępne w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej oraz gramaturach 80, 120 i 160 g
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rolki kasowe i telefaksowe

Rolki termiczne
Rolki termiczne Zdrowy Paragon – rozwiązanie pozbawione nie tylko szkodliwych bisfenoli A i S, ale  
i jakichkolwiek fenoli. Dzięki nim pracownicy kas nie są narażeni na kontakt z toksycznymi bisfenolami!

Rolki termiczne bez BPA – pozbawione są bisfenolu A (należą do kategorii BPA free). Proces produk-
cji obejmuje również projektowanie i nadruk na rolkach dodatkowych informacji lub reklamy. 

Kod kat. - OPCJA 
ZDROWY PARAGON

Kod kat. - OPCJA
BPA FREE

wymiary jedn. sprzed.

35K036X 35K474X 28 mm x 30 m opak. 10 szt.

35K037Y 35K475X 38 mm x 25 m opak. 10 szt.

35K040X 35K476A 57 mm x 15 m opak. 10 szt.

35K040Z 35K476B 57 mm x 20 m opak. 10 szt.

35K040C 35K476C 57 mm x 25 m opak. 10 szt.

35K040A 35K476D 57 mm x 30 m opak. 10 szt.

35K040U 35K476E 57 mm x 100 m opak. 6 szt.

35K237A 35K477X 60 mm x 30 m opak. 10 szt.

35K238A 35K478X 80 mm x 30 m opak. 10 szt.

35K238X 35K478Y 80 mm x 80 m opak. 6 szt.

35K168A 35K479X 110 mm x 20 m opak. 10 szt.

OFFLINE360

Rolki faksowe

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.

35K027A 210 mm x 15 m rolka

35K027B 210 mm x 30 m rolka

35K028B 216 mm x 30 m rolka

Są produkowane z papieru termoczułego o gramaturze 50 g/m2 ± 6 g/m2,  
z surowca niezawierającego bisfenolu A (BPA).

Producent papieru udziela gwarancji trwałości  
wydruku do 7 lat.

Rolki samokopiujące

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.

35K035A 76 mm x 20 m opak. 10 szt.

35K035B 76 mm x 25 m opak. 10 szt.

35K232X 114 mm x 20 m opak. 10 szt.

Rolki samokopiujące składają się z dwóch wstęg papieru. Pierwsza wstęga  
jest z papieru offsetowego, druga – z papieru samokopiującego. 

Na rolki samokopiujące udzielamy 5 lat gwarancji na zdolność  
kopiowania papieru i 25 lat gwarancji na trwałość kopii.

Rolki offsetowe

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.

35K031C 57 mm x 25 m opak. 10 szt.

35K031A 57 mm x 30 m opak. 10 szt.

35K032A 69 mm x 30 m opak. 10 szt.

35K030Y 76 mm x 25 m opak. 10 szt.

35K231X 114 mm x 30 m opak. 10 szt.

Rolki offsetowe produkowane są z białego, bezdrzewnego i bezpyłowego  
papieru offsetowego. Zastosowanie wysokiej jakości papieru offsetowego  
zapewnia długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie maszyn liczących.

składanka komputerowa

Kod kat. liczba warstw l. zestawów w opak. nadruk jedn  sprzed.
szerokość papieru - 240 mm / 6 cali

35K169X 1+1 1800 oryg./kopia karton
szerokość papieru - 240 mm / 12 cali

35K004G 1+0 2000 - karton
35K006X 1+1 900 - karton
35K009X 1+1 900 oryg./kopia karton
35K007X 1+2 600 - karton
35K010X 1+2 600 oryg./kopia karton
35K008X 1+3 450 - karton
35K011X 1+3 450 oryg./kopia karton

• produkowana z bezpyłowego i bez-
drzewnego papieru offsetowego • 5 lat 
gwarancji na zdolność kopiowania papie-
ru i 25 lat gwarancji na trwałość kopii • 
wszystkie rodzaje papieru są bezpieczne 
dla środowiska naturalnego, łatwo podda-
ją się utylizacji, nadają się do powtórnego 
przetworzenia

Składanka komputerowa



Rozdział 9  |  papiery i artykuły papiernicze

226 Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

papiery do wydruków wielkoformatowych

Dyplomy
• najwyższej jakości papier do drukarek 
laserowych  i atramentowych • gramatura 
170g • format A4 

Kod kat. rodzaj jedn. sprzed.
36K071Z Arkady Z opak. 25 ark.
36K071C Arnika opak. 25 ark.
36K071E Chaber opak. 25 ark.
36k071S Falbala Z opak. 25 ark.
36K071N Szkoła opak. 25 ark.
36K071F Papirus opak. 25 ark.
36K071I Arkady N opak. 25 ark.
36K071R Biret N opak. 25 ark.
36K071A Srebro opak. 25 ark.
36K071B Złoto opak. 25 ark.

dyplomy i okładki na dyplomy

ChaberArnikaArkady Z

ZłotoSrebroPapirus Arkady N Biret N

SzkołaFalbala Z

Okładki na dyplomy Standard 
• eleganckie okładki o fakturze skóry • do certyfikatów i podzięko-
wań • bez napisu, z ozdobnym złotym sznureczkiem 

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
36K157I bordowy szt.
36K157D zielony szt.
36K157P granatowy szt.
36K157A czarny szt.

10 szt. 

Papiery do wydruków wielkoformatowych Emerson
• uniwersalny, biały papier • doskonały do wydruków na wszystkich rodzajach ploterów atramentowych oraz kserokopiarek • role papieru pako-
wane są w karton, dodatkowo rolka w kartonie zabezpieczona jest folią • przeznaczone są do wykonywania rysunku technicznego, graficznego, 
rejestracji wyniku pomiaru, kreślenia precyzyjnych map i planów, wykreślania form i wzorników, wykonywania projektów architektonicznych, 
instalacyjnych itp. • papier o długości  50 m posiada tuleję 
50mm, natomiast papiery o długości 100 i 175 m 
tuleję 76 mm

Kod kat. wymiary gramatura jedn. sprzed.
35K034G 1067mm/50m 90 g/m2 1 rolka
35K033G 1067mm/50m 80 g/m2 1 rolka
35K034A 914mm/50m 90 g/m2 1 rolka
35K033A 914mm/50m 80 g/m2 1 rolka
35K034F 841mm/50m 90 g/m2 1 rolka
35K033B 841mm/50m 80 g/m2 1 rolka
35K034C 610mm/50m 90 g/m2 1 rolka
35K033C 610mm/50m 80 g/m2 1 rolka
35K034E 594mm/50m 90 g/m2 1 rolka
35K033D 594mm/50m 80 g/m2 1 rolka
35K034D 420mm/50m 90 g/m2 2 rolki
35K033E 420mm/50m 80 g/m2 2 rolki
35K034B 297mm/50m 90 g/m2 2 rolki
35K033F 297mm/50m 80 g/m2 2 rolki

Kod kat. wymiary gramatura jedn. sprzed.
35K229G 1067mm/175m 80 g/m2 1 rolka
35K228G 1067mm/100m 80 g/m2 1 rolka
35K229F 914mm/175m 80 g/m2 1 rolka
35K228F 914mm/100m 80 g/m2 1 rolka
35K229E 841mm/175m 80 g/m2 1 rolka
35K228E 841mm/100m 80 g/m2 1 rolka
35K229D 610mm/175m 80 g/m2 1 rolka
35K228D 610mm/100m 80 g/m2 1 rolka
35K229C 594mm/175m 80 g/m2 1 rolka
35K228C 594mm/100m 80 g/m2 1 rolka
35K229B 420mm/175m 80 g/m2 2 rolki
35K228B 420mm/100m 80 g/m2 2 rolki
35K229A 297mm/175m 80 g/m2 2 rolki
35K228A 297mm/100m 80 g/m2 2 rolki

Papiery do ploterów Papiery do kserokopiarek
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druki akcydensowe

Kod kat. opis Format j. sprzed. kod prod.
Akcesoria podatnika

38K011A Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4 offset, 48 stron szt. K-1u

38K011B Podatkowa księga przychodów i rozchodów A5 offset, 32 strony szt. K-3u

38K078A Ewidencja sprzedaży A5 offset szt. K-4

38K016B Dowód wewnętrzny A6 offset szt. K-13

38K036A Ewidencja przebiegu pojazdu A5 offset szt. K-17

38K081Y Lista wynagrodzeń 1/2 A3 offset szt. P-3m

38K080X Książka kontroli A5 offset szt. P-10u

38K009A Ewidencja przychodów A5 offset szt. R1h 

38K141X Ewidencja przebiegu pojazdów VAT A5 offset szt. V-60

Druki akcydensowe
38K008B Faktura VAT dla prowadzących sprzedaż w cenach netto A5 wielokopia szt. 100-3E

38K260X Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto 2/3A4 o+1k szt. 102-2E

38K007B Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto A5 o+1k szt. 103-3E

38K024B Faktura VAT (w cenach brutto pozioma) A5 o+1k szt. 123-3E

38K070B Faktura VAT RR dla rolników A5 o+1k szt. 185-3N

38K142X Faktura – czynności zwolnione z podatku VAT A5 o+1k szt. 198-3E

38K143X Faktura dla zwolnionych z podatku VAT A5 o+1k szt. 203-3E

38K029A Rachunek dla zwolnionych z VAT A6 o+1k szt. 232-5

38K029B Rachunek dla zwolnionych z VAT A5 o+1k szt. 233-3

38K076A Dowód sprzedaży A7 wielokopia szt. 260-9

38K266A Rachunek dla konsumenta A6/80k, wielokopia szt. 262-5

38K030A Dowód dostawy A5 wielokopia szt. 315-3

38K032A Arkusz spisu z natury uniwersalny A4 o+1k szt. 341-1

38K034A WZ Wydanie materiału na zewnątrz 1/3 A4 wielokopia szt. 351-8

38K033A PZ przyjęcie materiału z zewnątrz 1/3 A4 wielokopia szt. 352-8

38K144X RW Pobranie materiału wewnętrzne 1/3 A4 wielokopia szt. 354-8

38K034B WZ Wydanie materiału na zewnątrz 1/3 A3 wielokopia szt. 361-2

38K088A Magazyn wyda A5 wielokopia szt. 371-3

38K038B Kwitariusz przychodowy numerowany A5 o+2k szt. 400-3

38K012A KP Dowód wpłaty A6 wielokopia szt. 401-5

38K013A KW dowód wypłaty A6 wielokopia szt. 402-5

38K042A Raport kasowy A4 o+1k szt. 410-1

38K042B Raport kasowy A5 O+1K szt. 411-3

38K044B Polecenie księgowania A5 offset szt. 439-3

38K037A Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 4-odc. A6 o+3k szt. 445-5-M

38K006A Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2-odc. A6 o+1k szt. 449-5 M

38K004A PODATKI Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2-odc. A6 o+1k szt. 471-5

38K053C Umowa o pracę A4 o+1k szt. 500-1N

38K054C Świadectwo pracy A4 (oryg.+1k) szt. 501-1N  

38K151A Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie A4 offset szt. 504-A1  

38K151B Kwestionariusz osobowy dla pracownika A4 offset szt. 504-B1

38K059C Umowa o dzieło A4 o+1k szt. 510-1H

38K060C Umowa zlecenie A4 o+1k szt. 511-1H

38K231X Rachunek do umowy zlecenia A5 O+1K szt. 511-3H

38K232X Ewidencja czasu wykonania umowy zlecenia A5 offset szt. 511-3E

38K056B Polecenie wyjazdu służbowego A5 offset szt. 505-3

38K058A Karta urlopowa 2/3 A6 offset szt. 507-6

38K049B Wniosek o urlop 2/3 A5 offset szt. 513-4

38K049A Wniosek o urlop A6 offset szt. 515-5

38K045X Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych A6 offset szt. 530-5

38K050A Zgłoszenie reklamacyjne A4 o+2k szt. 601-1

38K068A Dziennik budowy A4 offset szt. 603-1

38K261X Książka obiektu budowlanego A4 offset szt. 604-1

38K071X Umowa kupna-sprzedaży pojazdu A4 wielokopia szt. 650-1

38K113A CMR Międzynarodowy list przewozowy A4 o+3k szt. 800-1

38K120A CMR Międzynarodowy list przewozowy A4 o+4k szt. 800-2

38K267X CMR Międzynarodowy list przewozowy, numerowany A4/80k, (oryg.+3k) szt. 800-1N

38K234B CMR Międzynarodowy list przewozowy A4 O+5K szt. 800-3

38K268A Karta drogowa – samochód ciężarowy A4/80k, offset (SM/102) szt. 801-1

38K114A Karta drogowa – samochód osobowy A5 offset szt. 802-3

38K114B Karta drogowa – samochód osobowy, numerowana A5 offset szt. 802-3-N

38K001A Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa, do nadruku A4 offset 2-odc. szt. F-110-2

38K001B Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa, do nadruku A4 offset 4-odc. szt. F-112-2
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Kora Płótno

Iceland

Iceland

Len

Skóra

Millenium

KryształHolland

Czerpany

Millenium

Karton wizytówkowy A4 Standard 
Kolekcja tłoczonych i gładkich kartonów ozdobnych do przygotowania  
zaproszeń, menu, wizytówek, dyplomów, kart okolicznościowych. Karton  
z wyraźnym tłoczeniem polecamy do drukarek atramentowych, karton 
gładki do drukarek atramentowych i laserowych. 

Kod kat. opis gramatura kolor jedn. sprzed.
36K115A Gładki 250 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K115B Gładki 250 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K087A Czerpany 230 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K087B Czerpany 230 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K088A Kora 230 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K088B Kora 230 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K089A Kratka 230 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K089B Kratka 230 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K090A Kryształ 230 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K090B Kryształ 230 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K086A Len 230 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K086B Len 230 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K099A Płótno 230 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K099B Płótno 230 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K100A Skóra 230 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K100B Skóra 230 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K326X  Nature 220 g/m2  jasnobeżowy opak. 20 arkuszy

36K326Y  Nature 220 g/m2 ciemnobeżowy opak. 20 arkuszy

36K460A Sukno 180 g/m2 biały opak. 20 arkuszy

36K460B Sukno 180 g/m2 kremowy opak. 20 arkuszy

36K189A Holland 100g/m2 biały opak. 50 arkuszy

36K189B Holland 100g/m2 kremowy opak. 50 arkuszyKratka

Kod kat. opis gramatura kolor jedn. sprzed.
36K139A Iceland 220 g/m2 diamentowa biel opak. / 20 ark.
36K139B Iceland 220 g/m2 kremowy opak. / 20 ark.
36K139X Iceland 220 g/m2 złoty opak. / 20 ark.
36K139Y Iceland 220 g/m2 antyczne złoto opak. / 20 ark.
36K139U Iceland 220 g/m2 czerwony opak. / 20 ark.
36K139D Iceland 220 g/m2 zielony opak. / 20 ark.
36K283J Millenium 220 g/m2 kremowy opak. / 20 ark.
36K283G Millenium 220 g/m2 biały opak. / 20 ark.
36K283T Millenium 220 g/m2  liliowy opak. / 20 ark.
36K283C Millenium 220 g/m2 błękitny opak. / 20 ark.
36K283U Millenium 220 g/m2 srebrny opak. / 20 ark.
36K283H Millenium 220 g/m2 szafirowy opak. / 20 ark.

Sukno Nature

Karton wizytówkowy A4 Premium
Ekskluzywna kolekcja metalizowanych i tłoczonych kartonów  
ozdobnych do przygotowania zaproszeń, menu, wizytówek, dyplo-
mów, kart okolicznościowych. Polecane szczególnie do kolorowych 
drukarek laserowych. 

kartony wizytówkowe
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papiery do wydruków fotograficznych

Papier fotograficzny Yellow One błyszczący 
• do drukarek atramentowych • specjalna powłoka o brylantowej bieli 
zapewnia idealne wydruki fotograficzne w naturalnych kolorach • zdję-
cia wyróżniają się ostrością oraz imponującym kontrastem 

Papier fotograficzny Yellow One matowy
• specjalna powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne wydruki 
fotograficzne w naturalnych kolorach • zdjęcia wyróżniają się ostro-
ścią oraz imponującym kontrastem • do drukarek atramentowych

Papier fotograficzny Yellow One Adhesive 
• samoprzylepny • śnieżnobiały • przylega do większości powierzch-
ni • wiernie odwzorowuje barwy

Papier fotograficzny Yellow One satynowy z połyskiem
• do drukarek atramentowych • satynowy papier fotograficzny z inno-
wacyjną technologią struktury „micro-porous” • delikatny brylantowy 
połysk • perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru

Papier fotograficzny Yellow One magnetyczny
• do drukarek atramentowych • błyszczący, śnieżnobiały papier foto-
graficzny • magnetyczny spód przylega do metalowych powierzchni • 
perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru • łatwy do wycinania

Papier fotograficzny Yellow One LASER
• specjalna powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne wydruki 
fotograficzne w naturalnych kolorach • wysokochłonny, dwustron-
ny • błyszczący • do drukarek laserowych

Kod kat. rodzaj format gramatura ilość arkuszy jedn. sprzed.
21K077A błyszczący A4 130 g/m2 20 opak.
21K077B błyszczący A4 180 g/m2 20 opak.
21K077C błyszczący A4 230 g/m2 20 opak.
21K077E błyszczący A6 230 g/m2 20 opak.
21K077U błyszczący Premium A4  200 g/m2 20 opak.
21K077G błyszczący Premium A3 230 g/m2 20 opak.

Kod kat. format gramatura ilość arkuszy jedn. sprzed.
21K077F A4 140 g/m2 50 opak.
21K077D A4 190 g/m2 50 opak.

Kod kat. rodzaj format gramatura ilość arkuszy jedn. sprzed.
21K202X błyszczący A4 130g/m2 20 opak.

Kod kat. format gramatura ilość arkuszy jedn. sprzed.
21K275X A4 260 g/m2 20 opak.

Kod kat. format gramatura ilość arkuszy jedn. sprzed.
21K276X A4 320 g/m2 5 opak.

Kod kat. format gramatura jedn. sprzed.
21K190X A4 160 g/m2 opak. / 20 ark.
21K190Y A4 200 g/m2 opak. / 20 ark.

ZGODNY Z NORMĄ ISO 9001 • MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ
DRUKU: 5760 DPI • WODOODPORNY, SZYBKOSCHNĄCY
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K313A A5/96k kratka szt.
15K313B A5/192k kratka szt.
15K313C A4/96k kratka szt.
15K313D A4/192k kratka szt.
15K313E A4/304k kratka szt.
15K313F B5/160k kratka szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K314A A5/96k kratka opak. 5 szt.
15K314B A4/96k kratka opak. 5 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K312A A5/16k kratka szt.
15K312B A5/32k kratka szt.
15K312C A5/60k kratka szt.
15K312D A5/80k kratka szt.
15K312E A5/96k kratka szt.
15K312F A4/60k kratka szt.
15K312G A4/96k kratka szt.

zeszyty, bruliony i kołonotatniki

Bruliony Top 2000 COLORS okładka niebieska
• uniwersalna, mono-kolorowa okładka z geometryczną grafiką  
• twarda, laminowana okładka jest pokryta matową folią • szyty  
i klejony grzbiet dla zwiększenia wytrzymałości brulionu • liniatura: 
kratka z marginesem • gramatura papieru (70g)

Bruliony Top 2000 COLORS okładka mix kolorów
• uniwersalna, mono-kolorowa okładka z geometryczną grafiką  
• twarda, laminowana okładka jest pokryta matową folią • szyty  
i klejony grzbiet dla zwiększenia wytrzymałości brulionu • liniatura: 
kratka z marginesem • gramatura papieru (70g)

Zeszyty Top 2000 COLORS okładka mix kolorów
• uniwersalna, mono-kolorowa okładka z geometryczną grafiką • mięk-
ka, laminowana okładka jest pokryta matową folią • grzbiet zszywany 
zszywkami • gramatura papieru (70g)

Kod kat. opis kolor okładki jedn. sprzed.
15K205A zeszyt, A5 60 k. mix szt.
15K205B zeszyt, A4 60 k. mix szt.
15K206A brulion, A5 60 k. mix szt.
15K206B brulion, A5 96 k. mix szt.
15K206C brulion, A4 96 k. mix szt.

Kod kat. opis / oprawa kolor okładki jedn. sprzed.
15K231A zeszyt, A5/60k k., miękka oprawa mix szt.
15K231B zeszyt, A5/60k l., miękka oprawa mix szt.
15K232A brulion, A5/96k k., twarda oprawa mix szt.
15K232B brulion, A5/96k l., twarda oprawa mix szt.

Zeszyty i bruliony Oxford Touch
Zeszyty i Bruliony Oxford Touch Pastel

5 szt. 5 szt.

• połączenie pastelowych kolorów oraz wyraź-
nie zaakcentowanego wizerunku lwa • pierwsza 
na rynku aksamitnie miękka w dotyku okładka 
Touch • brulion - twarda oprawa (grzbiet szyty 
i klejony) • śnieżnobiały i idealnie gładki papier 
Optik Paper o gramaturze 90g/m2
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zeszyty, bruliony i kołonotatniki

Kod kat. format kolor okładki jedn. sprzed.
15K096X A5 mix szt.
15K096Y A4 mix szt.
15K096Z Duo (2 części), A4 mix szt.
15K096U Quatro (4 części), A4 mix szt.

Zeszyty Oxford Open Flex
• polipropylen na grzbiecie i okładkach • zeszyt leży płasko po otwarciu  
• wytrzymała, odporna na uszkodzenia okładka oraz ekstramalnie 
elestyczna podczas otwierania i zamykania • śnieżnobiały i idealnie 
gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 • liniatura kratka z mar-
ginesem • okładki: mix kolorów • 60 kartek w kratkę

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K247X A5/60k szt.
15K247Y B5/60k szt.

Kołozeszyty Oxford Floral
• podwójna, biała spirala – po otwarciu leży idealnie płasko • aksa-
mitna w dotyku okładka Touch • pierwsza strona notatnika prze-
znaczona do personalizacji • specjalna liniatura z tagami umożliwia 
skanowanie notatek za pomocą aplikacji Scribzee • śnieżnobiały  
i idealnie gładki papier Optik Paper 90g • liniatura kratka

5 szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K557T różowy szt.
14K557L pomarańczowy szt.
14K557M żółty szt.
14K557C niebieski szt.
14K557D zielony szt.

Notatnik B5 Donau Life
• notatnik z organizerem • na lewej stronie miejsce na notatki
prawa strona podzielona na tabelki z miejscem na: datę, dzień tygo-
dnia, harmonogramem dnia, ważny telefon/e-mail, priorytety, plan 
menu, dla zdrowia i uwagi • gramatura okładki: 330g/m2 • gramatura 
kartek: 70g/m2 • ilość kartek: 80 • wymiary: 165x230x12mm

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzeb-
ny do produkcji wyrobu pochodzi z lasów za-
rządzanych w odpowiedzialny sposób; promuje 
on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe 
światowe standardy w dziedzinie ochrony przyro-
dy i gwarantuje legalność pochodzenia surowca
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zeszyty, bruliony i kołonotatniki

5 szt.

Notatniki A5 Oxford Signature
• specjalna liniatura z tagami, umożliwiającymi skanowanie notatek 
przy użyciu aplikacji Scribzee • twarda lekka oprawa z poliuretanową 
okleiną • zaokrąglone narożniki • elastyczny grzbiet (szyty) sprawia 
że notatnik leży płasko po otwarciu • elastyczna gumka do zamyka-
nia w kolorze oprawy notatnika • tasiemka do zaznaczania ważnej lub 
ostatnio zapisane strony • wewnętrzna kieszeń na luźne notatki oraz 
uchwyt na długopis

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K150B A5/80k kratka, czarny szt.
15K150C A5/80k kratka, niebieski szt.
15K150X A5/80k kratka,mix kolorów pastelowych szt.

Zeszyty 3w1 Oxford easyBook
• kolekcja Easybook to zeszyty z półprzezroczystą, trwałą polipropy-
lenową okładką • na przodzie zeszytu bardzo praktyczna kieszeń na 
luźne kartki, natomiast na końcu zeszytu teczka na dokumenty, której 
skrzydło służy również jako zakładka

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K282A A5/60k kratka szt.
15K282B A5/60k linia szt.
15K282C A4/60k kratka szt.

Kod kat. format jedn. sprzed.
15K095X A5 szt.
15K095Y A4 szt.

5 szt.

Kołonotatniki Oxford My Colours
• okładka z polipropylenu (kolory żywe, słoneczne, pogodne) • specjal-
na liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek za pomocą apli-
kacji Scribzee • śnieżnobiały i idealnie gładki Optik Paper o gramaturze 
90g • podwójna, biała spirala pokryta plastikiem • 90 kartek • liniatura: 
w kratkę

Kod kat. opis kolor okładki jedn. sprzed.
15K233A A5/32k k. mix szt.
15K233B A5/60K k. mix szt.
15K233C A4/60K k. mix szt.

Zeszyty Bantex Budget
• okładka pokryta lakierem dyspersyjnym 
• zszywany grzbiet • papier o gramaturze 
60 g/m2 • liniatura w kratkę z marginesem
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zeszyty, bruliony i kołonotatniki

Kołozeszyty Oxford International Meetingbook
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek za po-
mocą aplikacji Scribzee • wewnętrzna strona tylnej okładki stanowi 
teczkę z trzema klapami zabezpieczającymi dokumenty przed ich nie-
kontrolowanym wysunięciem • okładka z PP - odporna na zniszczenie 
• podwójna spirala • zamykana na dwie narożne gumki • perforowane, 
powiększone strony z otworami do segregatora • śnieżnobiały i ideal-
nie gładki papier Optik Paper 80g

Kołozeszyty Oxford International Organiserbook
• 6 przekładek do organizowania dokumentów • specjalna liniatura  
z tagami umożliwia skanowanie notatek za pomocą aplikacji Scribzee  
• podwójna czarna spirala • perforowane strony z otworami do segre-
gatora • okładka z PP - odporna na zniszczenie • teczka z 3 klapkami, 
zamykana na elastyczną gumkę z tyłu kołonotatnika • zawiera infor-
macje przydatne w podróży (mapy i międzynarodowe numery kierun-
kowe)

Kołozeszyty Oxford International Activebook
• specjalna liniatura z tagami, umożliwiającymi skanowanie notatek  
przy użyciu aplikacji Scribzee • dodatkowa strona z kieszenią na luźne  
dokumenty • ruchoma, polipropylenowa przekładka • perforowane 
strony z otworami do segregatora • okładki polipropylenowe odporne  
na zniszczenia • śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  
o gramaturze 80g

Kołozeszyty Oxford International Notebook
• laminowana, twarda oprawa • podwójna spirala w kolorze czarnym • 
powiększone, perforowane strony z mikroperforacją i otworami do se-
gregatora • specjalna liniatura z tagami, umożliwiającymi skanowanie 
notatek przy użyciu aplikacji Scribzee • śnieżnobiały i idealnie gładki 
papier Optik Paper o gramaturze 80g

APLIKACJA SCRIBZEE:   1. Zeskanuj odręczne notatki      2. Przechowuj je w chmurze      3. Udostępniaj znajomym

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed.
15K086Y A5+, 80 kartek kratka szt.
15K086X A4+, 80 kartek kratka szt.

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed.
15K115X A4+ szary kratka szt.
15K115Y A4+, pomarańczowy linia szt.

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed.
15K166X A5+ 80 kartek kratka szt.
15K166Y A4+ 80 kartek kratka szt.
15K166Z B5 80 kartek kratka szt.

Kod kat. opis liniatura jedn. sprzed.
15K209A A4+, szary kratka szt.
15K209B A4+, pomarańczowy linia szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.
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Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K249A A5/80k kratka szt.
15K249B B5/120k kratka szt.
15K249C A4/80k kratka szt.

zeszyty, bruliony i kołonotatniki

Kołozeszyty PP Top 2000 Shades
• kolekcja o okładkach w cieniowanych kolorach • okładki 
wykonane z wytrzymałego polipropylenu • podwójna spi-
rala • Wysokiej jakości papier o gramaturze 70g

Kołozeszyty OXFORD My Rec’Up
• ekologiczna seria notatników pochodzących z Cupcyclingu(TM)  
• okładki częściowo wykonane z papierowych kubków po napojach 
(kolory delikatne, naturalne, pastelowe) • śnieżnobiały i idealnie gładki 
Optik Paper o gramaturze 90g • specjalna liniatura z tagami umożliwia 
skanowanie notatek za pomocą aplikacji Scribzee

Bloki notatnikowe Oxford Task Manager
• praktyczny notatnik do zarządzania zadaniami • kartonowa, lami-
nowana okładka • podwójna spirala na krótszym boku • śnieżnobiały  
i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m2 • 70 kartek • 
scepcjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek przy uży-
ciu aplikacji Scribzee

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K283A A5/90k, kratka szt.
15K283B A5/90k, linia szt.
15K284A A4/90k, kratka szt.
15K284B A4/90k, linia szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
15K210X 125x200 mm szt.

5 szt.

5 szt.

Kołozeszyty Top 2000 Student Book 
• kolorowe registry i barwione brzegi stron dzielą koło-
notatnik na kilka części (sekcji kolorystycznych) • lamino-
wana, kartonowa okładka • oprawa na podwójnej spirali 
zapewnia, że kołonotatnik leży perfekcyjnie płasko po 
otwarciu • papier 70 g/m2 • perforacja i dziurki do wpięcia 
do segregatora

Kod kat. opis jedn. sprzed
15K285A A5/100k, kratka szt.
15K285B B5/100k, kratka szt.
15K285C B5/160k, kratka szt.
15K285D A4/100k, kratka szt.
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zeszyty, bruliony i kołonotatniki 

Kołozeszyty Top 2000 COLORS okładka mix kolorów Kołozeszyty Top 2000 COLORS okładka niebieska
Kod kat. opis jedn. sprzed

15K318X A5/80k kratka szt.
15K318Y A4/80k kratka szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed
15K319X A5/100k kratka szt.
15K319Y A4/100k kratka szt.

Bloki notatnikowe
 Top 2000 COLORS
• blok zszywany i klejony na grzbiecie 
• zszywki dyskretnie schowane pod 
czarnym materiałem na grzbiecie • 
wysokiej jakości papier o gramatu-
rze 70g • na końcu bloku kartonowa 
podkładka usztywniająca

Bloki notatnikowe Top 2000 COLORS z mikroperforacją
• blok bez przedniej okładki - idealny do podkładek z klipem • mikro-
perforacja ułatwia odrywanie kartek • zszywki dyskretnie schowane 
pod czarnym materiałem na grzbiecie • na końcu bloku kartonowa 
podkładka usztywniająca • Papier o grubości 70 g/m2

Bloki notatnikowe Bantex Budget
• miękka, lakierowana okładka • kartki klejone od góry • z tyłu kar-
tonowa okładka • liniatura w kratkę • papier o gramaturze 60 g/m2

Bloki notatnikowe Oxford Everyday
• bigowana okładka, pokryta wodoodpornym laminatem • zszywki 
dyskretnie schowane pod wykończeniem tylnej okładki • śnieżno-
biały i idealnie gładki Optik Paper o gramaturze 80g • kartonowa 
okładka na końcu notatnika umożliwia notowanie w każdych wa-
runkach oraz do ostatniej strony

bloki biurowe

Kod kat. format ilość kartek jedn. sprzed
15K321A A6 50 szt.
15K321B A6 100 szt.
15K321C A5 50 szt.
15K321D A5 100 szt.
15K321E A4 50 szt.
15K321F A4 100 szt.

Kod kat. format ilość kartek jedn. sprzed
15K320X A5 kratka, bez okładki 50 szt.
15K320Y A4 kratka, bez okładki 50 szt.

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
15K118C 80 k/ kratka 74 x 210 mm szt.
15K118A 80 k/ kratka 210 x 148 mm A5 szt.
15K118B 80 k/ kratka 210 x 315 mm A4+ szt.

Kod kat. format ilość kartek jedn. sprzed
15K235A A5 50 szt.
15K235B A5 100 szt.
15K235C A4 50 szt.
15K235D A4 100 szt.

5 szt.

• uniwersalna, mono-kolorowa okładka z geometryczną grafiką • miękka, laminowana okładka jest pokryta matową 
folią • podwójna spirala • dziurkowane kartki z mikroperforacją, która ułatwia wyrywanie kartek • wysokiej jakości 
papier o gramaturze 70g • 2 dziurki do wpięcia kartek do segregatora
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bloki rysunkowe i techniczne

pojemniki z karteczkami i kostki do notowania

Kostki biurowe do notowania małe Office Products 
• wkłady do przyborników biurowych (nieklejone) lub samodzielna 
kostka (klejone) • w kolorze białym lub w miksie kolorystycznym (5 
warstw pastelowych kolorów)

skorowidze

Skorowidze alfabetyczne Grand 
• twarda laminowana oprawa • grzbiet szyto-klejony • liniatura: kratka

Bloki rysunkowe Top 2000 Creatinio 
• idealny do rysunku i szkiców • gładki papier • odporny na wielokrot-
ne ścieranie gumką • kartonowa podkładka usztywniająca z tyłu bloku

Bloki techniczne Top 2000 Creatinio 
• idealny do szkiców, rysunku i figur przestrzennych • gładki papier 
• odporny na wielokrotne ścieranie gumką • kartonowa podkładka 
usztywniająca z tyłu bloku • 10 kartek w bloku

Skorowidze teleadresowe Top 2000 COLORS
• uniwersalna, mono-kolorowa okładka z geometryczną grafiką • twar-
da, laminowana okładka jest pokryta matową folią • szyty i klejony 
grzbiet • alfabetyczne indeksy pomagają uporządkować kontakty • wy-
sokiej jakości papier o gramaturze 70g

Kod kat. format ilość kartek jedn. sprzed.
21K051B A4 96 szt.
21K051H A5 96 szt.

Kod kat. format ilość kartek jedn. sprzed.
15K322X A5 96 szt.
15K322Y A4 96 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K212A 20 kartek, biały, A4/90g szt.
15K212B 20 kartek, biały, A3/90g szt.
15K212C 10 kartek, kolorowy, A4/80g szt.
15K212D 10 kartek, kolorowy, A3/80g szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
15K213A biały, A4 /170g szt.
15K213B biały, A3 /170g szt.
15K213C kolorowy, A4 /160g szt.
15K213D kolorowy, A3 /160g szt.

Kod kat. wymiary rodzaj jedn. sprzed.
14K169X 85 x 85 x 40 mm kolorowa klejona bloczek
14K169G 85 x 85 x 40 mm biała klejona bloczek
14K168X 85 x 85 x 40 mm kolorowa nieklejona bloczek
14K168G 85 x 85 x 40 mm biała nieklejona bloczek

12 szt.
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pojemniki z karteczkami i kostki do notowania

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K501X kolorowa szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K754X kolorowa szt.

Kostka Emerson

Kostki biurowe nieklejone Donau 
• wkłady do przyborników biurowych • w kolorze białym lub w miksie 
kolorystycznym (5 warstw pastelowych kolorów)

• kostka papierowa to podręczne i praktyczne karteczki do zapisywania, przeka-
zywania informacji i krótkich notatek • znajdzie zastosowanie nie tylko w każdym 
biurze, ale również w domu czy szkole • w ofercie jako wkład do uzupełnienia po-
jemnika albo samodzielny bloczek do notowania

Pojemnik z karteczkami Donau 
• wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego • wymiary:   
92 x 92 x 82 mm • karteczki w kolorze białym lub w miksie kolorystycz-
nym  (5 warstw pastelowych kolorów)

Kostka biurowa klejona Donau
• mix kolorów neonowych • rozmiar karteczki: 90 x 90 mm • wysokość 
kostki: 90 mm • ilość karteczek: 800 ± 10% • gramatura karteczek: 70g 
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojem-
nika 

Pojemnik Donau z neonowymi karteczkami 
• stabilny pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego 
• wymiary pojemnika: 95 x 95 x 95 mm • wymiary wkładu: 89 x 89 x 85 
mm (około 800 karteczek / 70g) • mix kolorów neonowych

Kod kat. wymiary wkładu wkład jedn. sprzed.
14K170X 83 x 83 x 75 mm kolorowy szt.
14K170G 83 x 83 x 75 mm biały szt.

Kod kat. opis wymiary wkładu wkład jedn. sprzed.
35K480G Kostka biurowa w pojemniku akrylowym 85x85x80mm biały eko szt.
35K480X Kostka biurowa w pojemniku akrylowym 85x85x80mm kolorowy szt.
35K481G Wkład papierowy do pojemnika - nieklejony 85x85x80mm biały eko szt.
35K481X Wkład papierowy do pojemnika - nieklejony 85x85x80mm kolorowy szt.
35K482G Kostka biurowa klejona duża 85x85x80mm biały eko szt.
35K482X Kostka biurowa klejona duża 85x85x80mm kolorowy szt.
35K483G Kostka biurowa nieklejona mała 85x85x35mm biały eko szt.
35K483X Kostka biurowa nieklejona mała 85x85x35mm kolorowy szt.
35K484G Kostka biurowa klejona mała 85x85x35mm biały eko szt.
35K484X Kostka biurowa klejona mała 85x85x35mm kolorowy szt.

Kod kat. wymiary rodzaj jedn. sprzed.
14K127X 83 x 83 x 75 mm kolorowa bloczek
14K127G 83 x 83 x 75 mm biała bloczek

6 szt.
6 szt.
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karteczki i bloczki samoprzylepne

Podajnik KOTEK do karteczek  
samoprzylepnych Post-it®  
Super Sticky Z-Notes  
 

Podajnik PRO Czarny do karteczek  
samoprzylepnych  Post-it®  
Super Sticky Z-Notes  
 

Z-NOTES
Wyciągnij karteczkę jedną ręką

10-31-1996

Kod kat. Jedn. sprzedaży

14K450X 1 sztuka

Kod Jedn. sprzedaży

14K450Z 1 sztuka

Kod Opis Rozmiar
1 14K558A 3 bloczki x 100 karteczek 38 x 51 mm

2 14K558B 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 127 mm

3 14K558C 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 76 mm

Karteczki samoprzylepne Post-it® w żółtym kolorze
Kod Opis Rozmiar

1 13K015B 1 bloczek / 200 karteczek, gładki 100 x 100 mm

2 14K756X 1 bloczek / 100 karteczek, gładki 150 x 102 mm

3 13K014B 1 bloczek / 100 karteczek, w linię 102 x 152 mm

Karteczki samoprzylepne Post-it® w żółtym kolorze, XXL

1

3

2 1 2 310-31-1996

10-31-1996

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Z-Notes w neonowych kolorach  
  

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Z-Notes żółte  

10-31-1996 10-31-1996

Karteczki samoprzylepne Post-it®

Z-Notes Super Sticky

10-31-1996

Kod Opis Jedn. 
 sprzedaży

14K755X 6 bloczków, paleta COSMIC 
po 90 karteczek, 76x76mm

1 opak.

Kod Opis Jedn. 
 sprzedaży

13K017B 6 bloczków po 100 kartek  
rozmiar: 76 x 76 mm 1 opak.

Kod Opis Jedn. 
 sprzedaży

13K017A 1 bloczek po 100 kartek 
rozmiar: 76 x 76 mm 1 opak.

2x większa
siła kleju
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karteczki i bloczki samoprzylepne

Karteczki samoprzylepne Post-it® w kostce

Post-it® w kostce to więcej Twoich ulubionych karteczek w lepszej cenie  

5

6 7

4

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Serduszko

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod kat.

1 6 bloczków po 90 karteczek 76 x 76 mm 14K757B
2 6 bloczków po 90 karteczek 76 x 76 mm 14K757C
3 6 bloczków po 90 karteczek 76 x 76 mm 14K757D
4 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 mm 14K561Z
5 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 mm 14K561X
6 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 mm 14K561T
7 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 mm 14K561D

Opis Kolory Kod kat.

1 1 bloczek 225 karteczek mix kolorów 14K758X

Burza mózgów?
Zawsze pod ręką!

Pobierz aplikację Post-it® 

2x większa
siła kleju

Kolekcja COSMIC Kolekcja PLAYFULL Kolekcja CARNIVSAL 

1 2 3

10-31-1996

2x większa
siła kleju
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karteczki i bloczki samoprzylepne

Kostka samoprzylepna Donau neon
• idealna do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu • klej usuwalny  
za pomocą wody • indywidualnie zabezpieczona folią • mix energetycznych kolorów neo-
nowych 

•  najpopularniejszy format 76 x 76 mm 
• w kolorach łagodnych pasteli lub intensywnie neonowe
• idealne do przekazywania wiadomości 
• wykonane z papieru (100% pulpa drzewna)

• gramatura: 70 gsm 
• klej usuwalny za pomocą wody
• 100 karteczek w bloczku

Karteczki samoprzylepne

14K449B

14K449D

14K449A

14K449C

15K584X

Kod kat. kolor wymiary ilość karteczek jedn. sprzed.
14K449A mix kolorów neonowych 76 x 76 mm 400 bloczek
14K449B mix różowy, neon + pastel 76 x 76 mm 400 bloczek
14K449C mix zielony, neon + pastel 76 x 76 mm 400 bloczek
14K449D mix niebieski, neon + pastel 76 x 76 mm 400 bloczek
15K584X mix kolorów neonowych 50x50 mm 250 bloczek

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
14K029E 38 x 51 mm 3 bloczki
14K029B 51 x 76 mm bloczek
14K029C 76 x 76 mm bloczek
14K029F 76 x 101 mm bloczek
14K029D 76 x 127 mm bloczek

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
14K335C niebieski 76 x 76 mm bloczek
14K335D zielony 76 x 76 mm bloczek
14K335M żółty 76 x 76 mm bloczek
14K335L pomarańczowy 76 x 76 mm bloczek
14K335T różowy 76 x 76 mm bloczek

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
14K336C niebieski 76 x 76 mm bloczek
14K336D zielony 76 x 76 mm bloczek
14K336L pomarańczowy 76 x 76 mm bloczek
14K336T różowy 76 x 76 mm bloczek
14K336M żółty 76 x 76 mm bloczek

1

2

4

5

3

Bloczki samopoprzylepne
 • karteczki w jasnożółtym - neutralnym kolorze
• idealne do przekazywania wiadomości
• wykonane z papieru (100% pulpa drzewna)
• substacja klejąca usuwalna za pomocą wody
• gramatura: 70g/m2
• różne rozmiary 

Bloczki samopoprzylepne Donau ECO
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karteczki i bloczki samoprzylepne

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
54K070A żółty pastelowy 38 x 51 mm 12 bl.
54K070B 4 kolory pastelowe 38 x 51 mm 12 bl.
54K070C 4 kolory neonowe 38 x 51 mm 12 bl.

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
54K110X mix 5 kolorów 76x76mm szt.

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
54K111A sześciokąt, 250k, mix 4 kolorów 61x70 mm szt.
54K111B koło, 250k, mix 4 kolorów 67x67 mm szt.
54K111C kwiatek, 250k, mix 4 kolorów 67x67mm szt.
54K111D serce, 250k, mix 4 kolorów 64x67mm szt.

Kostki samoprzylepne Stick’n 
• duże o wymiarach 76x76 mm (400 szt.) lub małe o wymiarach 51x51 mm (250 
szt.) • karteczki w różnych wersjach kolorystycznych: pastelowych, neonowych  
i mieszanych • do robienia krótkich notatek, zostawiania ważnych wiadomości  
• można przyklejać i odklejać bez pozostawiania śladów

Karteczki samoprzylepne Stick’n 
• idealne do sporządzania notatek lub zostawiania wiadomości  
i przypomnień • w różnorodnych kolorystycznie paletach 
 

Kostka Stick’n paleta Kraft 
• karteczki z niebielonego papieru przełożone kolorowymi karteczkami 
z papieru pochodzącego z recyclingu • idealne do zostawiania ważnych 
wiadomości • drewniana paleta (całość zafoliowana) • karteczki można 
wielokrotnie przyklejać i odklejać bez pozostawiania śladów

Notes recycling Stick’n kształt 
• notes zawiera mix kolorów: po 50 karte-
czek wykonanych z papieru pochodzącego 
z recyclingu w kolorze niebieskim, żółtym  
i zielonym oraz 2 x po 50 karteczek z pa-
pieru niebielonego (razem 250 karteczek)

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
54K033Y mix 5 kolorów neonowych 76 x 76 mm bloczek
54K033U mix 7 kolorów neonowych 76 x 76 mm bloczek
54K033Z żółty neonowy 76 x 76 mm bloczek
54K033X mix 4 kolorów pastelowych 76 x 76 mm bloczek
54K033M pastelowy żółty 76 x 76 mm bloczek
54K033A mix: różowy, żółty 76 x 76 mm bloczek
54K033B mix: zielony, żółty, różowy 76 x 76 mm bloczek
54K033C mix: niebieski, żółty, zielony 76 x 76 mm bloczek

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed.
54K034A neon niebieski/pomarańczowy 51 x 51 mm bloczek
54K034B neon różowy/pastel różowy 51 x 51 mm bloczek
54K034C neon zielony/pastel żółty 51 x 51 mm bloczek
54K034D mix 5 kolorów neon 51 x 51 mm bloczek
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karteczki i bloczki samoprzylepne

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
54K032M ciemny żółty 76 x 76 mm bloczek
54K032D zielony 76 x 76 mm bloczek
54K032C niebieski 76 x 76 mm bloczek
54K032T różowy 76 x 76 mm bloczek
54K075M ciemny żółty 76 x 127 mm bloczek
54K075D zielony 76 x 127 mm bloczek
54K075C niebieski 76 x 127 mm bloczek
54K075T różowy 76 x 127 mm bloczek

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
54K072X neon mix 76 x 76 mm bloczek
54K072Y pastel mix 76 x 76 mm bloczek
54K074X neon mix 76 x 127 mm bloczek
54K074Y pastel mix 76 x 127 mm bloczek

Karteczki samoprzylepne kolorowe Stick’n 360o

• innowacyjne rozwiązanie - klej umieszczony jest wzdłuż każdej kra-
wędzi karteczki - dzięki temu można ją przyklejać na wielu powierzch-
niach w każdej pozycji • bloczek zawiera 100 karteczek w jednym kolo-
rze • każdy bloczek osobno foliowany

Karteczki samoprzylepne Stick’n Extra Sticky
• z extra mocnym klejem • karteczki można przyklejać na wielu nietypowych powierzchniach, 
np. monitory, deski rozdzielcze samochodów, kartony czy pionowe powierzchnie, takie jak 
ściana • po 90 karteczek w jednym kolorze • idealne do krótkich notatek, zostawiania ważnych 
wiadomości • można wielokrotnie przyklejać i odklejać bez pozostawiania śladów • każdy blo-
czek osobno foliowany

Notes samoprzylepny ECO
• karteczki samoprzylepne, wykonane w 100% z recyclingu (potwierdzone najstarszym 
na świecie znakiem BLUE ANGEL) • klej na bazie wody bez rozpuszczalników (pasek 
klejący o szerokości 25 mm) • 12 bloczków w opakowaniu po 100 karteczek każdy

Karteczki samoprzylepne Stick’n Magic Pad
• krawędź bloczka sklejona jest w sposób umożliwiający wyjmowanie  
karteczek w dowolnym kolorze bez konieczności rozrywania go 
• 100 karteczek w notesie

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
54K031M neonowy żółty 76 x 76 mm bloczek
54K031T neonowy różowy 76 x 76 mm bloczek
54K031D neonowy zielony 76 x 76 mm bloczek
54K031C neonowy niebieski 76 x 76 mm bloczek

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
99K050X żółty 75 x 75 mm opak./12 bl.
99K050Y żółty 40 x 50 mm opak./12 bl.
99K051X mix pastel 75 x 75 mm opak./12 bl.

Solvent-free    Environmental friendly

Water-based logo for the INFO Brand

notes
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karteczki i bloczki samoprzylepne 

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
21K220X papierowe, 20 x 50 mm 50 x 4 kol. kpl.
21K221X foliowe, 45 x 12 mm 25 x 5 kol. kpl.

Zakładki do segregowania Stick’n
• półprzezroczyste • wykonane ze znacznie grubszej folii niż zwykłe  
zakładki • można po nich z łatwością pisać • do wielokrotnego użytku

Zakładki indeksujące Grand
• po odklejeniu nie pozostawiają śladów • prosty sposób na ozna-
czenie ważnych informacji w książce czy katalogu • dają możliwość 
znakowania kolorem różnych kategorii informacji

Zakładki indeksujące Donau
• wygodne podczas dzielenia i klasyfikowania dokumentów oraz  
do zaznaczania wybranych tekstów i informacji • kolory neonowe • klej 
usuwalny za pomocą wody • papierowe

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K077A 38 x 25 mm 4 kolory 80 kpl.
54K077B 38 x 51 mm 4 kolory 24 kpl.
54K077C 38 x 76 mm 4 kolory 24 kpl.

Kod kat. ilość zakładek wymiary jedn. sprzed.
14K088X 4 x 50 20 x 50 mm kpl.

Karteczki samoprzylepne Donau Z-Notes
• uniwersalne karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu • skle-
jone harmonijkowo w układzie zetka • 100 karteczek w rozmiarze 76 
x 76 mm • gramatura papieru: 75g • klej usuwalny za pomocą wody • 
można je wielokrotnie przyklejać i odklejać • kolor jasnożółty (pastel)

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
15K583X żółty 76 x 76 mm bloczek

zakładki indeksujące

Kod kat. opis jedn. sprzed.

54K037X notes żółty pastelowy 76x76 mm, 200 kartek, zakładki indeksujące papierowe 76x25 
mm, 200 szt. oraz zakładki foliowe, mix 5 kolorów neonowych 45x12 mm po 25 szt. szt.

54K037Y notes 76x76 mm, 400 kartek w miksie kolorów i zakładki indeksujące papierowe 
76x14 mm, 380 szt. szt.

Podajnik z karteczkami i zakładkami indeksującymi Stick’n
• ułatwiają zachowanie porządku na biurku • posiadają miejsce na długopis
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zakładki indeksujące

 PLANUJ

 ORGANIZUJ

 ZNAJDŹ SZYBKO

8 9

Bądź Dobrze Zorganizowany
Zakładki Post-it® pomogą Ci być produktywnym i osiągać więcej każdego dnia

Zakładki indeksujące Post-it® Strong

Zakładki indeksujące Post-it® Podpisz Tutaj

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod kat.

10 66 zakładki proste 25,4 x 38 13K039A
11 24 zakładki wygięte 50,8 x 38,1 13K011A
12 24 zakładki proste 50,8 x 38,1 13K011B

- 2x grubsze od standardowych zakładek Post-it®

- Idealne do oznaczania archiwizowanych akt i dokumentów
- Przyklejasz i odklejasz bez śladu

- Wskazują na ważne miejsca w dokumentach, wykresach i kalendarzach
- Zaostrzony kształt do precyzyjnego wskazywania
- Różne kolory

SEGREGUJ PROJEKTY I DOKUMENTY WG KATEGORII
ABY SZYBKO ODNALEŹĆ POTRZEBNE INFORMACJE

ZNAJDUJ WAŻNE INFORMACJE W NOTATNIKU CZY KALENDARZU

ZARZĄDZAJ SWOIM KALENDARZEM I PLANUJ SWÓJ DZIEŃ SPRAWNIE I SZYBKO

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki

Znaczniki

- Wskazują konkretne miejsca w dokumentach, które wymagają podpisu
- Przyklejasz i odklejasz bez śladu

10 11

1513 14

12

Zakładki indeksujące Post-it® szerokie 25,4 x 43,2 mm

Znaczniki samoprzylepne Post-it®

• Idealne planowanie i zarządzanie Twoim kalendarzem

NOWOŚĆ

ROZMIAR ŚREDNI: IDEALNE DO WYRÓŻNIENIA

W opakowaniu Kolory Kod kat.

3 50 zakładek 13K001L

4 50 zakładek 13K001B

5 50 zakładek 13K001C

6 50 zakładek 13K001D

7 50 zakładek 13K001E

Zakładki indeksujące Post-it® Mini 11,9 x 43,1 mm

ROZMIAR MINI: UNIWERSALNE

1

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod kat.

8 3 x 100 znaczników 25 x 76 13K042B

9 5 x 10 znaczników 15 x 50 13K042A

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod kat.

13 96 zakładek 11,9 x 43,2 13K003A
14 96 zakładek 11,9 x 43,2 13K003B
15 50 zakładek 25,4 x 43,2       „Podpisz Tutaj” 13K006A

Foliowe z polipropylenu o grubości 64 mikrony, do wielokrotnego używania.

Foliowe z polipropylenu o grubości 64 mikrony, do wielokrotnego używania.

W opakowaniu Kolory Kod kat.

1 140 zakładek 13K002X

2 140 zakładek 13K002B

Papierowe z 100% pulpy drzewnej z certyfikatem PEFC, które po 
użyciu nadają się do segregacji z papierem i pełnego recyklingu.

• Świetne do kodowania kolorystycznego
• Można po nich pisać• Przyklejasz i odklejasz bez śladu • Dostępne w wielu kolorach

3 4 5 6 7

2
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zakładki indeksujące

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K105A neon 4 x 20 kpl.
54K105B białe+ kol. wykończenia 4 x 20 kpl.

Zakładki indeksujące Stick’n w podajniku,  
który można przyklejać
• foliowe zakładki indeksujące w podajniku, który  
można przymocować do różnych powierzchni dzięki  
taśmie na odwrocie podajnika • nowy dyspenser  
umożliwia wyciąganie zakładek jedną ręką  
• półprzezroczyste

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K035X 5 kol. neon (strzałki) 5 x 30 kpl.
54K035Y białe+kol. wykończenia 4 x 35 kpl.

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K076A 5 kol. neon 45 x 12 mm 125 kpl.
54K076B 8 kol. neon 45 x 8 mm 160 kpl.
54K076C 5 kol. neon 45 x 12 mm (strzałki) 100 kpl.
54K076D 5 kol. neon 45 x 12 mm 100 kpl.

Zakładki indeksujące Stick’n
• można wielokrotnie odrywać i przyklejać 
w innych miejscach nie niszcząc dokumentów

Kod kat. opis ilość kart. jedn. sprzed.
54K036A neon 8 x 25 kpl.
54K036B neon paski + strzałki 8 x 25 kpl.
54K036C neon strzałki 8 x 15 kpl.
54K036D neon 8 x 15 kpl.

Zakładki indeksujące Stick’n z linijką
• wymiary 45 x 12 mm • w 8 kolorach neonowych
(różne wersje kolorystyczne) • dodatkowo linijka 12 cm

Zakładki indeksujące w podajniku 
Stick’n - mix kolorów
• wymiary: 45 x 12 mm • specjalny podajnik  
ułatwia wyciąganie • praktyczne i wygodne w uży-
ciu • można je wielokrotnie odrywać i przyklejać  
w innych miejscach nie niszcząc dokumentów

Zakładki indeksujące Stick’n papierowe
• wymiary: 45 x 15 mm • 6 kolorów • 180 kartek

Kod kat. opis jedn. sprzed.
54K096A Spring kpl.
54K096B Summer kpl.
54K096C Eco kpl.
54K096D Candy kpl.
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Kod kat. wymiary 
etykiety

liczba etykiet 
na ark.

liczba etykiet 
w opak. jedn. sprzed.

35K064X 20 x 105 mm 28 2800 opak. 100 ark.
35K044X 33 x 22 mm 78 7800 opak. 100 ark.
35K059X 52,5 x 21,2 mm 56 5600 opak. 100 ark.
35K055X 52,5 x 29,6 mm 40 4000 opak. 100 ark.
35K485X 63 x 38  mm 21 2100 opak. 100 ark.
35K048X 70 x 30 mm 27 2700 opak. 100 ark.
35K486X 70 x 37 mm 24 2400 opak. 100 ark.
35K050X 70 x 42,3 mm 21 2100 opak. 100 ark.
35K054X 70 x 50,8 mm 15 1500 opak. 100 ark.
35K047X 105 x 42,4 mm 14 1400 opak. 100 ark.
35K143X 105 x 57 mm 10 1000 opak. 100 ark.
35K062X 140 x 97 mm 4 400 opak. 100 ark.
35K063X 245 x 35 mm 6 600 opak. 100 ark.
35K042X 190 x 61 mm 4 400 opak. 100 ark.

35K066X na CD średnica 
118 mm 2 200 opak. 100 ark.

35K166X 105 x 48 mm 12 1200 opak. 100 ark.

Kod kat. wymiary 
etykiety

liczba etykiet 
na ark.

liczba etykiet 
w opak. jedn. sprzed.

35K401A 38,5x21,2 mm  65 6500 opak. 100 ark.
35K401B 48,5x16,9 mm 64 6400 opak. 100 ark.
35K401C 64x33,8 mm 24 2400 opak. 100 ark.
35K401D 70x35 mm 24 2400 opak. 100 ark.
35K401E 105x37 mm 16 1600 opak. 100 ark.
35K401F 105x74 mm 8 800 opak. 100 ark.
35K401G 105x148 mm 4 400 opak. 100 ark.
35K401H 210x148 mm 2 200 opak. 100 ark.
35K401I 210x297 mm 1 100 opak. 100 ark.

65 64 24 24 16 8 4 2 1

etykiety samoprzylepne

Etykiety samoprzylepne Emerson

Etykiety samoprzylepne EXTRA

35K401D 35K401F35K401A 35K401B 35K401C 35K401E 35K401G 35K401H 35K401I

• współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek atramentowych i z większością drukarek laserowych (patrz 
zalecenia producenta drukarki) • dostępne w wersji z tzw. Quatro Clean Technology – tj. z krawędziami bez-
pieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki • na stronie www.emerson.pl 
dostępne są szablony do zadruku etykiet 
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etykiety samoprzylepne

Kod kat. liczba etykiet na ark. wymiary etykiety jedn. sprzed.
14K682X 24 64,6 x 33,8 mm opak. 100 ark.

Kod kat. kolor liczba etykiet 
na ark. wymiary etykiety jedn. sprzed.

14K684A białe 24 64,6 x 33,8 mm opak. 20 ark.
14K684B białe 4 105 x 148 mm opak. 20 ark.
14K684C białe 1 210 x 297 mm opak. 20 ark.
14K685A srebrne 48 45,7 x 21,2 mm opak. 20 ark.
14K685B srebrne 27 63,5 x 29,6 mm opak. 20 ark.
14K685C srebrne 1 210 x 297 mm opak. 20 ark.

Kod kat. liczba etykiet 
na ark. wymiary etykiety jedn. sprzed.

14K683A 24 70 x 37 mm opak. 20 ark.
14K683B 1 210 x 297 mm opak. 20 ark.

Etykiety usuwalne APLI
• matowe (do drukarek atramentowych i laserowych)  • można je odkleić bez po-
zostawiania śladu kleju • posiadają certyfikat FSC • darmowy program do projek-
towania i wydruku etykiet APLI SOFT 

Etykiety poliestrowe APLI transparentne

• wykonane z matowego poliestru • odporne na działanie warunków atmosferycznych • do drukarek laserowych oraz kserokopiarek • tem-
peratura użytkowania: od -20°C do 100°C • niezastąpione w laboratoriach, magazynach itd. • darmowy program do projektowania i wydruku 
etykiet APLI SOFT

Etykiety poliestrowe APLI

14K683A
14K684A

14K684B 14K683B 
14K684C

14K685B 14K685C14K685A

Etykiety samoprzylepne kolorowe A4
• fluorescencyjne kolory • do stosowania w drukarek atramentowych,
laserowych i kserokopiarkach

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
21K066B czerwony opak. 25 ark.
21K066C niebieski opak. 25 ark.
21K066D zielony opak. 25 ark.
21K066L pomarańczowy opak. 25 ark.
21K066M żółty opak. 25 ark.

Etykiety na roli to podstawowy nośnik informacji w retailu (dane o cenie, wadze i składzie, np. na produktach spożyw-
czych), jak również w przemyśle (wagi przemysłowe) • zadruk termiczny - nie wymaga użycia tonera, tuszu ani kalki • rolka 
kompatybilna z większością znanych urządzeń etykietujących na rynku polskim i europejskim

Kod kat. rozmiar etykiety ilość etykiet jedn. sprzed.
35K400A 32 x 20 mm 2000 opak. 10 rolek
35K400Z 32 x 20 mm 2500 opak. 10 rolek
35K400K 55 x 66 mm 900 opak. 5 rolek
35K400C 58 x 43 mm 700 opak. 5 rolek
35K400H 58 x 43 mm 800 opak. 6 rolek
35K400N 58 x 43 mm 1000 opak. 6 rolek
35K400D 58 x 60 mm 500 opak. 6 rolek

Etykiety samoprzylepne na roli
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drukarki i etykiety Dymo

Która drukarka  
jest dla Ciebie?
Używając ikon poniżej, dopasuj 

zastosowania etykiet i swoje 
potrzeby, by znaleźć najlepszą 

dla siebie drukarkę.

Czy potrzebujesz
specjalnej funkcji?

Zgodność 
PC/Mac

Bezprzewodowa
łączność

Ładowane
akumulatory

Archiwizacja
Identyfikacja 

ogólna
Śledzenie 
zasobów

Zarządzanie  
okablowaniem

Infrastruktura  
BHP

Wysyłka 
i korespondencja

Kod kat. jedn. sprzed.
40K043X szt.

12 mm96

•	 Drukowanie	na	taśmach	o	szerokości	6/9/12	mm
•	 	Szybka	edycja	tekstu	dzięki	dotykowym	klawiszom	skrótów	
pozwalającym	na	włączenie	funkcji	pogrubienia,	kursywy,	
podkreślenia,	zmiany	rozmiaru	tekstu	i	tekstu	pionowego

•	 	Szybkie	wpisywanie	tekstu	na	klawiaturze	wzorowanej	
na	komputerowej	(QWERTY),	o	układzie	klawiszy	
specyficznym	dla	danego	kraju

S0946340  
Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 160 
Prosta	w użyciu	drukarka	z klawiszami	szybkiego	
formatowania.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
40K049X drukarka szt.
40K328X zestaw szt.

12 mm96

• Drukowanie na	taśmach	o	szerokośc	6/9/12	mm
•		Personalizacja	etykiet	za	pomocą	dowolnych	
czcionek	i	grafik	z	komputera	dzięki	połączeniu	
z komputerami	PC	lub	Mac

•		Wyeliminowanie	kosztów	związanych	z bateriami	
jednorazowymi	i	ich	utylizacją	—	urządzenie	zasilane	
akumulatorem

 DYMO® LabelManager™ 280
Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ 280
Inteligentna,	wszechstronna	-	z	najlepszymi	
opcjami	połączeń.

Oprogramowanie 
DYMO Label™ v.8

Wybierz nazwisko 
(nazwę) i adres

L

Kliknij ikonę drukowania 
LabelWriter™

2

Etykieta jest gotowa!

3

L
DYMO® LabelWriter™ 550
Łatwa	w	użyciu	bezatramentowa	drukarka	etykiet	
dla	komputerów	PC	i	Mac®

Kod kat. jedn. sprzed.
40K350X szt.

•	 	nowe	Automatic	Label	RecognitionTM	-	szybko	sprawdź	rozmiar,	
typ	i	liczbę	pozostałych	etykiet		

•	 technologia	bezpośredniego	druku	termicznego	 
	 –	nie	wymaga	kosztownego	atramentu	ani	tonera
•	 drukuje	do	62	etykiet	na	minutę
•	 dostosuj	i	drukuj	adresy,	foldery	plików	oraz	etykiety	 
	 z	kodami	kreskowymi,	identyfikatory	i	wiele	więcej,	korzystając	 
	 z	oprogramowania	DYMO®	Connect	for	Desktop	
•	 grafika	jest	krystalicznie	czysta,	dzięki	rozdzielczości	300	x	300	dpi
•	drukowanie	zbiorcze	z	programów	Microsoft	Excel,	Outlook	 
	 i	Google	Contacts

 DYMO® LabelWriter™ 550
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Kolor druku/tła 6mm 9mm 12mm 19mm 24mm 

Czarny/Biały 40K010A 40K019A 40K020E 40K006C 40K002A

Biały/Przeźroczysty - - 40K020X - -

Czarny/Czerwony - 40K019X 40K020F 40K006E 40K002E

Czarny/Żółty 40K010C 40K019D 40K020K 40K006M 40K002M

Czarny/Przeźroczysty 40K010B 40K019C 40K020H 40K006G 40K002B

Czarny/Niebieski - 40K019B 40K020G 40K006F -

Czarny/Zielony - 40K019Z 40K020J 40K006B -

Czerwony/Biały - 40K019E 40K020C 40K006I -

Czerwony/Przeźroczysty - - 40K020Y - -

Niebieski/Biały - 40K019F 40K020D 40K006J -

Niebieski/Przeźroczysty - - 40K020Z - -

Biały/Czarny -  - 40K020B 40K006A 40K002Y

drukarki i etykiety Dymo

DYMO® TAŚMY D1
•	 Specjalnie	stworzone	do	drukarek	LabelManager™	 
	 i	LabelPoint™
•	Przyklejają	się	do	praktycznie	wszystkich	czystych,	 
	 płaskich	powierzchni	takich	jak	plastik,	papier,	metal	i	szkło
•	Pakowane	w	poręczne	kasety
•	Technologia	druku	termotransferowego	-	nie	jest	wymagany	 
	 tusz	ani	toner
•	Łatwe	oddzielenie	zabezpieczającej	przekładki	ułatwia	 
	 korzystanie	z	etykiet
•	Wodoodporne
•	Odporne	na	promieniowanie	UV
•	Wytrzymują	w	temperaturach	od	-18°	do	90°	C

DYMO® ETYKIETY LABELWRITER™

•	 wykorzystują	proces	drukowania	 
			termicznego	-	nie	trzeba	więc	korzystać	 
			z		brudzącego		kosztownego	tuszu	ani	 
			kaset	z	tonerem																																															
•	etykiety	pakowane	są	w	rolki,	można	więc	 
			w	prosty	sposób	wydrukować 
			jedną	lub	setki																																																																		
•	żadnych	zacinających	się	etykiet,	żadnych	 
			problemów	z	projektowaniem, 
			żadnych	strat	materiału																																											
•	zastosowanie	drukarki	labelwritter™	 
			seria	300,	400,	450,	4xl

Kod kat. opis wymiary kolor materiał klej etykiety/rolka jedn. sprzed.
40K015X adresowa standard 89x28 mm białe papier trwałe 130 2 rolki
40K007X adresowa duża 89x36 mm białe papier trwałe 260 2 rolki
40K072X adresowa duża 89x36 mm przezrocz. tworzywo trwałe 260 1 rolka
40K016X na adres zwrotny 54x25 mm białe papier trwałe 500 1 rolka
40K040X wysyłkowa/identyfikator 101x54 mm białe papier trwałe 220 1 rolka
40K042X na segregator mały 190x38 mm białe papier trwałe 110 1 rolka
40K013X na segregator duży 190x59 mm białe papier trwałe 110 1 rolka
40K012X na teczki zawieszane  50x12 mm białe papier trwałe 220 1 rolka
40K041X duża, do wielu zastosowań 70x54 mm białe papier trwałe 320 1 rolka
40K014X do wielu zastosowań 25x13 mm białe papier usuwalne 1000 1 rolka
40K011X do wielu zastosowań 57x32 mm białe papier usuwalne 1000 1 rolka
40K008X do wielu zastosowań 51x19 mm białe papier usuwalne 500 1 rolka
40K070X kwadratowa uniwersalna 25x25 mm białe papier usuwalne 750 1 rolka
40K037X identyfikatory imienne 89x51 mm białe papier bez kleju 300 1 rolka
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Koperty C5 SK samoklejące
Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.

78K009A 162 x 229 mm biała opak. 500 szt.
78K052A 162 x 229 mm biała opak. 50 szt.
78K010A 162 x 229 mm brązowa opak. 500 szt.

Koperty B5 SK samoklejące
Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.

78K011A 176 x 250 mm biała opak. 500 szt.
78K053A 176 x 250 mm biała opak. 50 szt.
78K012A 176 x 250 mm brązowa opak. 500 szt.

Koperty C5 samoklejące HK z paskiem
Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.

78K040A 162 x 229 mm biała opak. 500 szt.
78K041A 162 x 229 mm brązowa opak. 500 szt.

Koperty B5 samoklejące HK z paskiem
Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.

78K042A 176 x 250 mm biała opak. 500 szt.
78K043A 176 x 250 mm brązowa opak. 500 szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
78K013A 229 x 324 mm biała opak. 250 szt.
78K054A 229 x 324 mm biała opak. 50 szt.
78K014A 229 x 324 mm brązowa opak. 250 szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
78K046A 229 x 324 mm biała opak. 250 szt.
78K047A 229 x 324 mm brązowa opak. 250 szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
78K015A 250 x 353 mm biała opak. 250 szt.
78K055A 250 x 353 mm biała opak. 50 szt.
78K016A 250 x 353 mm brązowa opak. 250 szt.

Kod kat. wymiary kolor jedn. sprzed.
78K048A 250 x 353 mm biała opak. 250 szt.
78K049A 250 x 353 mm brązowa opak. 250 szt.

Koperty C6 SK samoklejące
Kod kat. wymiary okno opis jedn. sprzed.

78K034A 114 x 162 mm - - opak. 1000 szt.
78K035A 114 x 162 mm prawe rozmiar okna 45x90 mm opak. 1000 szt.
78K036A 114 x 162 mm lewe rozmiar okna 45x90 mm opak. 1000 szt.
78K051A 114 x 162 mm - - opak. 50 szt.

Koperty DL SK samoklejące
Kod kat. wymiary okno opis jedn. sprzed.

78K037A 110 x 220 mm - - opak. 1000 szt.
78K038A 110 x 220 mm prawe rozmiar okna 45x90 mm opak. 1000 szt.
78K039A 110 x 220 mm lewe rozmiar okna 45x90 mm opak. 1000 szt.
78K050A 110 x 220 mm - - opak. 50 szt.
78K050B 110 x 220 mm prawe - opak. 50 szt.
78K050C 110 x 220 mm lewe - opak. 50 szt.

koperty

Koperty C4 SK samoklejące

Koperty C4 samoklejące HK z paskiem

Koperty B4 SK samoklejące

Koperty B4 samoklejące HK z paskiem
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Kod kat. format wymiary wew. jedn. sprzed.
35K227A C6 175 x 110 mm opak. 500 szt.
35K227B C5 240 x 160 mm opak. 500 szt.
35K227C C4 229 x 324 mm opak. 500 szt.

Kod kat. opis wymiary zew. wymiary wew. opak.zbiorcze jedn. sprzed.
78K020A A/11 120 x 175 mm 100 x 165 mm 200 szt. szt.
78K021A B/12 140 x 235 mm 120 x 225 mm 200 szt. szt.
78K022A C/13 170 x 225 mm 150 x 215 mm 100 szt. szt.
78K023A D/14 200 x 275 mm 180 x 265 mm 100 szt. szt.
78K024A E/15 240 x 275 mm 220 x 265 mm 100 szt. szt.
78K025A F/16 240 x 350 mm 220 x 340 mm 100 szt. szt.
78K026A G/17 250 x 350 mm 230 x 340 mm 100 szt. szt.
78K027A H/18 290 x 370 mm 270 x 360 mm 100 szt. szt.
78K028A I/19 320 x 455 mm 300 x 445 mm 50 szt. szt.
78K029A K/20 370 x 480 mm 350 x 470 mm 50 szt. szt.
78K030A CD 200 x 175 mm 180 x 165 mm 100 szt. szt.

koperty

Koperty do listów przewozowych
• wykonane z wysokiej jakości folii polietylenowej • klej na tylnej 
stronie koperty pozwala na trwałe przytwierdzenie jej do przesył-
ki • odporne na wilgoć • samoprzylepna tylna część tych kopert 
gwarantuje, że dokumenty pozostaną w przesyłce nawet po wie-
lu operacjach przeładunkowych w procesie transportu

Koperty ochronne białe z folią bąbelkową
• z wyściółką z folii pęcherzykowej zapewniają znakomitą ochronę pakowanym produktom  
• doskonale sprawdzają się przy wysyłce książek, płyt CD i DVD, kaset wideo, katalogów, itp.

Koperty Emerson bezpieczne
• ekologiczne • 80% folii użytej do produkcji 
pochodzi z recyklingu (niższa emisja CO2 )

Kod kat. opis jedn. sprzed.

35K629A B5 transparentne opak. 100 szt.

35K629B B5 kolorowe opak. 100 szt.

35K629C B4 transparentne  opak. 100 szt.

35K629D B4 kolorowe opak. 100 szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.

35K630A C6, transparentne czerwony nadruk opak. 1000 szt.

35K630B DL, transparentne czerwony nadruk opak. 1000 szt.

35K630C C5, transparentne czerwony nadruk opak. 500 szt.

Koperty kurierskie
• nadruk na kopercie w kilku 
językach • czerwony kolor 
z pewnością zwróci uwagę 
odbiorcy
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koperty rozszerzane

Kod kat. format wymiary jedn. sprzed.
78K080A B5 180x265 mm opak. 100 szt.
78K080B B4 260x375 mm opak. 100 szt.
78K080C C3 325x480 mm opak. 100 szt.

Koperta bezpieczna bankowa Amersafe
• wykonana z wielowarstwowej folii polietylenowej, aby zapewnić doskonałą odpor-
ność na wilgoć i uszkodzenia • idealny sposób na bezpieczne przechowywanie i trans-
port pieniędzy, dokumentów i kosztowności • pasek klejący wzdłuż całego otwarcia 
na górze koperty wraz z zadrukiem na zgrzewie dookoła pozostałych krawędzi koper-
ty uniemożliwiają jej otwarcie przez osobę trzecią (każde próba otwarcia jest od razu 
widoczna i nieodwracalna) • kombinacja ukrytych wskaźników, numeracji i kodów 
kreskowych, umieszczonych na odrywanych kuponach, pomaga w tym, żeby przesył-
ka nie została pomylona lub nie trafiła w niepowołane ręce

Koperty ozdobne GP
Koperty ozdobne wykonane z papieru metalizowanego lub gładkiego 120g/m2. 
Klejone na mokro lub z paskiem samoprzylepnym.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
35K487C 190 x 272 / 200 x 280 mm opak. 100 szt.
35K487A 235 x 337 / 250 x 353 mm opak. 100 szt.
35K487B  248 x 340 / 265 x 355 mm opak. 50 szt.
35K487D 335 x 500 / 352 x 520 mm opak. 50 szt.
35K487E 414 x 570 / 434 x 585 mm opak. 50 szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
35K488A 45 x 55 cm opak. 50 szt.
35K488B 40 x 50 cm opak. 50 szt.
35K488C 35 x 50 cm opak. 50 szt.
35K488D 31 x 42 cm opak. 50 szt.
35K488E 26 x 35 cm opak. 50 szt.

Koperta tekturowa Emerson
• solidne opakowanie wysyłkowe, wykonane z tektury falistej • otwiera się szeroko 
wzdłuż linii zgięcia tworzących prostokąt • może wytrzymać mocne uderzenie • praktycz-
ne rozwiązanie zarówno dla nadawcy jak i dla odbiorcy: jest ono łatwe do spakowania 
i dzięki paskowi klejącemu – proste do zamknięcia - opakowanie jest również proste w 
otwieraniu, wystarczy, że odbiorca pociągnie za pasek odrywający • jeśli zawartość jest 
trochę grubsza nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ kieszeń rozszerza się do 
wysokości zawartości, nie zniekształcając opakowania 

Foliopaki Emerson
• wysokiej jakości koperty kurierskie, gwarantujące 
bezpieczną wysyłkę towarów • wykonane z mocnej folii 
LDPE chronią przed niekorzystnymi warunkami atmo- 
sferycznymi, są odporne na rozdarcia, przetarcia itp.  
• czarny poddruk zapewnia niewidoczność zawartości  
• samoklejące 

Millenium kremowy

Nature ciemnobeżowy

Kod kat. format opis kolor jedn. sprzed.
36K461C C6 C6 Pearl, 120g/m2 złoty P. opak. 10 szt.
36K461D DL DL Pearl, 120g/m2 złoty P. opak. 10 szt.
36K461X C6 C6 Pearl 120g/m2 zielony opak. 10 szt.
36K461Y DL DL Pearl 120g/m2 zielony opak. 10 szt.
36K461E C6 C6 Millenium, 120g/m2 kremowy P. opak. 10 szt.
36K461F C6 C6 Millenium, 120g/m2 biały P. opak. 10 szt.
36K461G DL DL Millenium, 120g/m2 kremowy P. opak. 10 szt.
36K461U DL DL Millenium, 120g/m2 biały P. opak. 10 szt.
36K461H - 158mm x 158mm Millenium, 120g/m2 biały P. opak. 10 szt.
36K461K - 158mm x 158mm Millenium, 120g/m2 kremowy P. opak. 10 szt.

Millenium biały

Pearl złoty
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reklamówki foliowe

Reklamówki HDPE
• z uchwytem • idealnie nadają się do pakowania, transportu i przechowywa-
nia wszelkich produktów • praktyczne i poręczne opakowanie, które chroni 
zawartość przed wilgocią i zabrudzeniem

Kod kat. wymiary / opis grubość waga opak. jedn. sprzed.
35K614A 25 x 6 x 45 cm / 10 p x 200 szt. 8 mic. 5 kg opak. / 10 p
35K614B 28 x 7 x 48 cm / 10 p x 200 szt. 9 mic. 8 kg opak. / 10 p
35K614C 30 x 8 x 55 cm / 10 p x 200 szt. 11 mic. 10 kg opak. / 10 p
35K614D 40 x 12 x 80 cm / 10 p x 100 szt. 14 mic. 10 kg opak. / 10 p
35K614E na rolce / 20 p x 160 szt. 8 mic. 5 kg opak. / 20 rol.

Kod kat. format wymiary gramatura kolor jedn. sprzed.
78K056A C4 229 x 324 x 38 mm 130 g brązowy opak. 25 szt.
78K056B B4 250 x 353 x 38 mm 130 g brązowy opak. 25 szt.
78K056C E4 280 x 400 x 40 mm 150 g brązowy opak. 25 szt.
78K059A C4 229 x 324 x 38 mm 150 g biały opak. 25 szt.
78K059B B4 250 x 353 x 38 mm 150 g biały opak. 25 szt.
78K059C E4 280 x 400 x 40 mm 150 g biały opak. 25 szt.
78K059X B4+ 255 x 390 x 40 mm 150 g biały opak. 10 szt.
78K059Y E4+ 300 x 458 x 40 mm 150 g biały opak. 10 szt.

Koperty z rozszerzonymi bokami i spodem

koperty

Kod kat. format wymiary gramatura kolor jedn. sprzed.
78K005A DL 110 x 220 mm 100 g biała opak. 400 szt.
78K006A DL OP 110 x 220 mm 100 g biała opak. 400 szt.
78K007A C5 162 x 229 mm 100 g biała opak. 400 szt.
78K008A C4 229 x 324 mm 120 g biała opak. 250 szt.

Koperty Super Mail HK
• wykonane z papieru o bardzo wysokiej bieli • elegancki granatowy 
poddruk nadaje wagę korespondencji, podkreśla jej prestiż oraz po-
zwala na zachowanie tajemnicy

Kod kat. format wymiary kolor jedn. sprzed.
78K062A C4 229 x 324 mm brąz opak. 200 szt.
78K063A B4 250 x 353 mm brąz opak. 200 szt.

Koperty z tylną stroną kartonową
• wykonane z papieru o gramaturze 100 g i kartonu o gramaturze 450 
g • otwierane po krótkim boku • zamknięcie typu HK (pasek zabezpie-
czający warstwę kleju)

zwilżacze do palców

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K380X średnica 55 mm / 80 mm szt.

Zwilżacz glicerynowy Donau
• nie pozostawia tłustych plam na papierze • miętowy zapach • nietok-
syczny - na bazie gliceryny kosmetycznej • posiada atest PZH • podłoże 
antypoślizgowe • pojemność: 20 ml
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taśmy pakowe

taśma dla bezpieczeństwa
Twoich przesyłek

NAJMOCNIEJSZA

• Idealna do pakowania i wysyłania paczek z ciężkim ładunkiem
• Hi-Resistance Adhesive – najmocniejsza formuła syntetycznego kleju kauczukowego (Hot-Melt)
• Podkład ScotchPro™ odporny na pękanie
• Grubość: 56 mikronów

Scotch® HEAVY 

TAŚMY HEAVY    NAJMOCNIEJSZA DO CIĘŻKICH PACZEK

Maksymalna siła 
klejenia

Do ciężkich 
paczek

 • 

Kod kat. Opis Jedn. sprzedaży
14K500X brązowa, 50 mm x 66 m szt.
14K500Y przezroczysta, 50 mm x 66 m szt.

309 DO MAGAZYNOWANIA  WYTRZYMAŁA DO MAGAZYNOWANIA PACZEK 

 • 

• Odporna na wilgoć, promienie UV i szeroki zakres temperatur (-15°C / +50°C)
• Wyjątkowa długa żywotność, klej odporny na starzenie
• Grubość: 50 mikronów

Scotch® 309 do Magazynowania

Kod kat. Opis Jedn. sprzedaży
14K563H brązowa, 50 mm x 66 m szt.

14K563S przezroczysta, 50 mm x 66 m szt.

13K098X dyspenser + 2 rolki taśmy 50 mm x 66 m kpl.

• Silny klej, który szybko wiąże
• Dwukierunkowo zorientowany podkład odporny na wstrząsy i rozdzieranie
• Grubość: 48 mikronów

Scotch® 371 do Wysyłek 

TAŚMY 371 DO WYSYŁEK   NIEZAWODNA DO WYSYŁANIA PACZEK

Do zaklejania kartonów  
z surowców wtórnych

 • 

Kod kat. Opis Jedn. sprzedaży
13K038H brązowa, 50 mm x 66 m szt.
13K038S przezroczysta, 50 mm x 66 m szt.

Do intensywnego 
używania
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Taśma pakowa A2K 
• wysokiej jakości taśma pakowa • o dużej mocy klejenia, 
wytrzymała • wyprodukowana na bazie polipropylenu • po-
kryta klejem akrylowym, co gwarantuje odporność na roz-
ciąganie • zastosowanie w szerokim zakresie temperatur: 
od -30oC do 100oC •grubość 0,045 • wytrzymałość na rozcią-
ganie 8,16 kg / 25 mm • siła przylepności 0,46 kg / 25 mm

Dyspenser do taśm pakowych tesapack Classic
• niezwykle wytrzymały dzięki solidnej metalowej ramie • wysuwane 
ostrze dla zapewnienia bezpieczeństwa • miękka gumowana rączka • 
możliwość regulacji naciągu taśmy

Taśma pakowa tesa Standard
• uniwersalna taśma pakowa • idealna do przewożenia i wysyłania pa-
czek • wodoodporna • dobrze przykleja się do powierzchni kartonów • 
natychmiastowo i silnie wiąże • łatwa w odwijaniu • klej typu hot-melt 
(kauczuk syntetyczny) • grubość warstwy folii: 48μm

taśmy pakowe

Kod kat. jedn. sprzed.
20K127X szt.

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
21K191S brązowa 48 mm x 50 yd szt.
21K191H przezroczysta 48 mm x 50 yd szt.
21K191G biała 48 mm x 50 yd szt.

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
20K180S przezroczysta 48 mm x 66m szt.
20K180H  brązowa 48 mm x 66m szt.

6 szt. 

6 szt. 

Taśma pakowa Grand

Taśma pakowa Grand 
• na bazie BOPP • z polipropylenu • emulsyjny klej akrylowy • przyczepna do większości powierzchni • bezwonna • wytrzy-
mała na zrywanie • przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących • odporna na działanie światła oraz na 
starzenie • zastosowanie w szerokim zakresie temperatur 

Taśma pakowa kolorowa Grand

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
21K109S przezroczysta 48 mm x 50 yd szt.
21K109H brązowa 48 mm x 50 yd szt.
21K172S przezroczysta 48 mm x 66 yd szt.
21K172H brązowa 48 mm x 66 yd szt.

Kod kat. kolor wymiary jedn. sprzed.
21K024A czarna 48 mm x 50 yd szt.
21K024B czerwona 48 mm x 50 yd szt.
21K024C niebieska 48 mm x 50 yd szt.
21K024D zielona 48 mm x 50 yd szt.
21K024E pomarańczowa 48 mm x 50 yd szt.
21K024F żółta 48 mm x 50 yd szt.

6 szt. 
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etykiety do metkownic

Etykiety do metkownic
Taśmy do metkownic to uniwersalne rozwiązanie szybkiego 
oznaczania produktów różnego rodzaju informacjami. 
Dostępne są etykiety w różnej kolorystyce: białe, kolorowe, 
fluorescencyjne. W standardzie to etykiety czyste, bez nadruku.

Kod kat. Nazwa towaru Nawój jedn. sprzed.
ETYKIETY DO METKOWNIC JEDNORZĘDOWE

35K490G HMTC na roli 26x12mm wave, biała 800 opak. 5 rolek
35K490B HMTC na roli 26x12mm wave, czerwona 800 opak. 5 rolek
35K490L HMTC na roli 26x12mm wave, pomarańczowa 800 opak. 5 rolek
35K490D HMTC na roli 26x12mm wave, zielona 800 opak. 5 rolek
35K490M HMTC na roli 26x12mm wave, żółta 800 opak. 5 rolek
35K096G MHK na roli 21,5 x 12mm, biała 800 opak. 5 rolek
35K096B MHK na roli 21,5 x 12mm, czerwona 800 opak. 5 rolek
35K096L MHK na roli 21,5 x 12mm, pomarańczowa 800 opak. 5 rolek
35K096D MHK na roli 21,5 x 12mm, zielona 800 opak. 5 rolek
35K096M MHK na roli 21,5 x 12mm, żółta 800 opak. 5 rolek

ETYKIETY DO METKOWNIC DWURZĘDOWE
35K489G DM na roli 26x16mm, wave, biała 600 opak. 5 rolek
35K489B DM na roli 26x16mm, wave, czerwona 600 opak. 5 rolek
35K489L DM na roli 26x16mm, wave, pomarańczowa 600 opak. 5 rolek
35K489D DM na roli 26x16mm, wave, zielona 600 opak. 5 rolek
35K489M DM na roli 26x16mm, wave, żółta 600 opak. 5 rolek
35K097G DT na roli 26x16mm, biała 600 opak. 5 rolek
35K097B DT na roli 26x16mm, czerwona 600 opak. 5 rolek
35K097L DT na roli 26x16mm, pomarańczowa 600 opak. 5 rolek
35K097D DT na roli 26x16mm, zielona 600 opak. 5 rolek
35K097M DT na roli 26x16mm, żółta 600 opak. 5 rolek

Kod kat. Kolor Produkt Wymiary wewn. jedn. sprzed.

22K107C 07 niebieski A5 pozioma 210 x 148 mm opak. 50 szt.

22K107D 07 niebieski A4 pionowa 210 x 297 mm opak. 50 szt.

MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE
· Dwa paski magnetyczne na tylnej ściance
· Zastosowanie na powierzchniach metalowych, 
 np. takich jak półki magazynowe i kontenery
· Możliwe pobranie szablonów wkładek do opisu na www.durable.pl

Kieszenie magazynowe
Kieszenie magazynowe umożliwiają efektywny i przejrzysty system opisywania do zastosowania w wielu dziedzinach, 
między innymi w magazynach i centrach logistycznych. Opisy pokazane są czytelnie i jednocześnie dobrze chronione. 
Nadają się do zastosowania również na zewnątrz.

Kod kat. Kolor Produkt Wymiary wew. jedn. sprzed.

22K107A 07 niebieski 100 x 38 mm 100 x 38 mm opak. 50 szt.

22K107B 07 niebieski 150 x 67 mm 150 x 67 mm opak. 50 szt.

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z PASKAMI MONTAŻOWYMI
· Idealne do zastosowania w magazynach i składach towarowych
·  Pewne mocowanie za pomocą pasków zaczepionych w szczelinie  

kieszeni
·  Bezpiecznie przylegają nawet podczas przemieszczania opisanego przedmiotu
·  Nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej klapki chroniącej przed wilgocią 

lub kurzem

Kod kat. Kolor Produkt Wymiary wew. jedn. sprzed.

22K108A 07 niebieski A5 pozioma 210 x 148 mm opak. 50 szt.

22K108B 07 niebieski A4 pionowa 210 x 297 mm opak. 50 szt.

22K108C 07 niebieski A4 pozioma 297 x 210 mm opak. 50 szt.

kieszenie magazynowe
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folia stretch i woreczki strunowe

papiery pakowe

Kod kat. opis jedn. sprzed.
35K613A brązowy, 105 x 126 cm / 40g kg
35K613B bielony, 100 x 70 cm / 70g kg

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
17K004X 100 x 130 cm 80g kg

Papier pakowy Kraft
• papier pakowy celulozowy, maszynowo gładzony • prążkowany

Papier pakowy makulaturowy
• papier typu MF (maszynowo wykończony) wyprodukowany w 100%
z surowców wtórnych

Kod kat. opis waga netto jedn. sprzed.
35K222A 50 cm/23 mic./przezroczysta 1,25 kg rolka
35K222B 50 cm/23 mic./przezroczysta 1,45 kg rolka
35K222C 50 cm/23 mic./przezroczysta 1,65 kg rolka
35K223A 50 cm/23 mic./czarna 1,65 kg rolka
35K222D 50 cm/23 mic./przezroczysta 2,5 kg rolka
35K224A podajnik Minirap + folia szt.
35K224B folia do podajnika Minirap 0,3 kg rolka

Folia Stretch
• wykonana z polietylenu • posiada doskonałą wytrzymałość mecha-
niczną oraz wysoką elastyczność • czarna folia stretch jest idealna do 
zabezpieczania przed kradzieżą – po zafoliowaniu nie można dostrzec 
zawartości ładunku oraz chroni go przed promieniowaniem UV

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
92K013K 60 x 80 mm opak. 100 szt.
92K013E 80 x 180 mm opak. 100 szt.
92K013B 100x 150 mm opak. 100 szt.
92K013G  120 x 180 mm opak. 100 szt.
93K013I 160 x 160 mm opak. 100 szt.
92K013C 150 x 220 mm opak. 100 szt.
92K013L 160 x 220 mm opak. 100 szt.
92K013F 150 x 300 mm opak. 100 szt.
92K013P 250 x 350 mm opak. 100 szt.
92K013H 200 x 400 mm opak. 100 szt.

Woreczki strunowe Emerson
• wysoka jakość zamka strunowego • dopuszczone do kontaktu 
z żywnością • grubość woreczków 40 mic.

testery banknotów

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
36K122X 180 x 120 x 76 mm szt.

Kod kat. wymiary jedn. sprzed.
36K282X 200x120x160 mm szt.

Tester banknotów Wallner DL-105
• wyposażony w jedną świetlówkę UV (4W) do sprawdzania elementów 
banknotów widocznych w ultrafiolecie • przystosowany do weryfikacji 
autentyczności banknotów EURO

Tester  Wallner DL-1011
• profesjonalny tester banknotów • trzy funkcje: świetlówka UV (9W) 
do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie /  świetlówka 
biała (4W) do sprawdzania znaków wodnych / szkło powiększające do 
odczytywania mikrodruków

gwarancja 

2 lata

Kod kat. druk grubość kolor jedn. sprzed.
36K176A atrament 100 mic przezroczysta opak. 10 szt.
36K176B laser 50 mic przezroczysta opak. 10 szt.
36K176C laser 80 mic biała opak. 10 szt.

Folia samoprzylepna do drukarek Argo
• błyszcząca folia poliestrowa z klejem • przeznaczona do zadruku  
w drukarkach atramentowych lub laserowych 

folie samoprzylepne do drukarek i kserokopiarek
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PEŁNA I AKTUALNA OFERTA DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

Kod kat. wymiary opis kolor jedn. sprzed.
36K450A 230 x 190 mm żelowa czarna szt.

Podkładka żelowa pod mysz Argo
• podtrzymuje nadgarstek w odpowiedniej pozycji podczas pracy 
przy komputerze • antypoślizgowa podstawa

Kod kat. wymiary opis kolor jedn. sprzed.
15K586X 225 x 245 x 21 mm żelowa czarna szt.
15K585X 210 x 180 x 3 mm zwykła czarna szt.

Podkładka MEDIARANGE pod myszkę
• trwała powierzchnia tkaniny optymalizująca wydajność myszy • 
antypoślizgowa podstawa • nadaje się do prawie wszystkich typów 
myszy 

Kod kat. jedn. sprzed.
10K631X szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K717K szara szt.
10K717A czarna szt.

Podkładka żelowa Kensington SmartFit 
pod mysz i nadgarstek
• chłodna i miękka „poduszeczka” dostosowuje się do naturalnych 
kształtów nadgarstków, zapewniając doskonały komfort i podparcie 
podczas przewijania i klikania (ogranicza naprężenia stawów) • anty-
bakteryjna powierzchnia • antypoślizgowy spód • 2 lata gwarancji

Podkładka żelowa Kensington ErgoSoft 
pod mysz i nadgarstek
• ultramiękkie podparcie pod nadgarstek z amortyzującą poduszką  
żelową wewnątrz • powłoka zewnętrzna została wykonana z najwyż-
szej jakości sztucznej skóry • powierzchnia podkładki zapewnia najlep-
szą w swojej klasie kontrolę śledzenia myszy optycznych i laserowych 
• 2 lata gwarancji

podkładki pod mysz i nadgarstki

Produkt testowany przez FIRA  
Wyniki dostępne na życzenie

klawiatury

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K410X czarny szt.

Klawiatura płaska Kensington WW 
• czułe klawisze o obniżonym skoku • pełnowymiarowa klawiatura z 
klawiszami skrótu • kabel z końcówką USB o długości 190 cm • Plug 
& Play, podłącz i korzystaj z urządzenia bez instalowania zbędnych 
sterowników • możliwość ustawienia pod katem 30 stopni • gwa-
rancja 2 lata

Ułóż na sobie kolorowe wkładki aż do 
koloru zapewniającego komfort pracy, 
aby ustawić nadgarstki pod właściwym 
kątem podczas korzystania z myszy, 
uniknąć urazów i pracować wygodniej
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Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
94K335A 32 GB szt.
94K335B 64 GB szt.
94K335C 128 GB szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
94K320X 32 GB, szt.

Pendrive Kingston DT G3
• wymiary: 67 x 11,6 x 21,8 mm  
(szer. x wys. x gł.) • USB 3.2. Gen 1 Pendrive INTEGRAL ARC

• obudowa ze stopu cynku • technologia Plug&Play • kompatybilna 
z PC i Mac • USB 2.0

pendrive

PEŁNA I AKTUALNA OFERTA DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

myszki komputerowe

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
94K165X czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
94K323X czarno-niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
94K324X czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
94K325K szary szt.
94K325C niebieski szt.

Myszka komputerowa A4-Tech OP-620D
• 4 przyciski • optyczna • długość przewodu 1,5 m 
• rozdzielczość 800 dpi

Myszka komputerowa A4-Tech V-Track G3-270N-1
• bezprzewodowa • laserowy sensor myszy V-Track • rozdzielczość 
1000 dpi • na baterię AA (LR6) • zasięg 10 m • gwarancja 24 miesiące

Myszka komputerowa Logitech B100
• przewodowa • sensor optyczny • rozdzielczość 800 dpi • interfejs 
USB • długość przewodu 1,8 m • gwarancja 24 miesiące

Myszka komputerowa Logitech WRLS M185
• bezprzewodowa • sensor optyczny • rozdzielczość 1000 dpi 
• długa żywotność baterii • zasięg 10 m • gwarancja 36 miesięcy

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K409K szary szt.

Myszka komputerowa Kensington PRO FIT™ MID-SIZE
• mysz bezprzewodowa z odbiornikiem nano, który można schować w myszy • er-
gonomiczny kształt idealnie dopasowany do prawej dłoni odbiornik bezprzewo-
dowy 2,4 GHz zapewnia duży zasięg i minimalne zakłócenia • kółko przewijania z 
przyciskiem środkowym i szybki wybór wskaźnikiem • czujnik optyczny o wysokiej 
rozdzielczości (do 1750 dpi) zapewniający precyzyjne sterowanie • czas pracy na 
bateriach to nawet 12 miesięcy • 2 baterie AAA w zestawie • dożywotnia gwarancja

PEŁNA I AKTUALNA OFERTA MYSZEK KOMPUTEROWYCH DOSTĘPNA 
PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ     
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K198U srebrny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K199U srebrny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
22K210U srebrny szt.

Stojak DURABLE RISE do laptopa
• regulowany uchwyt do urządzeń od 10” do 17” • ułatwia ergonomicz-
ną pracę dzięki bezstopniowej regulacji wysokości i kąta czytania • 
umożliwia używanie laptopa jako zewnętrznego ekranu (w połączeniu 
z zewnętrzną klawiaturą i myszą) • składany • odprowadzanie ciepła 
przez otwory wentylacyjne i aluminiową płytę

Stojak DURABLE FOLD do laptopa
• maksymalne obciążenia do 5 kg • wykonany z aluminium • ułatwia 
ergonomiczną pracę dzięki bezstopniowej regulacji wysokości i kąta 
czytania

Stojak DURABLE RISE na tablet
• kompatybilny z tabletami o przekątnej ekranu 7–13 cali • składana 
konstrukcja • gumowe powierzchnie chronią przed uszkodzeniami • 
maksymalne obciążenie: 1 kg • wykonany z aluminium

podstawki na monitory i laptopy

Podstawka 
Kensington SmartFit® 
pod laptopa 

Podstawka 
Kensington SmartFit Easy Riser Go

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K624A czarny szt.

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
10K714A do laptopów o przekątnej do 17" czarny szt.
10K714B pod tablet lub laptopa o przekątnej 14" czarny szt.

• 4 dostępne ustawienia wysokości • umożliwia zamontowanie kom-
patybilnej, uniwersalnej stacji dokującej Kensington pod platformą 
laptopa • odpowiednia dla laptopów posiadających ekran do 15,6” 
• system zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy

• regulacja wysokości umożliwia podniesienie laptopa na wysokość 
do 180 mm • składana podwójna podstawka zapewnia elastyczne 
ustawienia wysokości i kąta nachylenia • szerokie podparcie na fron-
cie zapobiega wysuwaniu się laptopa do przodu • cyrkulacja powie-
trza rozprasza gromadzące się ciepło, wydłużając żywotność baterii

Produkt testowany przez FIRA  
Wyniki dostępne na życzenie
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Kod kat. wymiary waga jedn. sprzed.
14K690A 25,5 x 1,8 x 28 cm 0,46 kg szt.

Kod kat. wymiary waga jedn. sprzed.
14K692A 51,8 x 28,1 x 5,9 cm 1,26 kg szt.

Kod kat. wymiary waga jedn. sprzed.
14K691A 25,5 x 1,8 x 28 cm 0,53 kg szt.

Kod kat. wymiary waga jedn. sprzed.
14K693A 37,6 x 28 x 5,8 cm 0,88 kg szt.

Podstawa Q-CONNECT KF14469 pod laptopa

Podstawa Q-CONNECT pod laptopa z podkładką pod mysz
• podstawa pod laptopa z regulacją wysokości, podkładką pod mysz 
i uchwytem na telefon

Podstawa Q-CONNECT pod laptopa z obrotowym 
podłożem

Podstawa Q-CONNECT KF14472 pod laptopa

podstawki na monitory i laptopy

Kod kat. końcówka jedn. sprzed.
15K227X USB szt.

Podstawka pod monitor UNILUX STUDY
• elegancki design • 4 porty USB • korzyści ergonomiczne: 
redukcja zmęczenia, bólu pleców i naprężenia szyi • na spo-
dzie stopki antypoślizgowe • wymiary: 5 x 55,3 x 16,8 cm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K628A czarny szt.
10K628P szary szt.

Obrotowa podstawka Kensington SmartFit®  
pod monitor
• opatentowany, obrotowy schowek z przegródkami po-
zwala uporządkować rzeczy na biurku, ułatwiając jedno-
cześnie dostęp do nich • solidna konstrukcja - utrzymuje 
monitor o wadze do 18 kg
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Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K634X czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K694A czarny szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K695A czarny szt.

Oparcie Kensington SmartFit® Conform
• wyposażone w regulację wysokości mającą na celu uzy-
skanie komfortu i idealnego podparcia kręgosłupa, w tym 
odcinka lędźwiowego • niezależne sprężyny dostosowują 
się do kształtu ciała i wyginają się odpowiednio przy zmianie 
pozycji • wentylowane podpory gwarantują, że plecy pozo-
staną suche i chłodne

Oparcie do pleców Q-Connect KF15413
• zapobiega urazom kręgosłupa wynikającym ze stresu i napięcia • 
konstrukcja mesh zapewnia doskonałe wsparcie • poprawia postawę 
i podnosi komfort pracy (zgodna z zasadami BHP) • maksymalna sze-
rokość : 90cm

Oparcie do pleców/pianka zapamiętująca Q-Connect 
KF17986
• wyposażone w regulowany pasek o długości 44-79 cm pasuje do pra-
wie każdego krzesła • wymiary: 34 x 30 x 11 cm • dodatkowo: zdejmo-
wana osłona • materiał: pianka zapamiętująca kształt

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K671X czarny szt.

Poduszka Kensington na krzesło
• pianka o wysokiej gęstości zapewnia trwałe wsparcie dla ple-
ców i zapamiętuje kształt • z pokrowcem, który można łatwo 
zdjąć i wyprać • ergonomiczny kształt poduszki wymusza przyj-
mowanie odpowiedniej dla zdrowia postawy w trakcie siedze-
nia • stosowanie poduszki poprawia cyrkulację krwi oraz od-
ciąża dolną część kręgosłupa i kość ogonową

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K672X czarny szt.

Siedzisko żelowe Kensington Premium
• wykonane z tworzywa o właściwościach chłodzących (Cool-
-Gel) • obniża temperaturę ciała w celu zapewnienia najwyż-
szego komfortu • ergonomiczny kształt siedziska wymusza 
przyjmowanie odpowiedniej dla zdrowia postawy w trakcie 
siedzenia • jego stosowanie poprawia cyrkulację krwi, odciąża 
dolną część kręgosłupa i kość ogonową • zapewnia ulgę przy 
rwie kulszowej

podpórki pod plecy

Produkt testowany przez FIRA  
Wyniki dostępne na życzenie

Produkt testowany przez FIRA  
Wyniki dostępne na życzenie
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podnóżki

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K228A czarny szt.

Podnóżek Unilux UPDOWN
• możliwość użytkowania w pozycji siedzącej i stojącej • poprawia krążenie i redukuje 
zmęczenie • zelecany jest do użytku przez 30 minut dziennie • odpowiedni do biurek z 
regulowaną wysokością •  wymiary: 30x45 cm

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
10K633A czarny szt.

Podnóżek Kensington SoleSaver
• możliwość nachylenia pod kątem w zakresie 20° w celu zapewnienia dodatkowego kom-
fortu • antypoślizgowa faktura powierzchni pod stopami zwiększa komfort użytkowania

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K260X czarny szt.

Podnóżek Unilux MASSING
• stosowanie podnóżka zapobiega niedokrwieniu nóg oraz poprawia krążenie i redukuje 
zmęczenie • powierzchnia z wypustkami umożliwia masowanie stóp • mata masująca 
wykonana jest z antyalergicznego materiału (możliwość demontażu maty w celu jej wy-
czyszczenia • wykonany z tworzywa PCV

lampka do laptopa

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K323X czarny szt.

Lampka do laptopa UNILUX VISIOLIGHT LED
• idealna do wideokonferencji ze względu na możliwość obrócenia o 120 
stopni i maksymalnego oświetlenie osoby przed monitorem • regulacja inten-
sywności i barwy światła od ciepłego (żółtego) do zimnego (białego) • łatwe 
mocowanie • zasilanie USB - kabel o długości 1,2 m • materiał: tworzywo ABS i 
aluminium • żywotność diody LED: 30 000 godzin • gwarancja 2 lata
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filtr prywatyzujący Durable

podnóżki

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K590X czarna szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K696A czarna szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
14K697A czarna szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
15K589X czarna szt.

Podnóżek Q-CONNECT KF04525
• podnóżek wykonany z trwałego tworzywa sztucznego • regulacja wysokości 
i kąta nachylenia (2 poziomy wysokości) • wysokość: 115-185 mm • kąt nachy-
lenia 0-35 stopni •  wymiary: 450 x 310 mm

Podnóżek premium Q-CONNECT KF17982
• wykonany z trwałego tworzywa • podnosi komfort pracy przy biurku  
• regulacja wysokości: 110 - 140 - 170 mm • rozmiar podnóżka: 460 x 340 mm

Podnóżek bujany Q-CONNECT KF17987
• z regulacją wysokości (2 poziomy) • podnosi komfort pracy przy biurku  
• długość 41,7cm / szerokość 22,5 cm / wysokość 13,50cm

Podnóżek Q-CONNECT KF20076
• podnóżek wykonany z trwałego ABS • regulacja wysokości i kąta nachyle-
nia (3 poziomy wysokości) • posiada antypoślizgową powierzchnię stabilizu-
jącą podnóżek •  wymiary: 400 x 350 x 70 mm

Kod kat. opis jedn. sprzed.
22K205A Przekątna 11,6” szt.
22K205B Przekątna 12,5” szt.
22K205C Przekątna 13,3” szt.
22K205D Przekątna 14” szt.
22K205E Przekątna 14,1” szt.
22K205F Przekątna 15,6” szt.

Filtr prywatyzujący 
Durable MAGNETIC

4 dni
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• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem • gniazdka wtykowe ze sty-
kiem ochronnym umieszczone pod kątem 45° • podświetlany wyłącznik 
bezpieczeństwa, dwubiegunowy

Listwa zasilająca Premium-Line

www.brennenstuhl.com

5
Lat

Gw
ara

ncji      Gwarancji

Gwarancji      Gwara
nc

ji

1,8 m

3 m

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
14K339A 1,8 m, 4 gniazda czarny szt.
14K339B 1,8 m, 4 gniazda szary szt.

przedłużacze i listwy zasilające

• długość listwy 39 cm • gniazda z uziemieniem • zacisk pozwalający na 
skrócenie zbędnej długości kabla • uchwyty do montażu na ścianie

www.brennenstuhl.com

5
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ara

ncji      Gwarancji

Gwarancji      Gwara
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ji

Listwa zasilająca Primera-Line

2 m

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
14K200B 2 m, 10 gniazd czarny szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
14K508A 3m/3 gniazda, z uziemieniem i włącznikiem szt.
14K508B 3m/3 gniazda, z uziemieniem szt.
14K508C 5m/3 gniazda, z uziemieniem szt.

Przedłużacz Office Products
• posiada wbudowany warystor w celu ochrony przed prze-
pięciem • wyposażony w zabezpieczenie przed dziećmi • 
gniazdka umieszczone pod kątem 45°

2,5 m

2,5 m

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa Super-Solid 4500 A
Chroni wartościwe urządzenia elektryczne przed przepięciami oraz prądami błądzącymi.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (nie mylić z tradycyjnymi przedłużaczami) to rekomendowane 
rozwiązania biurowo-domowe posiadające dodatkowe zabezpieczenia przed tzw. prądami błądzącymi, 
awariami sieci przesyłowej oraz wyładowaniami atmosferycznymi – nagłymi impulsami wielkich napięć.

• najwyższej jakości listwa zasilająca, wykonana z polikarbonatu (stabilna i odporna na uderzenia) • 
ochrona przed przepięciami oraz prądami błądzącymi do 4500 A • szerokie rozmieszczenie gniazd 
umożliwia podłączenie zasilaczy lub wtyczek pod kątem 45° • gumowe stopki uniemożliwiają 
przesunięcie listwy • podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy • możli-
we przymocowanie do ściany

4.500 A
Ubezpieczenie do

za szkody osobowe i materialne 
w ramach naszego 

ubezpieczenia wyrobów

5 milinów EUR

Mounting

www.brennenstuhl.com

5
Lat

Gw
ara

ncji      Gwarancji

Gwarancji      Gwara
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ji

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed.
14K338X 2,5 m, 5 gniazd srebrny szt.
14K338Y 2,5 m, 8 gniazd srebrny szt.

PEŁNA I AKTUALNA OFERTA LISTW I PRZEDŁUŻACZY  DOSTĘPNA 
PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ     
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kolekcja toreb i plecaków Wenger

A Swiss Company since 1893

• 420x350x250mm
• czarna/szara

WE600659 
TORBA PILOTKA 
WENGER GRANADA, 17“

15.6"
40 cm

• 350x450x250mm
• czarny/szary

WE600631 
PLECAK WENGER 
LEGACY, 16“

16"
41 cm

• 360x500x250mm
• czarny

WE600637 
PLECAK WENGER 
CARBON APPLE, 17“

17"
43 cm

Kod kat. jedn. sprzed.
14K698A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K378A szt.

Kod kat. jedn. sprzed.
14K379A szt.

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

SZWAJCARSKA JAKOŚĆ

15"
38 cm

maksymalna
przekątna
laptopa

podręczna
kieszonka 
na dokumenty

ramiona
amortyzujące
wstrząsy

pasek
na bagaż
podróżny TRIPLE PROTECT

potrójna 
ochrona
laptopa

wzmocniona
i stabilna
podstawa

cyrkulacja
powietrza  
na plecach

pasek
na bagaż
podróżny

wodoszczelna
i brudoodporna
tkanina

odpinany
pasek
na ramię

kieszeń z 
organizerem 
akcesoriów

boczne 
kieszenie

ochrona przed 
zarysowaniem
laptopa

2
miękkie,
ciche kółka

kieszeń
z zabezpieczeniem

CHECKPOINT
FRIENDLY

łatwy
dostęp do
zawartości

chowana
rączka
teleskopowa

Funkcjonalnie
podzielona kieszeń.

Wyściólka
zabezpieczająca
Twój laptop lub tablet.
Trójwarstwowa pianka 
ochronna.

Amortyzujące
paski naramienne

Pass-Thru
Pas umożliwiający 
umieszczenie plecaka  
na rączce walizki  
i swobodne podróżowanie.

CasaBase 
Platforma stabilizująca. 
Utrzymuje plecak wpozycji 
stojącej.

Quick Pocket
Kieszeń szybkiego dostepu.
Funkcjonalna kieszonka.

Stabilny
i ergonomiczny uchwyt.

PEŁNA OFERTA 
DOSTĘPNA PO 

ZALOGOWANIU SIĘ 
NA PLATFORMIE 
SPRZEDAŻOWEJ
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Produkty dedykowane do codziennej pracy  
z komputerem, dla ludzi którzy za niewielkie pieniądze 
chcą cieszyć się funkcjonalnym, wytrzymałym sprzętem 
w nowoczesnym wydaniu. 

W ofercie Activejet znajdują się wysokiej jakości artykuły 
czyszczące, takie jak sprężone powietrze, chusteczki do 
pielęgnacji sprzętu biurowego czy pianki do czyszczenia
 plastikowych elementów. Produkty dostępne są również 
w formie wygodnych, gotowych zestawów. 

   Sprężone powietrze AOC-200    Pianka do ekranów CRT AOC-101    Pianka do plastiku AOC-100
  Chusteczki czyszczące AOC-301    Sprężone powietrze AOC-201    Środek do usuwania etykiet AOC-

400    Patyczki do czyszczenia klawiatur AOC-303    Chusteczki bezpyłowe AOC-300  
  Chusteczki do matryc LCD AOC-302    Pianka do matryc AOC-105  

  Płyn czyszczący do ekranów telewizorów    Zestaw do czyszczenia ekranów 2w1  
  Pianka do matryc ml AOC-104    Środek do mycia drukarek AOC-401

Activjet klawiatura 
bezprzewodowa 
USBK-3803SW

Przykładowe 
Produkty

MYSZ/KLAWIATURA ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Nowoczesna, funkcjonalna 
lampka na biurko, składana 
do małych rozmiarów  
z wbudowanym zegarem,  
budzikiem i wyświetlaczem.  
Wyświetlacz pokażę aktualną 
datę i temperaturę wokół  
Ciebie, a budzi ułatwi 
wstawanie. 

Urządzenia elektryczne podłączone do listwy Activejet 
będą bezpieczne w momencie chwilowych wzrostów 
napięcia, dzięki zastosowaniu elementów chroniących 
przed przepięciami czy zwarciami.

PRZYKŁADOWE MODELE LISTW Długość Ilość
  kabla gniazd
Listwa przeciwprzepięciowa 5g 1,5m/bezp.auto/c 1,5 m 5 szt.
Listwa przeciwprzepięciowa 5g/3m/bezp. auto/cz  3 m 5 szt.
Listwa przeciwprzepięciowa 5g/5m/bezp. auto/cz 5 m 5 szt.
Listwa przeciwprzepięciowa combo 6g 3m czarna  3 m 6 szt.
Listwa przeciwprzepięciowa combo 6g 5m czarna 5 m 6 szt.
Listwa przeciwprzepięciowa APN-8g/1,5m-BK 1,5 m 8 szt.
Listwa przeciwprzepięciowa APN-8g/3m-BK 3 m 8 szt.

Lampka biurkowa 
LED AJE-TECHNIK

Listwy przeciwprzepięciowe  
z bezpiecznikiem automatycznym

LAMPKI BIURKOWE ZASILACZE

SZEROKA I AKTUALNA 
OFERTA 

dostępna po 
zalogowaniu się 

na platformie sprzedażowej 

Activjet mysz 
optyczna 
AMY-303W

SZEROKA GAMA KOLORYSTYCZNA 
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Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
73K004X 400 ml szt.

73K004Y 600 ml szt.

Sprężone powietrze Cleverton
• do czyszczenia trudno dostępnych 
miejsc

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
73K006B 400 ml szt.

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
73K009X 200 ml + ściereczka szt.

Pianka CLEVERTON 
do czyszczenia ekranów
• do czyszczenia wszelkiego rodzaju 
powierzchni szklanych (w tym ekranów 
notebooków, monitorów LCD, telefo-
nów komórkowych, itp.

Zestaw Cleverton 
do czyszczenia ekranów
• antystatyczny i dezynfekujący żel • 
do delikatnego czyszczenia monitorów 
laptopów, ekranów, a także powierzch-
ni szklanych w kopiarkach

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

Kod kat. jedn. sprzed.
73K005X opak. 100 szt.

Ściereczki CLEVERTON 
do czyszczenia ekranów
• wilgotne • do czyszczenia wszelkiego 
rodzaju powierzchni szklanych (w tym 
ekranów notebooków, monitorów LCD, 
paneli TFT, telefonów komórkowych

PRODUKTY ZAPACHOWE

środki czyszczące do komputerów

Kod kat. pojemność / opis jedn. sprzed.
22K036X 400 ml szt.
22K036Y 200 ml / odwracalne szt.

Sprężone powietrze Durable
• do czyszczenia delikatnych lub trudno 
dostępnych miejsc

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
22K034X 250 ml szt.

Płyn Durable do czyszczenia obudów 
• do  czyszczenia powierzchni zewnętrznych np. 
komputer, drukarka, aparat telefoniczny • zawiera 
substancję w 99% zapobiegającą rozprzestrzenia-
niu się zarazków i wirusów, między innymi grypy, 
bakterii E-coli, MRSA, Salmonelli, Listerii i ptasiej 
grypy H5N1

Kod kat. pojemność jedn. sprzed.
22K035X 250 ml szt.

Płyn Durable do czyszczenia ekranów 
• do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów 
laptopów, ekranów telewizyjnych a także powierzchni 
szklanych kopiarek i skanerów • nie zawiera alkoholu 
• antystatyczny

Kod kat. jedn. sprzed.
22K033Y opak. 100 szt.

Chusteczki Durable do ekranów 
• do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów laptopów, 
ekranów telewizyjnych a także powierzchni szklanych kopia-
rek i skanerów • nasączone - płyn nie zawiera alkoholu 
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ISO 9001  ISO 14001  ISO 45001
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Folie do laminowania 74
Folie samoprzylepne do drukarek 257
Foliopaki 252
Foliopisy 192
Fotele 40-45
G
Gablotki informacyjne 88-89
Gąbka do tablic szklanych 85
Gąbki magnetyczne 92
Gilotyny 62-63
Grafity do ołówków automatycznych 203
Grzbiety plastikowe do bindowania 73
Gumki do mazania 209
Gumki recepturki 153
H
Haczyki samoprzylepne 160
Herbata 26-27
Holdery 101-102
I
Identyfikatory do kluczy 48
Identyfikatory osobiste 101-103
K
Kalkulatory 64-69
Karteczki samoprzylepne 238-243
Kartony archiwizacyjne 138-141
Kartony do bindowania 73
Kartony wizytówkowe 228
Kasetki na pieniądze 168
Kawa 33-34
Kieszenie magazynowe 256
Kieszonki do identyfikatorów 102
Klawiatury 258
Kleje 162-163
Klipsy do identyfikatorów 102
Klipy archiwizacyjne 141
Klipy biurowe 154
Kołobruliony 231-234
Kołonotatniki 231-234
Koperty 250-253
Korektory w płynie 212
Korektory w taśmie 210-211
Kostki biurowe 236-237
Kostki samoprzylepne 238-241
Kostki toaletowe 14
Kubki metalowe na biurko 159
Kubki na napoje 29
Kosze metalowe 159
Kosze na śmieci 22-24
Koszulki na dokumenty 112-114
Koszulki na katalogi 114
Koszulki na suwak 114
Krakersy 32
Kredki 213-216
Krzesła biurowe 42-45
L
Laminatory 75-76
Lampki na biurko 50-51
Lampka do laptopa 263
Latarki 71
Linijki 203-204
Listwy wsuwane 119
Listwy zasilające 265
Listwy zatrzaskowe Greenbindery 73

A
Akumulatorki 71
Albumy ofertowe 118
Antyramy 100
Apteczki 21
Arkusze do oliwienia niszczarek 61
Atrament Parker do piór wiecznych 173
B
Bakalie 31
Baterie 70-71
Bindownice 72
Bloczki samoprzylepne 238-243
Bloki biurowe 235
Bloki do flipchartów 82
Bloki rysunkowe i techniczne 236
Bruliony 230
C
Chusteczki do czyszczenia monitorów 268
Chusteczki kosmetyczne 4
Chusteczki dezynfekujące 9
Ciasteczka 32
Cienkopisy 184-185
Cienkopisy kreślarskie 202
Cienkopisy kulkowe 182
Cukier 29
Cukierki 32
Cyrkle 203
Cytryny 29
Czajniki bezprzewodowe 28
Czyściki magnetyczne 92
Czyściwo przemysłowe 5
D
Datowniki samotuszujące 169
Długopisy 175-179
Długopisy na sprężynce/łańcuszku 179
Długopisy ekskluzywne 172-174
Długopisy żelowe 180
Dozowniki do mydła 18
Dozowniki płynu dezynfekującego 18
Drukarki etykiet Dymo 248
Druki akcydensowe 227
Dyplomy 226
Dyspensery do taśm pakowych 254-255
Dyspensery do taśm klejących 164-165
Dzbanki filtrujące 28
Dzwonek recepcyjny 153
Dzienniki korespondencyjne 127
Dziurkacze biurowe 142-147
Dziurkacze archiwizacyjne 151
E
Etykiety do metkownic 256
Etykiety do drukarek Dymo 249
Etykiety samoprzylepne białe 246-247
Etykiety samoprzylepne kolorowe 247
Etykiety samoprzylepne na roli 247
F 109
Foldery NewBinder 140
Filtry na monitor 265
Flamastry Rystor 198
Flipcharty papierowe 94
Flipcharty 80-81
Folie stretch 257
Folie do bindowania 73
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Ł
Ładowarki akumulatorków 71
M
Magnesy 85 i 93
Markery do tablic suchościeralnych 188-189
Markery do znakowania opon 199
Markery kredowe 194-195
Markery olejowe 199 i 200-201
Markery permanentne 196-198
Markery przemysłowe w paście 199
Markery stolarskie 199
Markery UV 199
Markery z farba plakatową 194
Masa mocująca 159
Maty podłogowe 47
Mechanizmy ściągające do identyfikatorów 103
Mieszanka Wedlowska 32
Mleczka do czyszczenia 13
Mleko 30
Monitory interaktywne 79
Mopy 16
Mydła w płynie 6,11 i 18
Myszki komputerowe 259
N
Naboje Parker do piór 173
Napoje gazowane 35
Niszczarki 52-61
Notatniki 231-235
Notesy samoprzylepne 238-243
Nożyki biurowe 166
Nożyki do kopert 166
Nożyczki 166-167
Numeratory 169
O
Obcinarki 62-63
Obwoluty do list wsuwanych 119
Odświeżacze powietrza 15
Odświeżacz elektroniczny 15
Ofertówki 115
Okładki do bindowania 73
Okładki do termobindowania 69
Okładki na dyplom 226
Olej do niszczarek 61
Ołówki 206-207
Oparcia do pleców 262
Orzechy 31
Ostrza wymienne do nożyków 166
P
Paluszki słone 32
Panele prezentacyjne 94-95
Papiery pakowe 257
Papiery do drukarek i kserokopiarek 219-223
Papier kolorowe 224
Papiery do ploterów 226
Papiery fotograficzne 229
Papiery ozdobne 228
Papiery toaletowe 4-8
Papiery wielkoformatowe 226
Paski magnetyczne 93
Pastele olejne Pentel 215
Pendrive 259
Pianka do czyszczenia monitorów 268
Pianka do czyszczenia tablic 93

Pinezki 154
Pisaki 198
Pióra kulkowe 181-183
Pióra wieczne 172-173
Planery magnetyczne 83
Planery szklane 83
Plastry medyczne 21
Plecaki na laptopa 266
Płyn do czyszczenia ekranów i obudów 268
Płyny i preparaty do dezynfekcji 9
Płyny do mycia szyb 10 i 12
Płyny do czyszczenia toalet 11 i 13
Płyny do czyszczenia tablic 93
Płyn nabłyszczający do zmywarek 12
Płyny uniwersalne do mycia podłóg 10 i 13
Płyny do mycia naczyń 11 i 12
Podajnik do papieru toaletowego 7
Podajniki do ręczników 5 i 7
Podajniki z zakładkami 243
Podajniki do Z-Z Notesów 238
Podajniki do taśm klejących 164-165
Podajniki do taśm pakowych 254-255
Podkładki do pisania 137
Podkładki pod mysz i nadgarstki 258
Podkłady na biurko 155
Podnóżki 263-264
Podpórki pod plecy 262
Podstawki na monitory i laptopy 260-261
Pojemniki do przechowywania 157
Poduszki do stempli 168
Pojemniki naścienne na dokumenty 99 i 159
Pojemniki kartonowe składane na dokumenty 142
Pojemniki magnetyczne na spinacze 154
Pojemniki metalowe na dokumenty 159
Pojemniki na dokumenty 134-135
Pojemniki składane na dokumenty 136
Pojemniki na teczki wiszące 129 i 133
Pojemniki z karteczkami 237
Pojemniki z szufladami 131 i 133
Popielnice 23
Preparaty do czyszczenia mebli 10 i 14
Prezentery bezprzewodowe 78
Pilot multimedialny 78
Projektory 78
Przedłużacze 265
Przekładki do segregatorów 110-111
Przyborniki na biurko 156 i 159
Pudełka Click&Store 132-133
Pudła kartonowe archiwizacyjne 138-141
R
Ramki samoprzylepne 98
Ramki magnetyczne 98-99
Ramki zatrzaskowe 100
Reklamówki 253
Ręczniki papierowe w roli 4-8
Ręczniki składane Z-Z 4-7
Rękawice gospodarcze 20
Rolki faksowe i samokopiujące 225
Rolki offsetowe i termiczne 225
Rozszywacze 153
Rzepy samoprzylepne 160
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Teczki plastikowe z gumką 120-123
Teczki plastikowe kopertowe 122
Teczki plastikowe wiązane 123
Teczki zamykane na suwak 122
Teczki zawieszane 128-129
Teczki z przegródkami 120-121
Temperówki 208
Termobindownice 69
Termookładki 69
Testery banknotów 257
Torby na laptopy 266
Trymery 62
Tryptyki suchościeralno-magnetyczne 88
Tusze do pieczątek i stempli 168
U
Uchwyty do paneli prezentacyjnych 94-95
Uchwyty samoprzylepne Command 160
Uchwyty magnetyczne na markery 92
W
Wafelki 32
Wąsy skoroszytowe 117
Wiadro gospodarcze 17
Wieszaki biurowe 45
Wizytowniki obrotowe 156
Wkłady Parker do długopisów 173
Wkłady Parker do piór kulkowych 173
Wkłady tuszujące do pieczątek 171
Woda mineralna i źródlana 36-39
Woreczki strunowe 257
Worki na śmieci 24-25
Wózki do sprzątania 17
Wpinki do segregatorów 123
Wskaźniki 78
Z
Zakładki indeksujące 243-245
Zakreślacze 186-187
Zapach do zmywarek 12
Zawieszki do kluczy 48
Zegary ścienne 49
Zestawy do czyszczenia tablic szklanych 85
Zestawy do czyszczenia tablic 92
Zestawy do kaligrafii Pentel 202
Zestawy geometryczne 204
Zestawy kreatywne Pentel 215
Zestaw na biurko VIP 158-159
Zestawy prezentowe piśmienne Parker 172-174
Zestawy półek Combiboxx 96
Zeszyty 230-234
Zmiotka 17
Zmywaki kuchenne 13
Zszywacze 142-150
Zszywacze elektryczne 150
Zszywacze tapicerskie 148
Zszywki biurowe 152
Zszywki tapicerskie 148
Zwilżacze do palców 253
Ż
Żel Cilit i Kret 14

S
Siedziska 262
Sejfy 48
Segregatory 104-109
Segregatory do akt osobowych 130
Segregatory New Binder 109
Segregatory Zero Max 123
Serwetki kolorowe 29
Składanka komputerowa 225
Skalówki 203
Skoroszyty plastikowe 116-117
Skoroszyty kartonowe 126
Skoroszyty zawieszane 128-129
Skoroszyty do akt osobowych 130
Skoroszyty zaciskowe 117-118
Skorowidze 236
Soki 35
Sól do zmywarek 12
Spinacze 154
Sprężone powietrze 268
Stojaki na ulotki 100
Suszarki elektryczne 8
Symbole magnetyczne 93
Syropy owocowe 35
System prezentacji Combiboox 96
System prezentacji Durable Sherpa 95
System prezentacji Tarifold 94
Szafki na klucze 48
Szczotki 17
Szpilki 154
Szuflady na dokumenty plastikowe 134-136
Szuflady na dokumenty metalowe 159
Ś 
Ściereczki do monitorów 268
Ściereczki nawilżane Presto 8
Ściereczki uniwersalne 19-20
Ścierki do mycia podłogi 19
Śmietanka 30
T
Tabletki do zmywarek 12
Tablice interaktywne 79
Tablice filcowe 91
Tablice korkowe 90-91
Tablice obrotowo-jezdne 82
Tablice kredowe 91
Tablice suchościeralno-magnetyczne 86-87
Tablice szklane-magnetyczne 84-85
Tabliczki informacyjne 97
Taśmy do drukarek Dymo 249
Taśmy do holderów 103
Taśmy do metkownic 256
Taśmy dwustronne 161
Taśmy klejące biurowe 163-165
Taśmy lakiernicze i montażowe 161
Taśmy pakowe 254-255
Teczki do akt osobowych 130
Teczki do podpisu 127
Teczki kartonowe na rzep 125
Teczki kartonowe wiązane 126
Teczki kartonowe z gumką białe 126
Teczki kartonowe z gumką kolor 124-125
Teczki kartonowe z rączką 125



centrala@kompaniabiurowa.pl 
ul. Karczunkowska 19

02-871 Warszawa 
tel.: 22 644 11 07

centrala

lubin@kompaniabiurowa.pl
ul. Polna 24 
59-300 Lubin
tel.: 76 844 28 84

olsztyn@kompaniabiurowa.pl
ul. Spółdzielcza 27
10-625 Olsztyn
tel.: 89 539 05 55

ostrow@kompaniabiurowa.pl
ul. ks. J. Warszawskiego 18 
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 592 04 47

poznan@kompaniabiurowa.pl
ul. Lutycka 105, budynek “A”
60-478 Poznań
tel.: 61 886 48 90

rzeszow1@kompaniabiurowa.pl
ul. Wspólna 2 
35-205 Rzeszów
tel.: 17 863 39 50   

siedlce@kompaniabiurowa.pl
ul. Magazynowa 8 C 
08-102 Siedlce
tel.: 25 644 65 67

suwalki@kompaniabiurowa.pl
ul. Marii Konopnickiej 8 
16-400 Suwałki
tel.: 87 565 13 70

szczecinek@kompaniabiurowa.pl
ul. Warcisława IV 17 
78-400 Szczecinek 
tel.: 537 518 004, 731 157 785

warszawa@kompaniabiurowa.pl
ul. Karczunkowska 19
02-871 Warszawa
tel.: 22 313 11 70

warszawa2@kompaniabiurowa.pl
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
tel.: 22 853 00 35

wloclawek@kompaniabiurowa.pl
ul. Mechaników 6 
87-800 Włocławek
tel.: 54 236 87 45

wroclaw@kompaniabiurowa.pl
ul. Wagonowa 28a
53-609 Wrocław
tel.: 71 359 82 21

bielskobiala@kompaniabiurowa.pl
ul. Partyzantów 68 
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 810 06 81

bydgoszcz@kompaniabiurowa.pl
ul. Miechowska 14
85-875 Bydgoszcz
tel.: 52 346 66 66

elblag@kompaniabiurowa.pl
ul. Malborska 53
82-300 Elbląg
tel.: 55 232 84 12

gdynia@kompaniabiurowa.pl
ul. Janka Wiśniewskiego 20
81-969 Gdynia
tel.: 58 669 85 85

goleniow@kompaniabiurowa.pl
ul. I Brygady Legionów 6a
72-100 Goleniów
tel.: 503 995 570, 691 640 983

jeleniagora@kompaniabiurowa.pl
ul. Moniuszki 1B
58-506 Jelenia Góra
tel.: 75 649 60 33

katowice@kompaniabiurowa.pl
ul. Ściegiennego 7
40-114 Katowice
tel.: 32 255 54 15

kutno@kompaniabiurowa.pl
ul. 1 Maja nr 3
99-300 Kutno
tel.: 24 254 15 47

krosno@kompaniabiurowa.pl
ul. Lotników 37
38-400 Krosno
tel.: 13 440 92 12

krakow@kompaniabiurowa.pl
ul. Golikówka 7 
30-723 Kraków
tel.: 12 292 02 48

kedzierzyn@kompaniabiurowa.pl
ul. Kazimierza Pułaskiego 25         
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 77 483 35 28

kielce@kompaniabiurowa.pl
ul. Rolna 2c 
25-419 Kielce
tel.: 41 343 13 43

koszalin@kompaniabiurowa.pl
ul. Przemysłowa 8B 
75-216 Koszalin
tel.: 94 341 69 23

lodz@kompaniabiurowa.pl
ul. Starorudzka 10E 
93-418 Łódź
tel.: 42 684 37 34

lublin@kompaniabiurowa.pl
ul. Turystyczna 36a
20-207 Lublin
tel.: 81 528 22 00

www.kompaniabiurowa.pl

Szybko wyszukaj nasz oddział lub skorzystaj
z internetowej Platformy Zakupowej.
Zapraszamy!

pisz@kompaniabiurowa.pl
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
tel.: 87 423 00 67




