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NOWA 
TECHNOLOGIA RECYKLINGU

Okładki
z cupcyclingowanego 
kartonu

W środku 
 papier 100% 
 recycled

6 eleganckich 
kolorów

OXFORD MY REC’UP: POZNAJ TECHNOLOGIĘ CUPCYCLING™

Unikalna technologia pozwala wykorzystac zuzyte papierowe kubki po napojach do produkcji notatników.
Tym sposobem materiał, z którego wykonano okładki notatników Oxford My Rec’up w 20% pochodzi
z ponownie przetworzonych materiałów. Opracowano równiez specjalna technologie usuwania z kubków
powłoki polietylenowej, a zebrany materiał jest ponownie wykorzystywany w procesie recyklingu.
Razem zadbajmy o srodowisko naturalne.
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Szanowni Państwo

 Oddajemy w Państwa ręce najnowszą odsłonę Katalogu artykułów biurowych Polskiej Grupy 
Partner. Mamy nadzieję, iż przygotowana przez nas oferta handlowa na rok 2023 zaspokoi wciąż 
zmieniające się potrzeby naszych Klientów.

 Tegoroczna edycja Katalogu została poszerzona o nowy dział. Obejmuje on produkty przyjazne 
dla środowiska oraz produkty eko. Jest to nasza odpowiedź na proekologiczne wyzwania 
współczesnego świata, których celem jest aktywne poszukiwanie rozwiązań zmniejszających 
obciążenie środowiska naturalnego. Szeroka gama rozmaitych produktów przedstawionych w naszej 
ofercie to efekt wieloletniej współpracy handlowej ze znanymi i cenionymi na rynku światowym 
producentami oraz dystrybutorami materiałów papierniczych i biurowych.

 Korzystając z okazji pragniemy podziękować za zaufanie, jakim obdarzają nas Państwo  
w ostatnich latach. To dzięki Państwu Polska Grupa Partner jest wciąż najprężniej rozwijającym się 
liderem branży papierniczo-biurowej w Polsce. 

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Z wyrazami szacunku

Adam Jeziorski
Prezes Zarządu
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Wszystkie nasze lokalizacje
BIAŁYSTOK
P.H.U. BAWI Spółka Akcyjna
ul. Składowa 10 (wjazd od ul. Hurtowej) 
15-399 Białystok
Telefon: +48 85 739 94 10 
Telefon: +48 85 739 94 13 
Fax: +48 85 739 94 33
e-mail: biuro@bawi.com.pl
www.bawi.com.pl

BIELSKO-BIAŁA
BESKID PLUS Sp. z o.o.
ul. Podwale 45 
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 470 77 00 
Fax: +48 33 470 77 25
e-mail: biuro@beskidplus.com.pl 
www.hurtownia.beskidplus.com.pl

BRODNICA
NEO-SYSTEM Marcin Krajewski
ul. Podgórna 80b
87-300 Brodnica
Telefon: +48 56 697 75 05
Telefon: +48 56 697 61 90
Kom. +48 602 26 49 47 
e-mail: biuroserwis@neo-system.pl
www.neo-system.pl

BYDGOSZCZ	
PARTNER PIK Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 246 
85-766 Bydgoszcz
Telefon: +48 52 348 58 58 
Fax: +48 52 329 90 90
e-mail: pik@all4office.pl
www.all4office.pl

CIESZYN
BESKID PLUS Sp. z o.o.
ul. Bielska 146 
43-400 Cieszyn
Telefon: +48 33 470 77 70
Telefon: +48 33 470 77 71
e-mail: biuro@beskidplus.com.pl
www.hurtownia.beskidplus.com.pl

CZĘSTOCHOWA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
SOLO-KOLOS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 363/365 
42-209 Częstochowa
Telefon: +48 34 360 41 70 
Telefon: +48 34 360 41 68 
Telefon/Fax: +48 34 366 51 55
e-mail: solokolos@solokolos.pl
www.solokolos.pl

GDAŃSK
PARTNER PIK Sp. z o.o.  
Oddział Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 20 lok. 216
80-175 Gdańsk
Telefon: +48 58 550 60 60
Fax: +48 52 524 47 15 
e-mail: pik@all4office.pl
www.all4office.pl

KALISZ
PARTNER KLEKS Sp. z o.o. 
Oddział Kalisz
62-800 Kalisz
ul. Pułaskiego 41
Telefon: +48 66 042 07 26
e-mail: biuro@klekskalisz.pl
www.ekleks.pl

KATOWICE
WISE DISTRIBUTION Sp. z o.o. 
ul. Grabowa 2 lok. 312
40-172 Katowice         
tel. +48 519 588 517
tel. +48 572 224 495
e-mail: info@wisedistribution.pl
www.wisedistribution.pl

KOSZALIN
PARTNER PIK Sp. z o.o.  
Oddział Koszalin 
ul. Dzieci Wrzesińskich 19a/11 
75-034 Koszalin
Telefon: +48 94 341 60 04 
Telefon: +48 94 341 60 03 
Fax: +48 94 341 64 53
e-mail: pik@all4office.pl
www.all4office.pl

KRAKÓW
ProOffice.net
ul. Rączna 25 F 
30-741 Kraków
Telefon: +48 12 269 25 21 
Telefon: +48 604 108 200 
e-mail: biuro@prooffice.net.pl
www.prooffice.net.pl

LUBLIN
PARTNER LIMES Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 16A
20-234 Lublin
Telefon: +48 72 857 77 27
Telefon: +48 72 857 77 70
e-mail: biuro@partnerlimes.pl
www.partnerlimes.pl

PŁOCK
PARTNER PREMIUM Sp. j.
ul. Graniczna 46 
09-407 Płock 
Telefon: +48 24 264 10 50 
Telefon: +48 24 267 89 25 
Fax: +48 24 267 89 30
e-mail: partnerpremium@partnerpremium.pl
e-mail: biuro@partnerpremium.pl
www.partnerpremium.pl

SZCZECIN
RESPOL Polska Sp. z o.o.
ul. Szczawiowa 71 
70-010 Szczecin
Telefon: +48 91 812 21 21 
Telefon: +48 91 428 12 11
e-mail: zamowienia@respolpolska.pl 
e-mail: respol@respolpolska.pl
www.respolpolska.pl

TORUŃ
PARTNER KLEKS Sp. z o.o.
87-100 Toruń 
ul. Dworcowa 7
Telefon: +48 56 658 41 60
e-mail: bok@ekleks.pl
www.ekleks.pl

WARSZAWA
PARTNER OFFICE Sp. z o.o.
Marynarska Passage
ul. Marynarska 21
02-674 Warszawa
Telefon: +48 22 123 41 45
e-mail: biuro@partner-office.pl
www.partner-office.pl

ZDUŃSKA	WOLA
CORRECT E. Mikas, J. Mikas Spółka Jawna
Ul. Lawendowa 12/14
98-220 Zduńska Wola
Telefon: + 48 43 823 28 24
Fax +48 43 824 66 42
e-mail: correct@correct.pl
www.correct.pl

WARSZAWA	SIEDZIBA	FIRMY
Polska Grupa Partner Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa
Telefon: +48 572 333 961
Telefon: +48 608 610 833
e-mail: biuro@pg-partner.pl
www.pg-partner.pl
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SIEDZIBA	FIRMY
Polska Grupa Partner Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa
Telefon: +48 572 333 961
Telefon: +48 608 610 833

e-mail: biuro@pg-partner.pl
www.pg-partner.pl

Realizujemy	zamówienia	na	terenie	całej	Polski

Zduńska Wola

Lublin
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krzesła

regulacja
wysokości
siedziska

produkt przyjazny
środowisku

zszywacze

10 9/13
10 mm

niszczarki

cięcie kartek
na paski /

ilość kartek 

cięcie kartek
na ścinki /

ilość kartek 

8 5

gilotyny

5
dziurkacze bindownice

8 11080/70
mm 6

kalkulatory

ilość cyfr
na wyświetlaczu

zasilanie
sieciowe

zasilanie
bateryjne

zasilanie
bateryjne

i słoneczne

pozostałe

przybory do pisania
dla leworęcznych

bez smugczas 
gwarancji

rozstaw
dziurek

ilość
dziurkowanych

kartek

głębokość 
wsuwania

kartek

ilość
zszywanych

kartek

typ
zszywek

ilość
dziurkowanych

kartek

ilość
oprawianych

kartek

ilość
ciętych
kartek

możliwość
swobodnego
kołysania się

blokada siedziska
i oparcia

w pięciu pozycjach

Anti-Shock regulowane
podłokietniki

góra-dół,
ruch nakładki

przód-tył 

zamówienie
specjalne

„Designed by macrovector / Freepik”

KOMPLEKSOWE  
WYPOSAŻENIE  

TWOJEGO BIURA

Czas realizacji zamówienia na terenie całego kraju -  następny dzień roboczy.

Katalog zawiera informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w porozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie  do rozpoczęcia 
rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie podane ceny w katalogu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen 
bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od produktów znajdujacych się w sprzedaży. Opisy zostały przygotowane przez producentów, w związku z tym 
wydawca nie odpowiada za ich treść.

Realizacja zamówień

Opis ikon
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Papiery kserograficzne białe i kolorowe, papiery komputerowe, rolki, materiały do urządzeń wielofunkcyjnych, papiery  
do ploterów, kartony ozdobne, dyplomy, okładki na dyplomy, papiery kancelaryjne, torby papierowe, papiery pakowe, druki akcydensowe.

PAPIER 

Koperty, etykiety wysyłkowe, kostki biurowe, karteczki, bloczki, notesy samoprzylepne, podajniki do karteczek, zakładki indeksujące, bruliony, 
kołobruliony, zeszyty, kołozeszyty, notatniki, kołonotatniki, bloki notatnikowe, bloki rysunkowe, bloki techniczne, skorowidze, dzienniki korespondencyjne.

KOPERTY,	ZESZYTY,	BLOKI	

Ekskluzywne przybory do pisania, długopisy: wymazywalne, automatyczne, ze skuwką, na łańcuszku, pióra i długopisy  
żelowe i kulkowe, wkłady/naboje/atramenty do piór i długopisów, cienkopisy, ołówki automatyczne i drewniane, grafity,  
kredki, pędzelki do kaligrafii, gumki, temperówki, zakreślacze, flamastry, markery, foliopisy, pisaki kreślarskie, korektory, linijki.

PISANIE	I	KORYGOWANIE	

Segregatory i etykiety na segregatory, przekładki, koszulki, ofertówki, wąsy do skoroszytów, skoroszyty, albumy ofertowe, teczki, deski i teczki 
z klipem, teczki do podpisu, przyborniki na biurko, wizytowniki, półki na dokumenty, pojemniki na dokumenty, podkłady na biurko, teczki zawieszane, 
kartony i pudła archiwizacyjne.

ORGANIZACJA	I	ARCHIWIZACJA	DOKUMENTÓW	

Zszywacze, rozszywacze, zszywki, dziurkacze, nożyczki i nożyki, taśmy pakowe i dyspensery, taśmy biurowe i dyspensery, kleje i masy mocujące, nawilżacze 
do palców, spinacze i pojemniki na spinacze, klipy do papieru, pinezki i szpilki, gumki recepturki, woreczki strunowe, folie stretch, folie bąbelkowe, 
urządzenie do produkcji wypełniaczy, wypełniacze, pudła klapowe i dla e-commerce, taśmy ostrzegawcze i antypoślizgowe, pieczątki i tusze do pieczątek.

AKCESORIA	BIUROWE	

Tonery (zamienniki), tonery, tusze (oryginały).
MATERIAŁY	EKSPLOATACYJNE	

Drukarki atramentowe i laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, niszczarki automatyczne, niszczarki manualne, akcesoria do niszczarek, 
trymery, gilotyny, kalkulatory, testery do banknotów, baterie, akumulatory, latarki, ładowarki.

URZĄDZENIA	BIUROWE	

Urządzenia bindujące, grzbiety, folie i okładki do bindowania, laminatory, folie do laminacji.
OPRAWA	DOKUMENTÓW	

Klawiatury i myszki, nośniki danych, słuchawki, głośniki, kamery internetowe, uchwyty na kamery/mikrofony/oświetlenie, akcesoria ergonomiczne, 
podnóżki, podstawki pod laptopy/pod monitory, podkładki pod myszki/klawiatury, ramiona na monitory, stanowiska do pracy, filtry prywatyzujące, 
listwy zasilające, torby, plecaki i teczki na laptopy, kosmetyczki i kubki podróżne, środki czyszczące do komputerów, zabezpieczenia do laptopów.

AKCESORIA	KOMPUTEROWE	

Etykiety, drukarki etykiet, taśmy i etykiety do drukarek, metkownice, akcesoria do metkownic, płyny do usuwania etykiet.
ETYKIETY	I	MASZYNY	DO	OZNACZANIA	

Monitory i zestawy interaktywne, tablice interaktywne, ekrany projekcyjne, wskaźniki do prezentacji, tablice (suchościeralne, szklane, 
porcelanowe, kredowe, obrotowo-jezdne, korkowe), planery, flipcharty, bloki do flipchartów, gabloty, akcesoria do tablic i planerów, kieszenie 
magazynowe, systemy prezentacyjne, antyramy, ramki, identyfikatory i akcesoria do identyfikatorów.

PREZENTACJA	I	KONFERENCJA	

Krzesła, wieszaki, maty pod krzesła, stojaki na parasole, kosze biurowe, kosze do segregacji, zegary, lampki biurowe, apteczki, kasetki 
na pieniądze, szafki na klucze, zawieszki do kluczy, systemy montażowe, tabliczki informacyjne, donice akustyczne, panele akustyczne, 
dystrybutory wody, oczyszczacze powietrza.

MEBLE	I	WYPOSAŻENIE	GOSPODARCZE	

Ręczniki/dozowniki do ręczników, papiery toaletowe/dozowniki do papieru toaletowego, mydła/dozowniki do mydła, suszarki do rąk, chusteczki 
higieniczne, odświeżacze, środki czyszcząco-dezynfekujące, środki/chemia czyszcząca, ścierki, rękawiczki, serwetki, worki na śmieci, mopy, szczotki.

ARTYKUŁY	HIGIENICZNE	I	ŚRODKI	CZYSTOŚCI	

Kawy, herbaty, dodatki do kawy i herbaty, wody, soki, napoje, przekąski, słodycze, naczynia, sztućce i woreczki jednorazowe, czajniki elektryczne, 
odkamieniacze.

ARTYKUŁY	SPOŻYWCZE	

Papiery kserograficzne, papiery satynowane, karteczki samoprzylepne, taśmy biurowe, długopisy, zakreślacze, markery permanentne, markery 
do tablic suchościeralnych, korektory, dziurkacze, zszywacze, akcesoria na biurko, teczki, skoroszyty, koszulki, segregatory, foldery, etykiety 
uniwersalne, pojemniki do archiwizacji, niszczarki, naczynia jednorazowe, worki na śmieci, zmywak kuchenny.

PRODUKTY	PRZYJAZNE	DLA	ŚRODOWISKA
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Co znaczy BYĆ EKO?
 Najłatwiej i najbardziej przejrzyście będzie jeśli po prostu podamy 
wyrazy bliskoznaczne tego słowa - nieskażony, zgodny z naturą, 
środowiskowy, proekologiczny, biologicznie nieszkodliwy, organiczny, 
prawdziwy, zielony, naturalny, biologiczny, fizjologiczny, zdrowy.
I my właśnie pod produkcją takich produktów się podpisujemy. Tak! 
Chwalimy się tym, że posiadamy w swojej ofercie coraz więcej 
produktów ekologicznych, z recyklingu, stworzonych zgodnie z ideą 
,,zero waste”.
 Ile razy zatrzymałeś się przy wyborze produktu i zastanowiłeś się 
nad tym, czy może jest coś, o tych samych właściwościach, spełniające 
te same funkcje, równie doskonałe jakościowo, a podczas jego produkcji 
nie wykorzystano substancji szkodliwych dla środowiska? Ani razu? 
Rzadko? Czas na zmiany! Razem zróbmy coś dla naszej planety, 
wybierajmy mądrze dbając o lasy, o nas, nasze dzieci, naszą przyszłość!
 Zatem z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu nowy dział 
w naszym Katalogu, dział PRODUKTÓW PRZYJAZNYCH DLA 
ŚRODOWISKA, a w nim znakomite produkty naszych kluczowych, 
długoletnich dostawców, neutralne pod względem emisji CO2, 
wyprodukowane częściowo bądź w 100% (!) z recyklingu, pochodzące 
z bezpiecznych źródeł, posiadające certyfikaty jak np. znany na całym 
świecie Blue Angel.
 Chylimy czoła Dostawcom, którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie 
i rozpoczęli produkcję ,,zielonych” produktów, a naszych Klientów 
zachęcamy do zakupów. Gwarantujemy, że wybierając ekologiczne 
produkty z naszego Katalogu i tym razem nie zawiedziemy Waszego 
zaufania.

EKO
PRODUKTY PRZYJAZNE  

DLA ŚRODOWISKA
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Papier satynowany Color Copy
• najwyższej jakości, satynowany, niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium do kolorowego druku laserowego, 

z certyfikatem FSC®
• gwarantuje wydruki najwyższej jakości i nasycone kolory, zwłaszcza w druku cyfrowym uczynią Twoją kolejną prezentację 

lub korespondencję podwójnie skuteczną
• satynowe wykończenie papieru podnosi wartość estetyczną i ogólne wrażenie raportów rocznych, broszur i ulotek, papier 

satynowany jest postrzegany nie tylko jako bardziej elegancki, ale także przyciągnie uwagę czytelników i zachęci ich 
do przeczytania dokumentu
INDEKS FORMAT BIAŁOŚĆ GRAMATURA ARK./OPAK.
IG1000 A4 161 +/-3 CIE 90 g/m² 500
IG1001 A4 161 +/-3 CIE 100 g/m² 500
IG1002 A4 161 +/-3 CIE 120 g/m² 250
IG1003 A4 161 +/-3 CIE 160 g/m² 250
IG1004 A4 161 +/-3 CIE 200 g/m² 250
IG1005 A4 161 +/-3 CIE 220 g/m² 250
IG1006 A4 161 +/-3 CIE 250 g/m² 125
IG1007 A4 161 +/-3 CIE 280 g/m² 150
IG1008 A4 161 +/-3 CIE 300 g/m² 125
IG1009 A4 161 +/-3 CIE 350 g/m² 125

Papier kserograficzny Navigator
• przyjazny dla środowiska - mniejsze zużycie surowców naturalnych przy jednoczesnej gwarancji 

wysokiej jakości produktu
• posiada certyfikaty zarządzania zasobami leśnymi FSC® i PEFC gwarantują, że całe drewno 

wykorzystywane do produkcji pulpy pochodzi z kontrolowanych źródeł
• zwiększona wydajność, 99,99% wydruków bez zacięć papieru
• wielofunkcyjny, 100% gwarancji dla wszystkich drukarek i fotokopiarek
• nadaje się druku wszelkiego rodzaju dokumentów
• znakomity kontrast druku pięknie podkreślający barwy kolorowych dokumentów wysokiej jakości
• mikroporowata powierzchnia zapewniająca szybkie schnięcie tuszu i dokładną absorpcję, także 

dla obrazów o wysokiej rozdzielczości
• białość 169 CIE

INDEKS FORMAT BIAŁOŚĆ GRAMATURA ARK./OPAK.
IG1010 A3 161 +/-3 CIE 90 g/m² 500
IG1011 A3 161 +/-3 CIE 100 g/m² 500
IG1012 A3 161 +/-3 CIE 120 g/m² 250
IG1013 A3 161 +/-3 CIE 160 g/m² 250
IG1014 A3 161 +/-3 CIE 200 g/m² 250
IG1015 A3 161 +/-3 CIE 220 g/m² 250
IG1016 A3 161 +/-3 CIE 250 g/m² 125
IG1017 A3 161 +/-3 CIE 280 g/m² 150
IG1018 A3 161 +/-3 CIE 300 g/m² 125

INDEKS FORMAT FORMAT GRAMATURA ARK./OPAK.
NG1000 Universal A4 80 g/m² 500
NG1001 Universal A3 80 g/m² 500
NG1002  Expression A4 90 g/m² 500
NG1003  Expression A3 90 g/m² 500
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Taśma biurowa ekologiczna Scotch® Magic
• najwyższej jakości matowa taśma biurowa, ekologiczna
• po naklejeniu staje się niewidoczna
• łatwo odkleja się od większości powierzchni
• można po niej pisać
• nie zostawia smug na fotokopiach
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• dyspenser w komplecie

INDEKS SZER. DŁ.
SC2300 19 mm 20 m

Taśmy biurowe ekologiczne Scotch® 
Magic Greener Choice
• Scotch® Greener Choice to taśma Magic w przyjaznym 

dla środowiska wydaniu
• klej i 53% taśmy wytworzono z surowców roślinnych, a podajnik, 

opakowanie i trzpień w 100% z surowców z recyklingu
• po naklejeniu staje się niewidoczna
• łatwo odkleja się od większości powierzchni
• można po niej pisać, nie żółknie z upływem czasu
• podajnik wykonany w 100% z plastiku z recyklingu  

podobnie jak opakowanie kartonowe
INDEKS SZER. DŁ. IL. W OPAK.
SC2301  19 mm 15 m 1 szt.
SC2302  19 mm 33 m 3 szt.
SC2303  19 mm 33 m 9 szt.

Ekologiczne karteczki samoprzylepne Post-it® żółte
• ekologiczne karteczki samoprzylepne w 100% wykonane z papieru z recyklingu 
• z certyfikatem PEFC Recycled, który gwarantuje, że surowce do ich produkcji pochodzą 

z odnawialnych i odpowiedzialnie zarządzanych lasów 
• wysoką przyczepność karteczek zapewnia specjalny klej wyprodukowany w 60% z surowców 

roślinnych, wytworzony z corocznie odrastających roślin
INDEKS SZER. DŁ. IL. W OPAK. RODZAJ

PO2305  38 mm 51 mm 6x100 karteczek klasyczne
PO2306  76 mm 76 mm 2x100 karteczek klasyczne
PO2307  76 mm 76 mm 6x100 karteczek klasyczne
PO2308  76 mm 127 mm 6x100 karteczek klasyczne
PO2309  76 mm 76 mm 6x100 karteczek Z-notes
PO2310  76 mm 76 mm 16x100 karteczek Z-notes
PO2311  76 mm 76 mm 4 kol.x100 karteczek klasyczne

Ekologiczne karteczki samoprzylepne Post-it® 
Nature pastelowe
• ekologiczne karteczki samoprzylepne w pastelowych kolorach zostały stworzone 

zgodnie z ideą „zero waste”
• wyprodukowane w 100% z papieru z segregowanych odpadów, w tym 30% 

z odpadów komunalnych - nie zostało ścięte żadne drzewo
• jako jedyne mają papier bielony metodą PCF bez użycia chloru, co minimalizuje 

powstawanie substancji potencjalnie szkodliwych dla środowiska
• wysoką przyczepność karteczek zapewnia klej wyprodukowany w 60% 

z surowców roślinnych, wytworzony z corocznie odrastających roślin 
• grubszy papier w 100% z pulpy drzewnej, po którym wygodnie jest pisać  

m.in. długopisem, ołówkiem, cienkopisem, piórem
INDEKS SZER. DŁ. IL. W OPAK.

PO2300  38 mm 51 mm 6x100 karteczek
PO2301  38 mm 51 mm 24x100 karteczek
PO2302  76 mm 76 mm 6x100 karteczek
PO2303  76 mm 76 mm 16x100 karteczek
PO2304  76 mm 127 mm 16x100 karteczek
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Długopisy olejowy B2P Ecoball
• wykonany z tworzywa PET, odzyskanego z butelek
• kształtem przypomina produkt, z którego powstał
• w 86% wykonany z materiałów przetworzonych, 

nie wliczając części wymiennych
• kulka pisząca wykonana ze stopu węglika 

wolframu
gr. linii pisania: ok. 0,27 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP2502  czarny
WP2503 niebieski

Długopis  
automatyczny z butelki ECO
• ekologiczny długopis automatyczny, kształ korpusu 

nawiązuje do butelki, z której został wykonany
• wykonany z przetworzonego plastiku w 89%
• wytrzymały korpus
• grubość końcówki: 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU
AZ6705 niebieski

Długopis automatyczny 
bambusowy ECO
• długopis automatyczny ECO Astra 

wykonany z drewna bambusowego
• posiada niezwykle wytrzymały korpus 

w przyjemnej dla oka kolorystyce
• produkty ECO Astra powstały z potrzeby 

dbania o środowisko naturalne
• grubość końcówki 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU
AZ5399 niebieski

Długopis żelowy B2P Gel
• wykonany z tworzywa PET, odzyskanego z butelek.
• kształtem przypomina produkt, z którego powstał.
• w 89 % wykonany z materiałów przetworzonych, 

nie wliczając części wymiennych
• wyprodukowany we Francji, w fabryce przyjaznej 

środowisku (ISO 14001)
• wymienny wkład G2
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1731  czarny
WP1730  niebieski

gr. linii pisania: 0,35 mm
INDEKS KOL. TUSZU

WP2504  czarny
WP2505  niebieski

Długopisy automatyczne 
STABILO pointball
• wykonany w 79% z plastiku pochodzącego 

z recyklingu
• gumowany uchwyt w kolorze wkładu
• wymienny wkład o rozmiarze XXL
• SH1373 - niebieski, czarny, czerwony, zielony
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU
SH6119 czarny
SH6236 czerwony
SH6109 niebieski
SH6237 zielony
SH6175 turkusowy
SH6238 fioletowy
SH1373 zestaw 4 szt.
SH6128 zestaw 6 szt.

Długopisy kulkowe 
automatyczne Acroball
• nowy rodzaj tuszu zapewniający gładkość 

i jedwabistość pisma
• posiada mechanizm chowania wkładu
• szybkoschnący tusz
• ergonomiczny gumowy uchwyt
• produkt ekologiczny, wykonany 

w ponad 77% z materiałów przetworzonych, 
nie wliczając części wymiennych

gr. linii pisania: 0,26 mm
INDEKS KOL. TUSZU
WP1728 czarny
WP1729 czerwony
WP1727 niebieski
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Zakreślacz ekologiczny
• zakreślacz z mieszanki ekologicznej na bazie drewna
• zawiera tusz w kolorze fluorescencyjnym na bazie wody, 

do ponownego napełnienia
• zatyczka i obudowa wykonane są w min. 90% z materiałów 

odnawialnych
• szczególnie nadają się do znakowania i zakreślania 

fragmentów tekstu w listach, notatkach, zestawieniach 
i książkach 
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1169 niebieski ścięta
EG1167 pomarańczowy ścięta
EG1170 zielony ścięta
EG1168 różowy ścięta
EG1166 żółty ścięta
EG1171 mix 4 szt. ścięta

Marker V Board Master Medium do tablic 
• do tablic suchościeralnych, posiada wymienny zbiornik z płynnym atramentem
• posiada system TPF - nie ma potrzeby wstrząsania i pompowania
• wytrzymała końcówka pisząca wykonana jest z fibry i umożliwia wielokrotną zmianę wkładu
• tusz ma bardzo intensywne kolory, dzięki czemu napis jest widoczny nawet z dużej odległości
• produkt powstał z myślą o ochronie środowiska, wykonany z materiałów przetworzonych 

w 80% nie wliczając części wymiennych
• możliwość kontrolowania ilości tuszu, posiada bezpieczną wentylową skuwkę
• produkt przyjazny dla środowiska – nie zawiera ksylenu
• średnica końcówki piszącej 6 mm
• długość linii pisania 700 m
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP1648 czarny M
WP1650 czerwony M
WP1649 niebieski M
WP1651 zielony M

Marker V Board Master S UF Begreen do tablic
• do tablic suchościeralnych, posiada wymienny zbiornik z płynnym atramentem
• wytrzymała końcówka pisząca wykonana jest z fibry i umożliwia wielokrotną zmianę wkładu
• tusz ma bardzo intensywne kolory, dzięki czemu napis jest widoczny nawet z dużej odległości
• produkt powstał z myślą o ochronie środowiska, wykonany z materiałów przetworzonych 

w 80% nie wliczając części wymiennych
• możliwość kontrolowania ilości tuszu 
• produkt przyjazny dla środowiska – nie zawiera ksylenu
• posiada bezpieczną wentylową skuwkę
gr. linii pisania: 0,8 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP6302 czarny M
WP6304 czerwony M
WP6303 niebieski M

Korektor w taśmie BeGreen
• przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia taśmy
• ruchomy mechanizm zabezpieczający chroni taśmę  

przed zabrudzeniem i uszkodzeniami
• produkt ekologiczny, wykonany z materiałów przetworzonych  

w 88,4% nie wliczając części wymiennych
• wkład WP1588

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
WP1587 4 mm 6 m
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Dziurkacz Novus B220 Re+New z plastiku z recyklingu
• najwyższej jakości dziurkacz biurowy Novus B220 RE+NEW
• wysuwany ogranicznik formatu z czytelnym wskaźnikiem rozmiaru
• antypoślizgowa podstawa, którą można do połowy wysunąć  

dla opróżnienia i łatwo zamknąć
• wykonany z metalu w obudowie z tworzywa sztucznego,  

którego 64% pochodzi z recyklingu
• sprawdzone przez TÜV Nord zgodnie z wymogami ustawy  

o bezpieczeństwie urządzeń i produktów
• struktura plastra miodu w podstawie zapewnia stabilność
• opakowanie produktu nie zawiera plastiku

INDEKS KOLOR
NV2303 czarny

Dziurkacz Novus B230 Re+New z plastiku z recyklingu
• profesjonalny dziurkacz biurowy Novus B230 RE+NEW
• wysuwany ogranicznik formatu z czytelnym wskaźnikiem rozmiaru
• antypoślizgowa podstawa, którą można do połowy wysunąć  

dla opróżnienia i łatwo zamknąć
• wykonany z metalu w obudowie z tworzywa sztucznego,  

którego 62% pochodzi z recyklingu
INDEKS KOLOR

NV2304 czarny

Mini dziurkacz Leitz NeXXt Recycle  
neutralny pod względem emisji CO2
• neutralny dla klimatu, wykonany w 50% z przetworzonego plastiku pokonsumenckiego
• w 100% nadaje się do recyklingu - można go całkowicie zdemontować, oddzielając  

różne rodzaje materiałów, przy użyciu jedynie śrubokręta
• ergonomiczny uchwyt i poręczny rozmiar zapewniają wygodne dziurkowanie w ręku
• wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica zapewniają perfekcyjne 

wyrównanie papieru
• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach
• 3-letnia gwarancja i certyfikat bezpieczeństwa GS
• ekologiczne opakowanie z kartonu pochodzącego w 67% z recyklingu,  

w pełni nadające się do ponownego przetworzenia
INDEKS KOLOR
LE0180 czarny 3

62% recycled
plastic

64% recycled
plastic
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Zszywacz Novus B2 Re+New z plastiku z recyklingu
• poręczny zszywacz Novus B2 RE+NEW do użytku w domu i małym biurze
• wykonany z metalu w obudowie z tworzywa sztucznego, którego 95% pochodzi 

z recyklingu
• umożliwia zszycie permanentne, czasowe i tapicerskie dzięki obrotowej matrycy
• system ładowania zszywek od góry
• maksymalna głębokość wsuwania kartki to 65 mm

INDEKS KOLOR
NV2300 czarny

Zszywacz Novus Flat-Clinch B4FC Re+New z plastiku z recyklingu
• zszywacz Novus B4FC z systemem bardzo płaskiego zakleszczania zszywek Flat-Clinch, pozwala 

na umieszczenie w segregatorze nawet 30% więcej zszytych dokumentów w porównaniu z dokumentami 
zszywanymi standardowo

• wykonany z metalu w obudowie z tworzywa sztucznego, którego 80% pochodzi z recyklingu
• umożliwia zszycie permanentne, czasowe i tapicerskie dzięki obrotowej matrycy
• system ładowania zszywek od przodu przy użyciu przycisku
• maksymalna głębokość wsuwania kartki 65 mm

INDEKS KOLOR
NV2302 czarny

Zszywacz Novus B4 Re+New z plastiku z recyklingu
• zszywacz Novus B4 RE+NEW doskonałym wyborem do domu lub biura
• wykonany z metalu w obudowie z tworzywa sztucznego, którego 81% pochodzi 

z recyklingu
• umożliwia zszycie permanentne, czasowe i tapicerskie dzięki obrotowej matrycy
• system ładowania zszywek od przodu przy użyciu przycisku
• maksymalna głębokość wsuwania kartki 65 mm

INDEKS KOLOR
NV2301 czarny

Mini zszywacz Leitz NeXXt Recycle  
neutralny pod względem emisji CO2
• neutralny dla klimatu, wykonany w 81% z przetworzonego plastiku pokonsumenckiego
• w 100% nadaje się do recyklingu - można go całkowicie zdemontować, oddzielając 

różne rodzaje materiałów, przy użyciu jedynie śrubokręta
• bezwysiłkowe, dokładne zszywanie dzięki opatentowanej technologii Direct Impact
• poręczny, zintegrowany rozszywacz
• otwarcie 180° umożliwia zszywanie tapicerskie
• do używania ze zszywkami Leitz Power Performance P2 nr 10
• 3-letnia gwarancja przy stosowaniu zszywek Leitz oraz certyfikat bezpieczeństwa GS

INDEKS KOLOR
LE0178 czarny

Mały zszywacz Leitz NeXXt Recycle  
neutralny pod względem emisji CO2
• neutralny dla klimatu, wykonany w 96% z przetworzonego plastiku pokonsumenckiego
• w 100% nadaje się do recyklingu - można go całkowicie zdemontować, oddzielając 

różne rodzaje materiałów, przy użyciu jedynie śrubokręta
• bezwysiłkowe, dokładne zszywanie dzięki opatentowanej technologii Direct Impact
• poręczny, zintegrowany rozszywacz
• obrotowe kowadełko umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, a otwarcie 180°  

- zszywanie tapicerskie
• do używania ze zszywkami Leitz Power Performance P3, 24/6 i 26/6, opakowanie 

zszywek w komplecie
INDEKS KOLOR
LE0179 czarny

95% recycled
plastic 81% recycled

plastic

80% recycled
plastic
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EKOLOGICZNIE ZRÓWNOWAŻONE 
Nasze nowe akcesoria na biurko

BLUE ANGEL – Z DUŻĄ TRADYCJĄ  
Nasza nowa linia akcesoriów biurowych Blue Angel jest wykonana  
co najmniej w 80% z recyklingu tworzyw sztucznych zgodnie z surowymi  
wytycznymi i wymaganiami Blue Angel oraz jest certyfikowana jako szczególnie  
przyjazna dla środowiska naturalnego i spełniająca wysokie standardy 
zrównoważonego rozwoju.

Pojemnik  
na długopisy ECO
•  praktyczny i wytrzymały pojemnik 

na długopisy
• na artykuły piśmienne, nożyczki, itp.
• wymiary: 80x100 mm (ØxW)

INDEKS KOLOR
DU0041  czarny
DU0042  niebieski
DU0043  szary

Tacka na dokumenty ECO
• poręczna taca na dokumenty
• możliwość układania tacek w pionie lub kaskadowo
• z szerokim wgłębieniem dla łatwego dostępu do dokumentów
• podniesiony przód zapobiega wysunięciu się dokumentów
• do formatów: A4 do C4
• wymiary: 253x63x337 mm (SxWxG)

INDEKS KOLOR
DU0047  czarny
DU0048  niebieski
DU0049  szary

Pojemnik z karteczkami ECO
• klasyczny pojemnik z karteczkami
• 800 karteczek w rozmiarze 93x93 mm
• duża pojemność
• otwarta przestrzeń dla łatwego dostępu 

do karteczek
• wymiary: 100x105x100 mm (SxWxG)

INDEKS KOLOR
DU0044  czarny
DU0045  niebieski
DU0046  szary

Pojemnik z szufladami ECO
• z 4 szufladami
• blokada, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu szuflad 
• duże uchwyty ułatwiające otwieranie
• wymiary: 290x230x360 mm (szer. x wys. x gł.)
• do formatu A4

INDEKS KOLOR
DU0038  czarny
DU0039  niebieski
DU0040  szary

Stojak na katalogi ECO
•  stojak na katalogi do uniwersalnego zastosowania
• trzy komory, każda o szerokości 65 mm
• łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości
• do przechowywania dokumentów, katalogów, broszur itp.
• wymiary: 215x165x210 mm (SxWxG)

INDEKS KOLOR
DU0050  czarny
DU0051  niebieski
DU0052  szary

Pojemnik na katalogi ECO
• praktyczny pojemnik na katalogi do formatu A4
•  z praktycznym otworem ułatwiającym wyjmowanie
•  do przechowywania dokumentów, katalogów, broszur
• wymiary: 73x306x241 mm (SxWxG)

INDEKS KOLOR
DU0053  czarny
DU0054  niebieski
DU0055  szary

Kosz na śmieci ECO
• okrągły, elegancki kosz na śmieci
• gładkie wewnętrzne ścianki ułatwiają czyszczenie 
• pojemność: 16 litrów
• z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie
• wymiary: 315x330 mm (Ø x wys.)

INDEKS KOLOR
DU0056 szary
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Teczka Leitz Recycle z grzbietem 30 mm  
neutralna pod względem emisji CO²
• wykonana z plastiku w 90% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego),  

neutralna dla klimatu i w 100% nadająca się do ponownego przetworzenia
• posiada certyfikat Blue Angel
• 3 wewnętrzne klapki zapobiegają wypadaniu dokumentów
• mieści do 250 kartek A4 (80 g/m²)
• nadające się do recyklingu zapięcie zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
• nieprzezroczysty materiał chroni wrażliwe dane osobiste lub służbowe

INDEKS KOLOR
LE0137  niebieski
LE0138  zielony
LE0139  czerwony
LE0140  żółty
LE0182  czarny

Album ofertowy Leitz Recycle  
neutralny pod względem emisji CO²
• wykonany z plastiku w 90% pochodzącego z recyklingu (przed- i pokonsumpcyjnego), 

neutralny dla klimatu i w 100% nadający się do ponownego przetworzenia
• 20 lub 40 przezroczystych koszulek przymocowanych na stałe do grzbietu
• mieści 40 lub 80 kartek A4 (po 2 w każdej koszulce, 80 g/m²) 
• folia typu copy safe zapobiega migracji tuszu z papieru na plastik
• bezkwasowy materiał zapobiega żółknięciu papieru z upływem czasu, idealny 

do długotrwałej archiwizacji ważnych dokumentów
20 koszulek

INDEKS KOLOR
LE0145  niebieski
LE0146  zielony
LE0147  czerwony
LE0148  żółty
LE0184  czarny

Teczka z poszerzanymi przegródkami Leitz Recycle 
neutralna pod względem emisji CO²
• wykonana z plastiku w 80% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego),  

neutralna dla klimatu i w 100% nadająca się do ponownego przetworzenia
• posiada certyfikat Blue Angel
• idealna do zarządzania mniejszymi projektami, sortowania dokumentów według tematów, 

zarządzania dokumentami klientów i innych zadań wymagających segregowania danych
• 5 poszerzanych przegródek i stała przednia przegroda do przechowywania różnych 

przedmiotów lub notatnika 
• mieści do 250 kartek A4 (80 g/m²) 
• nadające się do recyklingu zapięcie zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
• nieprzezroczysty materiał chroni wrażliwe dane osobiste lub służbowe
• lekka i wytrzymała, nadaje się do wielokrotnego użytku

INDEKS KOLOR
LE0141  niebieski
LE0142  zielony
LE0143  czerwony
LE0144  żółty
LE0183  czarny

Koszulki Leitz Recycle w dyspenserze At Hand A4 
neutralne pod względem emisji CO²
• z plastiku w 100% pochodzącego z recyklingu, audytowane zewnętrznie i certyfikowane 

przez UL, neutralne dla klimatu i w 100% nadające się do ponownego przetworzenia
• innowacyjne pudełko z dozownikiem umożliwia wygodne wyciąganie z pudełka po 

jednej sztuce, utrzymując pozostałe koszulki na miejscu - pozwala zaoszczędzić miejsce 
w szufladzie lub na półce

• ochronne, plastikowe koszulki otwierane od góry przeznaczone są do przechowywania 
i archiwizacji dokumentów w formacie A4

• uniwersalny, perforowany, wzmocniony pasek z 11 otworami pasuje do każdego 
segregatora ringowego i z mechanizmem dźwigniowym; wykonany jest z przezroczystej 
folii pochodzącej z recyklingu

• najwyższej jakości matowa folia groszkowa o grubości 70 mikronów
• folia typu copy safe zapobiega migracji tuszu z papieru na plastik
• bezkwasowy materiał zapobiega żółknięciu papieru z upływem czasu, idealny 

do długotrwałej archiwizacji ważnych dokumentów
• pudełko z dozownikiem wykonane jest z kartonu w 100% 

pochodzącego z recyklingu i w pełni nadającego się  
do ponownego przetworzenia

• idealnie pasuje do innych produktów z kolekcji Recycle, dbając  
o elegancki i ekologiczny wygląd biura
INDEKS ILOŚĆ W OPAK.
LE0157 40 szt.

40 koszulek
INDEKS KOLOR
LE0149  niebieski
LE0150  zielony
LE0151  czerwony
LE0152  żółty
LE0185  czarny
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Skoroszyt kartonowy A4 z płaskim metalowym 
mechanizmem Leitz Recycle neutralny pod względem 
emisji CO²
• wykonany z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego), 

neutralny dla klimatu i w 100% nadający się do ponownego przetworzenia 
(metalowy mechanizm można odseparować od kartonu)

• posiada certyfikat Blue Angel
• skoroszyt do przechowywania i przenoszenia przedziurkowanych dokumentów A4
• mechanizm skoroszytowy utrzymuje wpięte dokumenty na miejscu
• mieści do 250 kartek A4 (80 g/m²)
• wykonany z bardzo mocnego kartonu o gramaturze 275 g/m²,  

zapewniającego trwałość i możliwość wielokrotnego użytkowania
INDEKS KOLOR
LE0158  niebieski
LE0159  zielony
LE0160  czerwony
LE0161  żółty
LE0187  czarny

Teczka kartonowa Leitz Recycle  
neutralna pod względem emisji CO2
• wykonana z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego), 

neutralna dla klimatu i w 100% nadająca się do ponownego przetworzenia
• posiada certyfikat Blue Angel
• 3 wewnętrzne klapki zapobiegają wypadaniu dokumentów
• mieści do 250 kartek A4 (80 g/m²)
• wykonana z bardzo mocnego kartonu o gramaturze 430 g/m²,  

zapewniającego trwałość i możliwość wielokrotnego użytkowania
INDEKS KOLOR
LE0162  niebieski
LE0163  zielony
LE0164  czerwony
LE0165  żółty
LE0188  czarny

Teczka kartonowa z gumką na rogach Leitz Recycle 
neutralna pod względem emisji CO2
• wykonana z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego), 

neutralna dla klimatu i w 100% nadająca się do ponownego przetworzenia  
(po zdjęciu gumki)

• posiada certyfikat Blue Angel
• mieści do 250 kartek A4 (80 g/m²)
• z gumką na rogach, chroniącą dokumenty przed wypadaniem.
• wykonana z bardzo mocnego kartonu o gramaturze 430 g/m²,  

zapewniającego trwałość i możliwość wielokrotnego użytkowania
INDEKS KOLOR
LE0166  niebieski
LE0167  zielony
LE0168  czerwony
LE0169  żółty
LE0189  czarny
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Teczka segregująca z gumką Leitz Recycle z kartonu 
neutralna pod względem emisji CO2
• wykonana z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego), 

neutralna dla klimatu i w 100% nadająca się do ponownego przetworzenia 
(po zdjęciu gumki)

• posiada certyfikat Blue Angel
• wyposażony w 6 przegródek z indeksami
• indeks na wewnętrznej stronie klapki służy do opisania zawartości każdej sekcji
• z gumką na rogach, chroniącą dokumenty przed wypadaniem
• wgłębienia w wewnętrznych przegrodach służą do sprawdzenia, czy w środku są 

dokumenty
• wykonana z bardzo mocnego kartonu: okładka 430 g/m², przegródki 275 g/m², 

zapewniającego trwałość i możliwość wielokrotnego użytkowania
INDEKS KOLOR IL. PRZEKŁADEK
LE0170  niebieski 6
LE0171  zielony 6
LE0172  czerwony 6
LE0192  żółty 6
LE0190  czarny 6
LE0173  niebieski 12
LE0174  zielony 12
LE0175  czerwony 12
LE0193  żółty 12
LE0191  czarny 12

Teczka Leitz Recycle A4 PP z grzbietem 15 mm 
neutralna pod względem emisji CO2
• wykonana z plastiku w 90% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego), 

neutralna dla klimatu i w 100% nadająca się do ponownego przetworzenia
• posiada certyfikat Blue Angel
• 3 wewnętrzne klapki zapobiegają wypadaniu dokumentów
• mieści do 150 kartek A4 (80 g/m²)
• nadające się do recyklingu zapięcie zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
• nieprzezroczysty materiał chroni wrażliwe dane osobiste lub służbowe

INDEKS KOLOR
LE0133  niebieski
LE0134  zielony
LE0135  czerwony
LE0136  żółty
LE0181  czarny

Teczka kopertowa Leitz Recycle A4 PP  
neutralna pod względem emisji CO2
• wykonana z plastiku w 80% pochodzącego z recyklingu (pokonsumpcyjnego), 

neutralna dla klimatu i w 100% nadająca się do ponownego przetworzenia
• posiada certyfikat Blue Angel
• idealna do przenoszenia i ochrony dokumentów w formacie do A4, notatek, zdjęć 

i innych akcesoriów
• klapka z zamknięciem na zatrzask chroni dokumenty przed wypadaniem
• mieści 60 kartek A4 (80 g/m²)
• bezkwasowa, bezpieczna dla dokumentów kopiowanych

INDEKS KOLOR
LE0153  niebieski
LE0154  zielony
LE0155  czerwony
LE0156  żółty
LE0186  czarny
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Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Segregator Esselte No.1 neutralny pod względem emisji 
CO2 karton w 100% wykonany z surowców wtórnych
• neutralny dla klimatu, karton w 100% pochodzący z odzysku i w 100% nadający się 

do recyklingu, z certyfikatami środowiskowymi Blue Angel i FSC
• wytrzymały, opatentowany mechanizm dźwigniowy No.1, z certyfikatem GS i LGA
• segregator z okładką z kartonu pokrytą papierem w stylowych, żywych kolorach
• blokada okładki, otwór na palec na grzbiecie i metalowe okucia na rogach ułatwiają 

użytkowanie i bezpieczne przechowywanie dokumentów
• mieści 350 lub 500 kartek A4 (80 g/m²)
• 3 lata gwarancji na mechanizm
• etykieta przyklejana na grzbiecie umożliwia identyfikację zawartości
• zaprojektuj i wydrukuj  własne etykiety na grzbiet na stronie www.esselte-easprint.com
• wyprodukowany w Europe
• sprzedawany jedynie z etykietą - nie spowoduje gromadzenia odpadów po opakowaniu
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
ET0027  niebieski
ET0029  zielony
ET0030  czerwony
ET0028  żółty
ET0031  czarny
ET0032  biały

Segregator Leitz 180° Recycle  
neutralny pod względem emisji CO2
• wykonany z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu, w 100% nadaje się 

do ponownego przetworzenia
• posiada certyfikat FSC i Blue Angel
• cały segregator można zdemontować i podzielić na części z kartonu, plastiku i metalu 

w celu ponownego 100% przetworzenia
• opatentowany unikalny mechanizm 180° umożliwia szersze o 50% otwarcie  

i o 20% szybsze segregowanie dokumentów
• otwór na palec z jasnoszarego plastiku z recykligu ułatwia wyjmowanie segregatora 

z półki, a pierścienie rado zabezpieczają segregator, gdy jest zamknięty i ustawiony 
w pozycji pionowej

• mieści 350 lub 600 kartek A4 (80 g/m²)
• 5 lat gwarancji na mechanizm
• wyprodukowany w Europie
• tylko etykieta - bez odpadów opakowaniowych
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
LE0126  niebieski
LE0127  zielony
LE0128  czerwony
LE0129  żółty
LE0177  czarny

szer. grzbietu: 80 mm
INDEKS KOLOR
LE0122  niebieski
LE0123  zielony
LE0124  czerwony
LE0125  żółty
LE0176  czarny

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR
ET0020  niebieski
ET0022  zielony
ET0023  czerwony
ET0021  żółty
ET0024  czarny
ET0025  biały

Folder groszkowy PP A4 Recycled Premium
• wykonany w 90% z przetworzonego plastiku, bezkwasowy materiał zapobiega  

żółknięciu z upływem czasu
• do przenoszenia, zabezpieczania i prezentacji dokumentów z łatwym dostępem 

do zawartości dzięki otwieraniu z góry i z prawej strony
• matowa powierzchnia z najwyższej jakości folią o grubości 140 mic.
• folia copy safe zapobiega migracji atramentu z papieru na plastik

INDEKS KOLOR
ET1657 100 mic.
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Kontener Eco do archiwizacji
• kontener Esselte Eco
• łatwe do złożenia, instrukcja składania wydrukowana na pudle

INDEKS RODZ. GRAMATURA SZER. DŁUGOŚĆ WYS. KOLOR
ET1621 zbiorcze 400 g/m² 439 mm 345 mm 242 mm siarczanowy
ET1622 zbiorcze 400 g/m² 427 mm 305 mm 343 mm siarczanowy
ET1623 zbiorcze 400 g/m² 439 mm 340 mm 259 mm siarczanowy

Pudło Eco do archiwizacji
• w 100% zdatne do recyklingu, posiada certyfikat FSC®
• idealne do przechowywania dokumentów wyjętych z segregatora
• wytrzymała konstrukcja dzięki wzmocnionym bocznym ściankom
• idealny rozmiar do systemów regałowych, pudło może być 

umieszczane w poziomie lub w pionie
• format A4

INDEKS GRZBIET RODZ. KOLOR WYM.
ET1609 80 mm pojedyncze siarczanowy 80x233x327 mm
ET1610 100 mm pojedyncze siarczanowy 100x233x327 mm

Recyklingowane etykiety uniwersalne (trwałe) Avery Zweckform
• naturalnie białe etykiety wyprodukowane w 100% z recyklingowanego papieru, certyfikowane znakiem Niebieski Anioł
• papier bielony bezchlorowo
• przyjazny środowisku klej na bazie wody
• bezpieczeństwo zadruku w drukarkach laserowych przetestowane i potwierdzone przez TÜV SUD
• gwarantowany brak zacięć podczas zadruku bez pozostawiania śladów kleju w drukarce
• do wszystkich drukarek A4
• darmowe i łatwe w użyciu szablony oraz oprogramowanie dostępne na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD PROD. ETYKIET/ARK. ETYKIET/OPAK. KOLOR WYMIARY
ZW0200  LR3666-10 65 szt. 650 szt. biały, naturalny 38x21,2 mm
ZW0201  LR3657-10 40 szt. 400 szt. biały, naturalny 48,5x25,4 mm
ZW0202  LR3475-10 24 szt. 240 szt. biały, naturalny 70x36 mm
ZW0203  LR3424-10 12 szt. 120 szt. biały, naturalny 105x48 mm
ZW0204  LR3427-10 8 szt. 80 szt. biały, naturalny 105x74 mm
ZW0205  LR3483-10 4 szt. 40 szt. biały, naturalny 105x148 mm
ZW0206  LR3655-10 2 szt. 20 szt. biały, naturalny 210x148 mm
ZW0207  LR3478-10 1 szt. 10 szt. biały, naturalny 210x297 mm
ZW0208  LR3666 65 szt. 6500 szt. biały, naturalny 38x21,2 mm
ZW0209  LR3657 40 szt. 4000 szt. biały, naturalny 48,5x25,4 mm
ZW0210  LR3475 24 szt. 2400 szt. biały, naturalny 70x36 mm
ZW0211  LR3424 12 szt. 1200 szt. biały, naturalny 105x48 mm
ZW0212  LR3427 8 szt. 800 szt. biały, naturalny 105x74 mm
ZW0213  LR3483 4 szt. 400 szt. biały, naturalny 105x148 mm
ZW0214  LR3655 2 szt. 200 szt. biały, naturalny 210x148 mm
ZW0215  LR3478 1 szt. 100 szt. biały, naturalny 210x297 mm

LR3657LR3666 LR3424LR3475

65 2440 12

8 4 2 1

LR3483LR3427 LR3478LR3655
Niebieski Anioł: materiał 
wierzchni wykonany w 100% 
z makulatury 

100 %

RE
CY

KLINGOWAN
E
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Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Automatyczne 
odłączenie od sieci 

po zakończeniu pracy 
eliminuje zużycie energii 

elektrycznej.

Niszczarki Kobra Hybrid/Hybrid-S 
• system Hybrid – technologia hybrydowa oszczędza zużycie i pobór energii podczas każdego cyklu niszczenia
• system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
• automatyczny start/stop
• cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
• automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęciu pojemnika na ścinki
• diody wskazujące poziom zmagazynowanej energii elektrycznej
• Eco – Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
• okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
• trwałe urządzenie z możliwością serwisowania dzięki dostępnym częściom zamiennym 
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

INDEKS MODEL WEJŚCIE ŚCINKI ILOŚĆ NISZCZ. 
KARTEK DIN 66399

AG1405  Hybrid 230 mm 3,8 mm 19 P-2/O-2/T-2/E-2
AG1406  Hybrid-S 230 mm 3,5x40 mm 14 P-4/T-4/E-3/F-1

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Niszczarka Kobra +3 CC4
• system Throw and Shred – możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru
• automatyczne wstrzymanie pracy przy podniesionej pokrywie urządzenia
• system Energy Smart – zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
• automatyczny start/stop z autoreversem
• 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 poziomu napełnienia kosza
• Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
• osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe (1,5 l)
• trwałe urządzenie z możliwością serwisowania dzięki dostępnym częściom zamiennym 
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące 

INDEKS MODEL WEJŚCIE ŚCINKI ILOŚĆ NISZCZ. 
KARTEK DIN 66399

AG6375 +3 CC4 230 mm 3,5x40 mm 14 P-4/O-1/T-4/E-3/F-1

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Niszczarki Kobra seria +1 
• system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
• automatyczny start/stop z autoreversem
• 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 poziomu napełnienia kosza
• Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
• czujnik przepełnienia kosza
• trwałe urządzenie z możliwością serwisowania dzięki dostępnym częściom zamiennym 
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

INDEKS MODEL WEJŚCIE ŚCINKI ILOŚĆ NISZCZ. 
KARTEK DIN 66399

AG6415  +1 SS4 230 mm 3,8 mm 19 P-2/O-2/T-2/E-2
AG6417  +1 CC4 230 mm 3,5x40 mm 14 P-4/T-4/E-3/F-1

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Technologia hybrydowa  
– system oszczędzania 
poboru oraz zużycia energii 
podczas każdej pracy 
niszczarki.

System Energy Smart  
– system oszczędzana 
energii dzięki zerowemu 
poborowi mocy w trybie 
czuwania (stand-by).

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

Drewniana obudowa 
szafkowa wykonana  
z drewna pochodzącego  
z recyklingu.

Osobne pojemniki 
i szczeliny na dokumenty 
papierowe i nośniki danych 
umożliwiają segregację 
odpadów.

Trwałe urządzenie 
z możliwością serwisowania 
dzięki dostępnym częściom 
zamiennym. 
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Niszczarki Kobra  
AF+1 wyposażone zostały 

w noże nie wymagające 
oliwienia. 

OIL FREE 
SYSTEM

Niszczarki Kobra 260.1
• system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
• system SPPS - wzmocniony, cichy system napędu
• konstrukcyjne materiały kompozytowe
• przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
• automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
• dioda informująca o otwartych drzwiczkach
• obudowa szafkowa na kółkach wykonana z drewna pochodzącego z recyklingu
• optyczny wskaźnik napełnienia kosza
• trwałe urządzenie z możliwością serwisowania dzięki dostępnym częściom zamiennym 
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na łańcuch i noże tnące

INDEKS MODEL WEJŚCIE ŚCINKI ILOŚĆ NISZCZ. 
KARTEK DIN 66399

AG1114 260.1 S2 260 mm 1,9 mm 16 P-3/T-3/E-2
AG1353 260.1 S4 260 mm 3,8 mm 28 P-2/O-2/T-2/E-2
AG7621 260.1 S5 260 mm 5,8 mm 31 P-2/O-2/T-2/E-2
AG5011 260.1 C2 260 mm 1,9x15 mm 12 P-5/T-5/E-4/F-2
AG1116  260.1 C4 260 mm 3,5x30 mm 17 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
AG1166  260.1 HS 260 mm 0,8x9,5 mm 8 P-6/T-6/F-3

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Niszczarki Kobra AF + 1 AUTOFEEDER
• podajnik do automatycznego niszczenia papieru z prędkością 12 kartek na minutę
• system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
• silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• Oil-Free System – noże nie wymagające oliwienia, odporne na zszywki i spinacze
• automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
• obudowa szafkowa na kółkach wykonana z drewna pochodzącego z recyklingu 
• trwałe urządzenie z możliwością serwisowania dzięki dostępnym częściom zamiennym 
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące 

INDEKS MODEL WEJŚCIE ŚCINKI ILOŚĆ NISZCZ. 
KARTEK DIN 66399

AG1413  AF+1 40 240 mm 3,5x40 mm 12 P-4/T-4/E-3/F-1
AG1414  AF+1 80 240 mm 3,5x40 mm 12 P-4/T-4/E-3/F-1

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

Niszczarki Kobra 240.1
• system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by
• system SPPS - wzmocniony, cichy system napędu
• konstrukcyjne materiały kompozytowe
• przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
• zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
• silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
• automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
• dioda informująca o otwartych drzwiczkach
• obudowa szafkowa na kółkach wykonana z drewna pochodzącego z recyklingu
• optyczny wskaźnik napełnienia kosza
• trwałe urządzenie z możliwością serwisowania dzięki dostępnym częściom zamiennym 
• gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na łańcuch i noże tnące

INDEKS MODEL WEJŚCIE ŚCINKI ILOŚĆ NISZCZ. 
KARTEK DIN 66399

AG7572 240.1 S2 240 mm 1,9 mm 15 P-3/T-3/E-2
AG7573 240.1 S4 240 mm 3,8 mm 26 P-2/O-2/T-2/E-2
AG7574  240.1 S5 240 mm 5,8 mm 31 P-2/O-2/T-2/E-2
AG7575  240.1 C2 240 mm 1,9x15 mm 12 P-5/T-5/E-4/F-2
AG7576  240.1 C4 240 mm 3,5x30 mm 17 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
AG7571 240.1 HS 240 mm 0,8x9,5 mm 8 P-6/T-6/F-3

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE
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Naczynia jednorazowe „Zielony dom”
• drewno - materiał naturalnego pochodzący z odnawialnych źródeł
• biodegradowalne
• opakowania do recyklingu
• folia nadaje się do ponownego przetworzenia

INDEKS OPIS WYMIARY OPAK.
JN1709 widelce drewniane 16,5 cm 12 szt.
JN1710 noże drewniane 16,5 cm 12 szt.
JN1711 łyżki drewniane 16,5 cm 12 szt.
JN1712 łyżeczki drewniane 10,5 cm 12 szt.

Naczynia jednorazowe „Zielony dom”
• trzcina cukrowa/papier/słoma - materiały naturalne pochodzące 

z odnawialnych źródeł
• biodegradowalne
• opakowania do recyklingu
• folia nadaje się do ponownego przetworzenia

INDEKS OPIS WYMIARY/POJ. OPAK.
JN1716 talerze z papieru 23 cm 40 szt.
JN1715 talerze z papieru 23 cm 12 szt.
JN1714 zestaw piknikowy - 6 kpl.
JN5481  kubki z trzciny cukrowej 250 ml 6 szt.

Surowce naturalnego
pochodzenia

Materiały z recyklingu
(przetworzone)

Opakowanie przeznaczone
do recyklingu

Seria „Zielony dom”
Seria „Zielony Dom” została zaprojektowana w trosce o nasze środowisko.
Produkty zawierają surowce naturalnego pochodzenia lub materiały z recyklingu. Dzięki temu 
przyczyniamy się do zmniejszenia produkcji pierwotnych tworzyw. Zadbałem taże o to, aby 
opakowanie papierowe było wykonane z kontrolowanych upraw drewna lub folii, którą można 
poddawać recyklingowi. Dziękuję, że mi pomagasz! Zmieniając przyzwyczajenia, chronisz 
środowisko.
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Worki LD „Zielony dom” zawiązywane
• wykonane z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu
• do produkcji worków użyto technologii 3-warstwowej folii, aby zapewnić jak najlepsze 

właściwości oraz wytrzymałość
• te dwukolorowe worki posiadają specjalne „uszy”, które można zawiązywać, co ułatwia 

przenoszenie worka i zapobiega wypadaniu śmieci
• papier wykorzystany do produkcji etykiet i kartonów zbiorczych posiada certyfikat FSC

INDEKS POJ. KOLOR OPAK.
JN1700 35 l warstwa zew. - zielona; wew. - czarna 22 szt.
JN1701 60 l warstwa zew. - zielona; wew. - czarna 18 szt.

Worki LD „Zielony dom” z taśmą
• wykonane z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu
• do produkcji worków użyto technologii 3-warstwowej folii, aby zapewnić jak najlepsze 

właściwości oraz wytrzymałość
• te dwukolorowe worki posiadają specjalną taśmę do zamykania, która umożliwia pełne 

wykorzystanie pojemności worka, szczelne zamknięcie i łatwe przenoszenie
• papier wykorzystany do produkcji etykiet i kartonów zbiorczych posiada certyfikat FSC

INDEKS POJ. KOLOR OPAK.
JN1702 35 l warstwa zew. - zielona; wew. - czarna 15 szt.
JN1703 60 l warstwa zew. - zielona; wew. - czarna 10 szt.

Zmywak uniwersalny „Zielony dom”
• idealny do zmywania wszystkich rodzajów naczyń
• warstwa szorująca została wykonana z włókien pozyskanych z liści agawy sizalowej 

zawiera cząstki orzechów włoskich - po zwilżeniu staje się bardziej miękka, 
a jednocześnie niezwykle skuteczna

• zmywak łatwo dopasowuje się do dłoni, zapewnia wygodę użytkowania
INDEKS OPIS OPAK.
JN7065 zmywak uniwersalny 2 szt.
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Kawy ziarniste Woseba
• specjalnie dobrana kompozycja kaw pochodzących z najlepszych  

plantacji świata
• wysoka jakość ziaren
• bogaty smak i głęboki aromat
• kawa ziarnista 1000 g pakowana w opakowaniu zbiorczym po 8 szt.
• kawa ziarnista 500 g pakowana w opakowaniu zbiorczym po 6 szt.
• kawa ziarnista 250 g pakowana w opakowaniu zbiorczym po 12 szt.

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS1336 Espresso ziarnista 1000 g
ZS1337 Arabica ziarnista 1000 g
ZS4444 Crema Gold ziarnista 1000 g
ZS1339 Café Brasil ziarnista 1000 g
ZS1340 Mocca Fix Gold ziarnista 1000 g
ZS1684 Bio Organic ziarnista 1000 g
ZS1687 Maestro ziarnista 1000 g
ZS1567 Espresso ziarnista 500 g
ZX2100 Arabica ziarnista 500 g
ZX1027 Crema Gold ziarnista 500 g
ZS1027 Café Brasil ziarnista 500 g

Kawy mielone Woseba
• odpowiednia kompozycja wysokiej jakości kaw pochodzących z wybranych plantacji świata
• specjalny sposób palenia i mielenia ziaren
• wyjątkowy smak i aromat

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS1580 Rodzinna mielona 80 g
ZS1345 Espresso mielona 250 g
ZS1346 Arabica mielona 250 g
ZS1347 Crema Gold mielona 250 g
ZS1348 Mocca Fix Gold mielona 250 g
ZS1349 Rodzinna mielona 250 g
ZS1141 Café Brasil mielona 250 g
ZS1685 Maestro mielona 250 g
ZS1581 Rodzinna mielona 450 g
ZS1578 Expresso Vacuum mielona 500 g
ZS1579 Crema Gold Vacuum mielona 500 g
ZX3771 Arabica Vacuum mielona 500 g
ZS1572 Café Brasil Vacuum mielona 500 g
ZS1573 Mocca Fix Gold mielona 500 g

Kawy rozpuszczalne Woseba
• kawa rozpuszczalna liofilizowana
• doskonały smak i wygoda przygotowania
• świeżość i aromat do ostatniej łyżeczki
• kawa rozpuszczalna pakowana w opakowaniu zbiorczym po 6 szt.

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS1353 Arabica rozpuszczalna 100 g
ZS1575 Crema Gold rozpuszczalna 100 g
ZS1576 Café Brasil rozpuszczalna 100 g
ZS1354 Mocca Fix Gold rozpuszczalna 100 g

Kawy ziarniste Woseba Ti Meriti
• kawy Ti Meriti - we włoskim stylu Woseba
Crema e Aroma ziarno i mielona
• unikalna mieszanka łagodnej, pełnej słodyczy arabiki z azjatycką robustą
• wieloletnia tradycja wypalania kawy w piecach bębnowych oraz powolny proces palenia 

ziaren pozwoliły uzyskać idealnie zrównoważony smak, pełną kwasowość
Gusto Raffinato ziarno i mielona
• perfekcyjna mieszanka starannie wyselekcjonowanych ziaren arabiki i robusty
• wieloletnia tradycja wypalania kawy w piecach bębnowych oraz powolny proces palenia 

pozwoliły uzyskać smak, z którym można się spotkać we włoskich kawiarniach
• kawy ziarniste 1000 g pakowane w opakowaniu zbiorczym po 8 szt.
• kawy mielone 250 g pakowane w opakowaniu zbiorczym po 12 szt.

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS2307  Crema e Aroma ziarnista 1000 g
ZS2308  Gusto Raffinato ziarnista 1000 g
ZS2309  Crema e Aroma mielona 250 g
ZS2310  Gusto Raffinato mielona 250 g

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS1512 Mocca Fix Gold ziarnista 500 g
ZS1686 Maestro ziarnista 500 g
ZS1627 Bio Organic ziarnista 500 g
ZS1568 Espresso ziarnista 250 g
ZS1569 Arabica ziarnista 250 g
ZS1570 Crema Gold ziarnista 250 g
ZS1571 Café Brasil ziarnista 250 g
ZS1577 Mocca Fix Gold ziarnista 250 g

Kawy
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Kawy mielone MK Cafe PREMIUM
• kawa to jeden z napojów o najbogatszym bukiecie, zawiera do 1000 aromatów
• w pełnym i harmonijnym smaku MK Cafe Premium bariści wyczuwają nuty mlecznej 

czekolady, orzecha i melona
• za naszymi kawami stoi wiedza i doświadczenie najlepszych baristów
• w dążeniu do doskonałości pomogli nam polscy konsumenci - mieszanka została 

wybrana w ogólnopolskim teście smaku
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZX2908 Premium mielona 250 g

Kawy mielone MK Cafe Business Line
• MK Cafe AROMA - 100% Arabika, której ziarna pochodzą z najlepszych plantacji Brazylii; 

swój łagodny smak i wyczuwalną nutę słodyczy zawdzięcza metodzie suszenia; ziarna kawy 
otoczone soczystym miąższem, leżakują w gorącym słońcu, dzięki czemu przechodzą jego 
naturalną słodyczą; wyczuwalne nuty orzechowe oraz mleczna czekolada

• MK Cafe ESPRESSO - doskonała mieszanka z wyselekcjonowanymi ziarnami najlepszych 
odmian Arabiki o szlachetnych owocowo-winnych nutach; zastosowana w tej kompozycji 
łagodna Robusta sprawia, że napar jest pełny i ma kremową konsystencję

• MK Cafe CREMA - arabika wchodząca w skład MK Business Line Crema wypełnia kawowy 
bukiet aromatów, natomiast łagodna Robusta, której użyliśmy do tej kompozycji sprawia, 
że napar jest pełny i ma kremowe body; to mieszanka idealna do cappuccino

• MK Cafe INTENSIVE - specjalnie wyselekcjonowane ziarna Robusty z dodatkiem 
szlachetnej Arabiki, charakteryzuje je zrównoważony smak, z nutami czekolady; Arabika w tej 
kompozycji wypełnia kawowy bukiet aromatów, zaś łagodna Robusta użyta w tej mieszance 
czyni napar pełnym z dodatkiem kremowego body
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS2300  Aroma ziarnista 1000 g
ZS2301  Espresso ziarnista 1000 g
ZS2302  Crema ziarnista 1000 g
ZS2303  Intensive ziarnista 1000 g

Kawy rozpuszczalne MK Cafe
• MK Cafe PREMIUM - 100% naturalnej kawy rozpuszczalnej, charakteryzuje się 

wyrazistym, intensywnym smakiem oraz długo utrzymują się pianką w kolorze orzechowym; 
proces liofilizacji pozwala na zachowanie naturalnych cech produktu

• MK Cafe GOLD - 100% naturalnej kawy rozpuszczalnej, liofilizowanej; to perfekcyjna 
kompozycja cechująca się delikatnością, aksamitnym smakiem i subtelnym aromatem; 
mieszankę wyróżnia harmonijny balans słodyczy, aksamitnej cielistości i mocno 
zredukowanej goryczki
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS2304  Premium rozpuszczalna 500 g
ZS2305 Gold rozpuszczalna 500 g

Kawa mielona MK Cafe PRESTIGE
• wykwintny smak i niepowtarzalny aromat zawdzięcza specjalnie wyselekcjonowanym 

ziarnom Arabiki, pochodzącym z najlepszych plantacji na świecie – głównie z Ameryki 
Południowej, Azji i Afryki, a także naszemu doświadczeniu w dziedzinie prażenia kawy

• MK Prestige to doskonała kawa do parzenia w tradycyjny sposób oraz w ekspresach 
przelewowych
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS2306 Prestige mielona 80 g
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Kawy ziarniste Segafredo Speciale
• wyjątkowa linia aromatycznych kaw ziarnistych
• smaki znane z ulubionych kawiarni, restauracji i hoteli
• opakowanie zawiera wysokiej jakości mieszankę ziaren z różnych stron świata
• do parzenia w ekspresie automatycznym oraz kolbowym, po odpowiednim zmieleniu 

ziaren mogą być również przygotowywane w tradycyjny sposób
• Espresso - intensywna i wyrazista o średniej zawartości kofeiny
• Dolce - łagodna i aromatyczna o orzechowo-czekoladowym smaku z nutą goryczki
• 100% Arabica - pełna aromatu o delikatnym i zbalansowanym smaku,  

z wyczuwalnymi nutami miodu z cytrusowym akcentem
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
AG1448 100% Arabica ziarnista 1000 g
AG1447 Dolce ziarnista 1000 g
AG1446 Espresso ziarnista 1000 g

Kawy ziarniste Segafredo Detal
• najpopularniejsza linia wśród smakoszy kawy
• intensywny bukiet smakowy i wyrazisty charakter, powstały w wyniku 

wydłużonego procesu palenia
• do parzenia w ekspresie ciśnieniowym i przelewowym, po odpowiednim  

zmieleniu ziaren mogą być również przygotowywane w tradycyjny sposób
• Espresso Casa - mieszanka ziaren Arabiki pochodzących z Ameryki  

Południowej oraz ziaren Robusty z Azji
• Intermezzo - mieszanka najlepszych ziaren Arabiki z Ameryki Południowej  

oraz Robusty z Ameryki Południowej i Azji o wysokiej zawartości kofeiny
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
AG1453 Intermezzo ziarnista 1000 g
AG1452 Espresso Casa ziarnista 1000 g

Kawy ziarniste Segafredo Office Line
• wyselekcjonowane mieszanki świeżo palonych ziaren z różnych stron świata
• wysoka jakość i niesamowita świeżość, pozwala delektować się wspaniałym smakiem 

kawy w biurze
• do parzenia w ekspresie automatycznym oraz kolbowym, po odpowiednim zmieleniu 

ziaren mogą być również przygotowywane w tradycyjny sposób
• Arabica 100% - czekoladowo-orzechowy posmak z owocowo-kwiatowym aromatem, 

dedykowana do kaw czarnych
• Intenso - idealna dla miłosników espresso, doskonale komponuje się również  

z mlekiem, czekoladowo-kakaowy posmak
• Aromatico - doskonały balans kwasowości i goryczy, wyczuwalne nuty  

cytrusowe połączone z mleczną czekoladą
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
AG1449 100% Arabica ziarnista 1000 g
AG1451 Aromatico ziarnista 1000 g
AG1450 Intenso ziarnista 1000 g

Kawy ziarniste Life Up
•  Brasilia - kawa z najszlachetniejszych ziaren brazylijskiej Arabiki, łagodny, harmonijny 

i zrównoważony smak
•  Amsterdam - kompozycja szlachetnych ziaren Arabiki 40% z wysokogatunkową Robustą 

60% sprawia, że charakterystyczna gorycz Robusty zostaje złagodzona i uszlachetniona, 
posiada zwiększoną zawartość kofeiny, działa pobudzająco

• Varsovia - kompozycja szlachetnych ziaren Arabiki z wysokogatunkową Robustą; doskonała 
do zalewania, kawiarki czy ekspresu; mała czarna, duża mleczna, cappuccino - pij jak 
najbardziej lubisz i odkrywaj intensywny aromat o czekoladowo-orzechowych nutach; 
ziarna kawy wypalane są w lokalnej manufakturze, ze szczególną dbałością o ich jakość 
i niepowtarzalny smak
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS1602 Brasilia ziarnista 1000 g
ZS1603 Amsterdam ziarnista 1000 g
ZS1610 Varsovia ziarnista 1000 g
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Kawy ziarniste LANCORE COFFEE
• BLACK - najwyższej jakości mieszanka kaw pochodzących z najlepszych plantacji Afryki 

i Azji; wyśmienity smak oraz pobudzający aromat zawdzięcza tradycyjnemu procesowi 
palenia metodą ręczną w piecu bębnowym; doskonale skomponowana mieszanka idealnych 
ziaren tworząca wspaniałą harmonię smaku i aromatu

• SILVER - najwyższej jakości mieszanka kaw pochodzących z najlepszych plantacji Ameryki 
Południowej oraz Azji; wyśmienity smak oraz pobudzający aromat zawdzięcza tradycyjnemu 
procesowi palenia metodą ręczną w piecu bębnowym; doskonale skomponowana mieszanka 
idealnych ziaren tworząca wspaniałą harmonię smaku i aromatu

• GOLD - najwyższej jakości mieszanka kaw pochodzących z najlepszych plantacji Ameryki 
Południowej, Afryki oraz Azji; wyśmienity smak oraz pobudzający aromat zawdzięcza 
tradycyjnemu procesowi palenia metodą ręczną w piecu bębnowym; doskonale 
skomponowana mieszanka idealnych ziaren tworząca wspaniałą harmonię smaku i aromatu

• znakomicie nadają się do wszystkich typów ekspresów oraz tradycyjnego zaparzania
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA

DO2349  Black ziarnista 200 g
DO2350  Black ziarnista 1000 g
DO2351  Silver ziarnista 200 g
DO2352  Silver ziarnista 1000 g
DO2353  Gold ziarnista 200 g
DO2354  Gold ziarnista 1000 g

Kawy ziarnista LARICO
• BRAZYLIA - najwyższej jakości mieszanka kaw pochodzących z najlepszych plantacji 

ameryki południowej, Afryki oraz Azji; wyśmienity smak oraz pobudzający aromat 
zawdzięcza tradycyjnemu procesowi palenia metodą ręczną w piecu bębnowym; doskonale 
skomponowana mieszanka idealnych ziaren tworząca wspaniałą harmonię smaku i aromatu

• KOLUMBIA - najwyższej jakości kawa ziarnista 100 % Arabika, pochodząca z najlepszych 
plantacji w Kolumbii z regionu Medelin; wyśmienity smak oraz pobudzający aromat 
zawdzięcza tradycyjnemu procesowi palenia metodą ręczną w piecu bębnowym; kawa 
o łagodnym, delikatnym i naturalnym smaku; wyczuwalny lekki orzeźwiający posmak 
owoców, wspaniały aromat oraz pełne body

• CREMA - najwyższej jakości mieszanka kaw pochodzących z najlepszych plantacji Ameryki 
Południowej oraz Indii; wyśmienity smak oraz pobudzający aromat zawdzięcza tradycyjnemu 
procesowi palenia metodą ręczną w piecu bębnowym; doskonale skomponowana mieszanka 
kaw, łagodnej arabiki oraz ostrzejszej robusty, które tworzą wspaniałą harmonię smaku 
i aromatu

• PERU - to najwyższej jakości kawa ziarnista 100% Arabika, pochodząca z najlepszych 
plantacji w Peru; swój wyśmienity smak oraz pobudzający aromat zawdzięcza tradycyjnemu 
procesowi palenia metodą ręczną w piecu bębnowym; kawa o wspaniałym kwiatowym 
aromacie, dobrze zbalansowanym smaku oraz lekko wyczuwalnym posmaku słodkiej 
czekolady i owoców

• znakomicie nadają się do wszystkich typów ekspresów oraz tradycyjnego zaparzania
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
DO2337  Brazylia Santos ziarnista 225 g
DO2338  Brazylia Santos ziarnista 470 g
DO2339  Brazylia Santos ziarnista 970 g
DO2340  Kolumbia Excelso ziarnista 225 g
DO2341  Kolumbia Excelso ziarnista 470 g
DO2342  Kolumbia Excelso ziarnista 970 g
DO2343  Crema ziarnista 225 g
DO2344  Crema ziarnista 500 g
DO2345  Crema ziarnista 1000 g
DO2346  Peru ziarnista 225 g
DO2347  Peru ziarnista 500 g
DO2348  Peru ziarnista 1000 g

Kawy ziarniste BUONDI
• wysoka zawartość kofeiny w Robuście sprawia, że BUONDI Gold jest idealna dla osób 

lubiących mocne doznania
• BUONDI to kawa ziarnista, dzięki której Twój lokal zasłynie z najlepszego espresso
• starannie wyselekcjonowane ziarna Arabiki i Robusty o bogatym smaku 

z wyczuwalną nutką karmelu, czekolady i palonego drewna
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZX2101 Prestige ziarnista 1000 g
ZX3381 Premium ziarnista 1000 g
ZX4030 Gold ziarnista 1000 g
ZX3831 Organic ziarnista 1000 g

Kawy ziarniste Lavazza
• oryginalna włoska kawa
• mieszanka Robusty i Arabiki 
• średnio palona

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZX2958 Crema e’Aroma ziarnista 1000 g
ZZ1140 Rossa ziarnista 1000 g
ZS1660 Oro ziarnista 1000 g
ZS1661 Cafè Espresso ziarnista 1000 g
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Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ
• NESCAFÉ Azera Espresso to intensywne i aromatyczne espresso z idealną cremą 

- delikatną kawową pianką, nieodzownym atrybutem prawdziwego espresso
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS1482 Azera Americano rozpuszczalna 100 g
ZS1662 Gold Espresso rozpuszczalna 95 g

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Sensazione Creme
• 100% naturalnej kawy rozpuszczalnej 

w postaci lekkiego pudru o niezwykle łagodnym smaku i aromacie
• wyróżnia ją crema, czyli aksamitna kawowa pianka, która tworzy się 

naturalnie na jej powierzchni
INDEKS RODZ. WAGA
ZZ1055 rozpuszczalna 200 g

Kawa rozpuszczalna  
Jacobs Velvet
• kawa w formie proszku
• bardzo łagodny smak
• delikatna, kremowa pianka

INDEKS RODZ. WAGA
KJ5043 rozpuszczalna 200 g

Kawa ziarnista 7th HEAVEN
Świeżo palone kawy, specjalnie dobrane pod 
kątem wykorzystania możliwości urządzeń 
4swiss dla osiągnięcia najlepszych efektów
• 70% Arabika, 30% Robusta
• starannie wyselekcjonowane ziarna łagodnej 

Arabiki z domieszką szalonej Robusty
• proces powolnego, rzemieślniczego palenia 

uwydatnia orzechowo-czekoladowy smak 
i intensywny aromat, poparty teksturą 
jedwabistej kremy

• kraj pochodzenia: Brazylia/Indie
100% Arabika
• połączenie trzech odmian ziaren Arabiki
• łagodna, harmonijna z subtelną nutą owoców 

cytrusowych na finiszu
• kraj pochodzenia: Kolumbia/Brazylia/Gwatemala

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
EO0001 70% Arabika, 30% Robusta ziarnista 1000 g
EO0002 100% Arabika ziarnista 1000 g

Kawa Jacobs Krönung
• tworzą ją najwyższej jakości ziarna kawy pochodzące z najlepszych plantacji na świecie, 

odpowiednio dobrane przez ekspertów
• tajemnica Królewskiego Aromatu i wyjątkowego smaku kawy ukryta jest w starannym 

procesie palenia, a następnie mielenia schłodzonych ziaren kawy
INDEKS RODZ. WAGA
KJ1004 rozpuszczalna 100 g
KJ5009 rozpuszczalna 200 g
KJ1000 mielona 250 g
KJ5031 ziarnista 500 g

Kawa Jacobs Cronat Gold
• wyjątkowa kompozycja najlepszych ziaren kawy Jacobs sprawia, 

że Jacobs Cronat Gold ma prawdziwie harmonijny smak
INDEKS RODZ. WAGA
KJ1007 rozpuszczalna 200 g
KJ5045 mielona 250 g
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Kawy zbożowe
INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZS1411 Anatol zbożowa 147 g
ZX1372 Inka zbożowa 200 g

Kawa rozpuszczalna NESCAFÉ Gold
• NESCAFÉ Gold swój klasyczny, głęboki smak i bogaty aromat zawdzięcza specjalnie 

wyselekcjonowanym, najszlachetniejszym ziarnom palonym na złoto
• to w 100% naturalna kawa o unikalnym dla kawy rozpuszczalnej, intensywnym 

aromacie świeżo zmielonych ziaren
INDEKS RODZ. WAGA
ZZ1054 rozpuszczalna 200 g

Kawy rozpuszczalne NESCAFÉ Classic
• NESCAFÉ Classic to najpopularniejsza kawa rozpuszczalna w Polsce i na świecie
• wyselekcjonowane palone ziarna Arabiki i Robusty nadają mocny aromat 

i wyrazisty charakter
INDEKS RODZ. OPAK.
ZS1089 rozpuszczalna, 3w1 10 szt.
ZZ1053 rozpuszczalna 200 g

Herbaty

Herbaty Vitax Inspirations Owocowe
• Vitax Inspirations to herbaty dla miłośników prawdziwej głębi owocowych doznań
• Inspirations zostały skomponowane tak, byś mógł cieszyć się soczystością 

i aromatem pysznych owoców i ziół w wyśmienitych połączeniach
INDEKS OPAK. SMAK
ZS1296 20 tor. malina i jeżyna
ZZ1107 20 tor. limonka i cytryna
ZX2104 20 tor. melisa i gruszka
ZX2707 20 tor. melisa i pomarańcza
ZS1505 20 tor. żurawina i marakuja
ZS1503 20 tor. truskawka i mango
ZS1504 20 tor. papaja i pigwa

INDEKS OPAK. SMAK
ZS3057 20 tor. żurawina i porzeczka
ZS3048 20 tor. malina i wiśnia
ZG1153 20 tor. grejpfrut i pomarańcza
ZS1110 20 tor. żurawina i malina
ZS1115 20 tor. malina
ZX9784 20 tor. owoce leśne
ZL1076 90 kop. mix smaków

Kawy mielone  
Lavazza
• skład: 100% Arabika 
• stopień palenia: średni 
• zawartość kofeiny: mała 
• mocny, intensywny smak 
• doskonała do espresso 
• włoska receptura

INDEKS NAZWA RODZ. WAGA
ZX1659 Qualitá Oro mielona 250 g
ZX1190 Cafè Espresso mielona 250 g
ZX2051 Qualitá Rossa mielona 250 g
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Herbaty czarne Lipton
• doskonała kompozycja czarnych herbat Lipton wypełniona bogactwem 

smaku i aromatu to idealny sposób, aby przywitać dzień i zaprosić 
do swojego życia jeszcze więcej słońca

• w kenijskich ogrodach herbacianych Liptona pracujemy w zgodzie 
z naturą; naszym systemem nawadniającym jest deszcz, a delikatny 
kenijski wiatr zapewnia najskuteczniejszą wentylację; słońce świeci tu 
przez cały rok, więc listki naszej herbaty nieustannie nasycają się jego 
bogactwem; czerpiemy z natury wszystko, co najlepsze, a dowodem na to 
jest bogaty, naturalny smak i aromat w każdej filiżance naszej herbaty
INDEKS OPAKOWANIE SMAK
ZG1054  25 tor. yellow label
ZX1968 50 tor. yellow label
ZZ1025 100 tor. yellow label
ZS2000 200 tor. yellow label
ZG1045 100 tor. earl grey
ZS2005 25 kop. yellow label
ZS1194 100 kop. yellow label
ZS2006 1000 kop. yellow label

Herbaty Tetley
• Classic: herbata czarna dostępna w okrągłych torebkach
• Intensive: to kompozycja wysokiej jakości czarnych herbat o wyjatkowo głębokim i intensywnym aromacie pakowane w saszetki z zawieszką, dostępne w trzech wariantach smakowych; 

zawiera herbaty Assam uprawiane na żyznych glebach doliny wielkiej rzeki Brahmaputry w północnych Indiach, zbierane w wybranym, krótkim okresie w ciągu roku, aby zachować ich najlepsze 
właściwości

• Golden Black: to wysokiej jakości kompozycja herbaty czarnej o bogatym i aksamitnym smaku, oraz bursztynowym kolorze naparu. Wyjątkowy aromat herbaty Tetley Golden Black nadaje jej 
łagodnego i delikatnego charakteru, którym możesz cieszyć się przy każdej okazji. Herbata Tetley Golden Black powstaje jedynie z wysokiej jakości listków herbacianych poddanych tradycyjnemu 
procesowi produkcji. To najlepsza propozycja dla osób szukających delikatniejszego smaku, ale bez kompromisu dla jakości

• Golden Earl Grey: to kompozycja najwyższej jakości czarnych herbat z dodatkiem aromatu bergamotki; starannie dobrana mieszanka i cytrusowy smak bergamotki, nadają herbacie 
niepowtarzalny, intensywny smak, o głębokim aromacie; powstaje jedynie z wysokiej jakości listków herbacianych poddanych tradycyjnemu procesowi produkcji - jeśli cenisz sobie wyszukane 
smaki to herbata wprost idealna dla Ciebie

INDEKS OPAKOWANIE SMAK
ZG1155 100 tor. Classic
ZS1100 100 tor. Intensive Black
ZS1104 100 tor. Intensive Earl Grey
ZS1106 100 tor. Intensive Earl Grey Lemon
ZS1543  100 tor. Golden Black
ZG1200 100 tor. Golden Earl Grey

Herbaty owocowe Lipton
• wysoka jakość liści herbaty i wyszukanych, owocowych bukietów smakowych 

zamkniętych w piramidkach
• skład wzbogacony jest o kawałki owoców czy sok owocowy, które poprzez swoje 

właściwości, pozytywnie wpływają na walory smakowe i sprawiają, że filiżanka 
herbaty owocowej Lipton pasuje na każdą okazję
INDEKS OPAKOWANIE SMAK
ZG1123 20 tor. blue friuts (owoce jagodowe)
ZG1122 20 tor. tropical fruit (owoce tropikalne)
ZG1120 20 tor. forest fruit (owoce leśne)
ZS1674 20 tor. sprightly grapefruit & pear (grejpfrut i gruszka)
ZS1666 20 tor. cherry morello (wiśnia morello)
ZG1121 20 tor. lemon
ZG1146 20 tor. peach & mango (brzoskwinia i mango)
ZS1667 20 tor. citrus (owoce cytrusowe)
ZX1524 20 tor. raspberry & passionfruit (malina i marakuja)
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Śmietanka w proszku
• świetnie się rozpuszcza
• doskonale smakuje

INDEKS WAGA
ZX1203 200 g

Cukier biały/brązowy
INDEKS RODZ. WAGA
ZL1000 sypki, biały 1 kg
ZL1005 kostka, biały 1 kg
ZL1002 saszetki, biały (100 szt. x 5 g) 0,5 kg
ZL1023 sypki, brązowy 0,5 kg
ZL1039 saszetki, brązowy (200 szt. x 5 g) 1 kg

Mleko Łaciate
• bogate źródło wapnia
• kartonowe opakowanie

INDEKS POJ. ZAW. TŁUSZCZU
ZX1191 0,5 l 0,5%
ZX1038 1 l 0,5%
ZZ1093 0,5 l 2%
ZX1043 1 l 2%
ZX1074 0,5 l 3,2%
ZX1075 1 l 3,2%
ZX3830 1 l 1,5%; bez laktozy
ZX3829 1 l 3,2%; bez laktozy

Mleko zagęszczone
INDEKS RODZAJ NAZWA POJ. ZAW.TŁUSZCZU
ZX1076 zagęszczone niesłodzone Gostyń 0,5 l 7,5%
ZX1204 zagęszczone niesłodzone Łaciate 0,5 l 7,5%

Śmietanka w kubeczkach
• najwyższa jakość
• doskonały smak
• wygodne opakowanie
• idealna do kawy
• w domu i w podróży

INDEKS OPAK.
ZX1205 10x10 g

Dodatki do kawy i herbaty

01_Spozywka_2023.indd   35 20.02.2023   10:01



1

36

AR
TY

KU
ŁY

 S
PO

ŻY
WC

ZE

www.pg-partner.pl36

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

01_Spozywka_2023.indd   36 20.02.2023   10:01



ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

www.pg-partner.pl 37

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 1

Naturalna woda mineralna Staropolanka 800
• średniozmineralizowana naturalna woda mineralna

INDEKS NAZWA RODZ. POJ. BUT. BUT./
ZGRZEW.

UK0006 Staropolanka 800 niegazowana 0,5 l 12
UK0008 Staropolanka 800 niegazowana 1,5 l 6
UK0005 Staropolanka 800 gazowana 0,5 l 12
UK0007 Staropolanka 800 gazowana 1,5 l 6

Naturalna woda mineralna Kudowianka
• woda niskozmineralizowana, źródlana
• jej walory można docenić, nie tylko pijąc ją wprost z butelki, ale również używając jej 

do gotowania, przygotowywania napojów, a nawet do celów kosmetycznych

INDEKS NAZWA RODZ. POJ. BUT. BUT./
ZGRZEW.

UK0002 Kudowianka niegazowana 0,5 l 12
UK0004 Kudowianka niegazowana 1,5 l 6
UK0001 Kudowianka gazowana 0,5 l 12
UK0003 Kudowianka gazowana 1,5 l 6

Naturalna woda mineralna Staropolanka 2000
• wysokozmineralizowana naturalna woda mineralna, która zawiera kilka razy więcej 

niż inne wody niezbędnych dla organizmu mikro- i makroelementów
• charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wapnia, optymalną ilością magnezu 

i dużą ilością wodorowęglanów
• wszystkie te związki mineralne są potrzebne osobom chcącym wzmocnić swój 

organizm, zniwelować stres, poprawić funkcjonowanie układu trawiennego
• Staropolanka 2000 jest szczególnie polecana sportowcom i osobom prowadzącym 

aktywny tryb życia z uwagi na większe zapotrzebowanie ich organizmu na składniki 
mineralne

INDEKS NAZWA RODZ. POJ. BUT. BUT./
ZGRZEW.

UK1013 Staropolanka 2000 lekko gazowana 0,5 l 12
UK1012 Staropolanka 2000 lekko gazowana 1,5 l 6
UK1019 Staropolanka 2000 gazowana 0,5 l 12
UK1020 Staropolanka 2000 gazowana 1,5 l 6

Naturalna woda mineralna w butelkach szklanych
• to dokładnie ta sama woda, która jest dostępna w pijalni wód mineralnych w Polanicy-Zdroju
• Staropolanka 800 jest to średniozmineralizowana naturalna woda mineralna

INDEKS NAZWA RODZ. POJ. BUT. BUT./
ZGRZEW.

UK1009 Staropolanka 800 niegazowana 0,33 l 12
UK1010 Staropolanka 800 gazowana 0,33 l 12

Woda
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Woda mineralna Nałęczowianka
• naturalna woda mineralna średniozmineralizowana
• wydobywana z ujęcia Nałeczowianka w Nałęczowie
• jednostka sprzedaży: 1 zgrzewka

INDEKS RODZ. POJ. BUT. BUT./ZGRZEW.
NA1045 delikatnie gazowana 0,5 l 12
NA1200 delikatnie gazowana 1 l 6
NA1031 delikatnie gazowana 1,5 l 6
NA1032 niegazowana 0,5 l 12
NA1202 niegazowana 1 l 6
NA1033 niegazowana 1,5 l 6
NA1034 gazowana 0,5 l 12
NA1201 gazowana 1 l 6
NA1035 gazowana 1,5 l 6

Ekskluzywne wody mineralne w szkle
• jednostka sprzedaży: 1 zgrzewka

INDEKS NAZWA RODZ. POJ. BUT. BUT./ZGRZEW.
NA1036 Perrier gazowana 0,33 l 4
NA1037 Perrier gazowana 0,75 l 12
NA1038 San Pellegrino gazowana 0,25 l 6
NA1039 San Pellegrino gazowana 0,75 l 15
NA1040 San Pellegrino gazowana 1 l 6
NA1041 San Pellegrino gazowana 0,5 l 6
NA1043 Aqua Panna niegazowana 0,75 l 15
NA1044 Aqua Panna niegazowana 0,25 l 24
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Woda źródlana Żywiec Zdrój
• wydobywana z ekologicznie czystych terenów  

Beskidu Żywieckiego
• odpowiednia do picia na co dzień dla każdego,  

niezależnie od wieku czy stanu zdrowia
• polecana przez Instytut Matki i Dziecka
• jednostka sprzedaży: 1 zgrzewka
• butelka 5 l 100% RECYKLING

INDEKS RODZ. POJ. BUT. BUT./ZGRZEW.
ZY1000 gazowana 0,5 l 12
ZY1011 niegazowana 0,5 l 12
ZY1021 lekko musująca 0,5 l 12
ZY1012 niegazowana 1,5 l 6
ZY1013 mocny gaz 1,5 l 6
ZY1016 lekko musująca 1,5 l 6
ZZ1104 niegazowana 5 l 1

ZDROWE 
NAWODNIENIE 
W MIEJSCU PRACY

ZDROWE 
NAWODNIENIE 
W MIEJSCU PRACY
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Soki  
i nektary Tarczyn
• jednostka sprzedaży: 1 zgrzewka (15 szt.)
• szklana butelka

INDEKS SMAK POJ.
AF1016 pomarańczowy 300 ml
AF1018 multiwitamina 300 ml
AF1015 jabłkowy 300 ml
AF1026 czarna porzeczka 300 ml

Napoje gazowane Fanta i Sprite
• bez dodatku substancji konserwujących
• przyjemne orzeźwienie
• doskonały intensywnie owocowy smak

INDEKS RODZ. OPAK. POJ.
ZC1011 Fanta Orange butelka plastikowa 500 ml
ZC1012 Fanta Orange butelka plastikowa 850 ml
ZC1017 Sprite butelka plastikowa 500 ml
ZC1018 Sprite butelka plastikowa 850 ml

Soki  
i nektary  
Tymbark

INDEKS SMAK POJ.
ZX1213 czerwony grejpfrut 1000 ml
ZX1215 pomarańczowy 1000 ml
ZX1216 jabłkowy 1000 ml
ZX1217 multiwitamina 1000 ml
ZX1848 pomidorowy 1000 ml
ZX2117 czarna porzeczka 1000 ml

Słodycze i przekąski

Soki, nektary, napoje gazowane

Ptasie Mleczko Wedel
• delikatna pianka w czekoladzie

INDEKS SMAK WAGA
ZZ1068 cytrynowy 380 g
ZZ1069 czekoladowy 380 g
ZZ1113 waniliowy 380 g

Cukierki Mieszanka Wedlowska
• cukierki w czekoladzie deserowej

INDEKS SMAK WAGA
WL1049 mix 356 g
WL1052 mix 3000 g

Napoje gazowane Coca Cola
• gazowany napój bezalkoholowy
• zawiera kofeinę
• orzeźwia, dodaje energii

INDEKS RODZ. OPAK. POJ.
ZC1004 Coca Cola puszka 330 ml
ZX1358 Coca Cola butelka szklana 250 ml

ZC1000 Coca Cola 
zero cukru butelka szklana 250 ml

ZC1005 Coca Cola butelka plastikowa 500 ml

ZZ1090 Coca Cola 
zero cukru butelka plastikowa 500 ml

ZC1006 Coca Cola butelka plastikowa 850 ml

ZC1044 Coca Cola 
zero cukru butelka plastikowa 850 ml
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Ciastka Jeżyki
• najeżone bakaliami

INDEKS SMAK WAGA
WL1041  klasyczny 180 g
YY5106  kawowy 180 g
WL1042  kokosowy 180 g

Wafle Familijne Jutrzenka
• delikatne nadzienie w chrupiącym wafelku

INDEKS SMAK WAGA
ZL1004 kakaowy 180 g
ZL1019 śmietankowy 180 g
ZL1038 orzechowy 180 g

Ciastka Łakotki
• ciastka z płatkami owsianymi o smaku maślanym, 

kokosowym i deserowym
INDEKS SMAK WAGA
ZL1013 maślany 168 g
ZL1014 kokosowy 168 g
ZL1031 deserowy 168 g

Ciastka z galaretką Delicje
• delicje Szampańskie w wygodnym opakowaniu, dzięki któremu 

zachowują świeżość na dłużej
INDEKS SMAK WAGA
ZL1015 wiśniowy 147 g
ZL1016 malinowy 147 g
ZL1017 pomarańczowy 147 g

Ciastka z kawałkami czekolady Pieguski
• ciasteczka z kawałkami czekolady mlecznej z mleka alpejskiego
• w opakowaniu 10 ciastek

INDEKS SMAK WAGA
ZL1010 z kawałkami czekolady 135 g
ZL1012 z czekoladą i rodzynkami 135 g
ZL1021 z czekoladą i orzechami 135 g

Przekąski Lajkonik
• przyjemnie chrupiące
• produkowane z użyciem wyłącznie polskiej mąki
• nie zawierają sztucznych konserwantów  

i barwników
INDEKS KSZTAŁT WAGA
ZL1026 talarki 155 g
ZS1002 paluszki 200 g
ZX1502 precelki 130 g
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Mieszanki
• smaczna i zdrowa przekąska
• soczyste owoce i chrupiące orzechy
• wysoka zawartość błonnika

INDEKS OPIS WAGA
BK0001  mieszanka bakaliowa 100 g
BK0002  mieszanka orzechów 100 g
BK0003  mieszanka studencka klasyczna 400 g
BK0004  mieszanka studencka klasyczna 200 g

Orzechy i migdały
• wartościowa przekąska
• najwyższej jakości chrupiące orzechy
• wysoka zawartość licznych witamin i minerałów

INDEKS OPIS WAGA
BK0008  orzechy laskowe 300 g
BK0009  orzechy włoskie 300 g
BK0010  orzechy włoskie 100 g
BK0011  migdały 100 g
BK0012  migdały 300 g
BK0013  orzechy nerkowca 75 g
BK0014  orzechy nerkowca 300 g

Bakalie w czekoladzie
• połączenie smacznych i zdrowych bakalii ze światem czekolady

INDEKS OPIS WAGA
BK0005  migdały w czekoladzie i cynamonie 80 g

BK0006  orzechy laskowe w czekoladzie 
i malinowej posypce 80 g

BK0007  rodzynki w czekoladzie i kakao 80 g

Orzechy i migdały solone
• idealna przekąska
• ekstra wypieczone i super chrupiące
• delikatnie posolone

INDEKS OPIS WAGA
BK0019  orzechy nerkowca lekko solone 70 g
BK0020  migdały lekko solone 90 g
BK0021  pistacje prażone 200 + 50 g
BK0022  pistacje prażone 70 g
BK0023  orzeszki ziemne smażone i solone 125 g
BK0024  orzeszki ziemne smażone i solone 240 g

Owoce suszone
• zdrowa porcja przyjemności
• naturalnie słodkie
• wysoka zawartość błonnika

INDEKS OPIS WAGA
BK0015  morele suszone całe owoce 100 g
BK0016  morele suszone całe owoce 200 g
BK0017  daktyle całe owoce 100 g
BK0018  żurawina całe owoce 100 g
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Słomki papierowe
• słomki z papieru należą do ekologicznej linii „Zielony Dom”
• średnica: 6 mm

INDEKS KOLOR OPIS WYMIARY OPAK.

JN1077 pastelowe elastyczne 
(zginane) 220 mm 40 szt.

JN4290 brązowe proste 210 mm 40 szt.

Sztućce jednorazowe drewniane
• przyjazne środowisku

INDEKS OPIS WYMIARY OPAK.
JN1718 widelce 15,5 cm 50 szt.
JN1719 noże 15,5 cm 50 szt.
JN1720 łyżki 15,5 cm 50 szt.
JN1721 łyżeczki 10,5 cm 50 szt.

Tacki papierowe
• tacki wykonane z materiału odnawialnego - papieru
• kolor biały 
• bez nadruku

INDEKS OPIS WYMIARY OPAK.
JN3245 papierowe 13x20 cm 100 szt.
JN1726 papierowe 13x20 cm 50 szt.
JN7745 papierowe 13x20 cm 20 szt.

Naczynia, sztućce i woreczki jednorazowe
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Woreczki jednorazowe
• do przechowywania i pakowania produktów żywnościowych 
• produkt jednorazowego użytku 
• niezbędne w każdym sklepie, aptece, piekarni, cukierni, na targowiskach itp. 
• można w nich zamrażać i przechowywać żywność 
• wykonane z przezroczystej folii HDPE przeznaczonej do kontaktu z żywnością 
• UWAGA - nie można w nich przechowywać tłuszczów jadalnych (margaryna, smalec, masło)
• bezbarwne

INDEKS WYMIARY OPAK.
DO1516  18x4x35 cm 1000 szt.
DO1517  14x4x38 cm 1000 szt.
DO1518  14x4x32 cm 1000 szt.
DO1519 14x4x26 cm 1000 szt.

Woreczki do lodu
• przy woreczkach zawiązywanych przygotowanie kostek polega na rozerwaniu perforacji 

na górze woreczka i powolnym napełnieniu go wodą a następnie należy zrolować górną część 
woreczka i zawiązać supeł

• przy woreczkach samozamykających się, dzieki specjalnej konstrukcji torebki, nie trzeba jej 
zawiązywać po napełnieniu, wystarczy je odwrócić „do góry nogami”

• w woreczkach można zamrażać także soki owocowe, wino lub bulion do przygotowania zupy
INDEKS OPIS OPAK.
JN6626 zawiązywane 150 szt.
JN1137 samozamykające się 240 szt.

Pojemniki Antibacterial do przechowywania
• Antibacterial jest pojemnikiem antybakteryjnym
• w całym pojemniku oraz klipsach i rączkach umieszczone zostały mikrocząstki srebra - dzięki 

temu, zamykany pojemnik jest bardziej bezpieczny dla zdrowia oraz pomaga zachować 
świeżość i czystość jego zawartości
INDEKS POJ. WYMIARY OPAK.
DO1596  0,35 l 150x95x45 mm 3 szt.
DO1597  0,5 l 150x95x95 mm 3 szt.
DO1598  0,65 l 150x95x105 mm 2 szt.
DO1599  1,15 l 195x150x60 mm 2 szt.
DO1600 2,0 l 195x150x110 mm 2 szt.

Kubki jednorazowe PP i papierowe
• kubki PP w kolorze białym
• kubki papierowe z nadrukiem
• 250 ml - Ø 80,1 mm oraz 300 ml - Ø 89,7 mm

INDEKS OPIS RODZAJ POJ. OPAK.
JN1724 do zimnych napojów PP 200 ml 100 szt.
JN8521  do zimnych i gorących napojów papierowe 250 ml 50 szt.
JN1629 do zimnych i gorących napojów papierowe 300 ml 50 szt.

Filtry do kawy JN
• do typowych ekspresów przelewowych
• wykonane ze specjalnej bibuły celulozowej
• sprawiają, że parzona kawa nie zawiera niepotrzebnych fusów
• pozwalają na uzyskanie mocniejszego naparu z mniejszej ilości kawy

INDEKS ROZMIAR OPAK.
JN1540  2 100 szt.
JN1090 4 100 szt.
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Czajnik elektryczny  
z wodowskazem  
ADLER AD 1225
• pojemność: 1,7 l
• pojemność min.: 0,5 l
• moc: 2000 W
• obrotowa podstawa i płaskie dno
• nowoczesne wzornictwo
• wskaźnik poziomu wody z podziałką
• filtr zatrzymujący osady wapnia
• grzałka ze stali szlachetnej
• automatyczne wyłączanie 
• po zagotowaniu wody
• lampka kontrolna
• obudowa wykonana ze szkła
• kolor: transparentny/czarny

INDEKS ZX1391

Czajnik elektryczny  
ADLER AD 1216
• pojemność: 1,7 l
• pojemność min.: 0,5 l
• moc: 2000 W
• obrotowa podstawa i płaskie dno
• nowoczesne wzornictwo
• wskaźnik poziomu wody z podziałką
• filtr zatrzymujący osady wapnia
• grzałka ze stali szlachetnej
• obudowa INOX
• wnętrze plastikowe
• podświetlany wskaźnik poziomu wody
• automatyczne wyłączanie  

po zagotowaniu wody
• lampka kontrolna
• posiada certyfikat CE
• ergonomiczny kształt
• kolor: srebrny

INDEKS ZX1641

Czajnik elektryczny  
ADLER AD 1208
• pojemność: 1,8 l
• pojemność min.: 0,5 l
• moc: 2000 W
• obrotowa podstawa i płaskie dno
• nowoczesne wzornictwo
• wskaźnik poziomu wody z podziałką
• filtr zatrzymujący osady wapnia
• grzałka ze stali szlachetnej
• automatyczne wyłączanie  

po zagotowaniu wody
• lampka kontrolna
• posiada certyfikat CE
• obudowa wykonana z tworzywa
• kolor: biały

INDEKS ZX4930

Czajnik elektryczny  
ADLER AD 1223
• pojemność: 1,7 l
• pojemność min.: 0,5 l
• moc: 2000 W
• duży, czytelny wodowskaz 
• filtr zatrzymujący osady wapnia 
• automatyczne wyłączanie 
• zabezpieczenie przed włączeniem 

pustego czajnika 
• obrotowa podstawa 360 stopni 
• lampka kontrolna LED 
• podświetlany wskaźnik poziomu wody 
• płaskie dno (grzałka w płycie dna) 
• nowoczesne ergonomiczne wzornictwo
• obudowa ze stali szlachetnej 
• kolor: srebrny

INDEKS ZX6015

Odkamieniacz
• skoncentrowany, specjalistyczny preparat na bazie 

kwasów amido i metanosulfonowego, przeznaczony 
do usuwania osadów mineralnych

• przy twardej wodzie zapewnia utrzymanie maksymalnej 
wydajności maszyn i urządzeń przez długi czas

• bez substancji zapachowych i barwników, całkowicie 
bezpieczny

• usuwa kamień wodny, mleczny i piwny 
z każdej powierzchni (szkło, ceramika, polietylen, 
polipropylen, teflon, emalia)

• nie zawiera kwasów: solnego, fosforowego,  
azotowego, siarkowego
INDEKS RODZ. POJ.
NE1033 w płynie 250 ml

Odkamieniacz CLINEX Destoner
• skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym
• szczególnie zalecany do czajników, grzałek 

elektrycznych, ekspresów do kawy, zlewów, 
brodzików, jak również wszelkich powierzchni 
niklowanych, chromowanych, stalowych,  
miedzianych itp. 

• oprócz działania odkamieniającego, jednocześnie 
nabłyszcza myte powierzchnie, nie powodując ich 
uszkodzenia

• preparat zalecany jest również do stosowania 
w zmywarkach do mycia naczyń jako środek 
zapobiegawczy przeciw osadzaniu się kamienia
INDEKS RODZ. POJ.

DO8839 w płynie 1000 ml

Czajniki

Odkamieniacze
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ręczniki papierowe i dozowniki
papiery toaletowe i dozowniki

mydła i dozowniki
suszarki do rąk

chusteczki higieniczne
odświeżacze powietrza

środki czyszcząco-dezynfekujące
ścierki i zmywaki

worki na śmieci
rękawiczki gumowe

mopy i szczotki
serwetki

2ARTYKUŁY 
HIGIENICZNE 

I ŚRODKI CZYSTOŚCI
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Dozowniki do ręczników składanych + ręczniki
• dozowniki dostępne w dwóch rozmiarach: Mini i M
• dozownik w rozmiarze M pasuje do toalet o średniej i dużej częstotliwości 

użytkowania, pasuje do wszystkich typów tradycyjnych ręczników składanych: ZZ, One Stop
• dozowniki ręczników Katrin Mini są przeznaczone do małych przestrzeni, odpowiednimi 

dla nich produktami Katrin są ręczniki składane One Stop, o maksymalnej szerokości 210 mm
• dostępne w kolorze białym i czarnym
• ręczniki składane Katrin dostępne są w kartonach oraz w workach typu Handy Pack

INDEKS OPIS
ZT1053 dozownik do ręczników skadanych, biały, Mini, 350x248x114 mm
ZT1054 dozownik do ręczników skadanych, czarny, Mini, 350x248x114 mm
ZT2016 dozownik do ręczników składanych, biały M, 450x301x146 mm
ZT2040 dozownik do ręczników składanych, czarny M, 450x301x146 mm
ZT2019 ręczniki Katrin Plus Zig Zag 20x200 mm, Handy Pack, superbiały, 2w
ZT2018 ręczniki Katrin Classic Zig Zag 20x200 mm, Handy Pack, biały, 2w
ZT2002 ręczniki Katrin Basic Zig Zag 20x200 mm, Handy Pack, naturalny, klejony, 2w
ZT1001 ręczniki Katrin Classic ZZ S, biały, 1w, 4000 listków

Artykuły higieniczne i środki czystości

Dozowniki do mydła w płynie lub piance + wkłady
• dostępne w dwóch rozmiarach: 500 i 1000 ml
• ten sam dozownik można stosować do mydła w piance, żelu dezynfekującego do rąk, płynu 

odkażającego, środka odkażania desek sedesowych oraz płynu do mycia ciała i głowy
• napis w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących ułatwia użytkowanie

INDEKS OPIS
ZT0013 dozownik 1000 ml, biały
ZT0014 dozownik 1000 ml, czarny
ZT1014 dozownik 500 ml, biały
ZT0010 dozownik 500 ml, czarny
ZT1100 mydło w pianie Katrin Arctic Breeze 1000 ml
ZT1101 mydło w pianie Katrin Sunny Garden 1000 ml 
ZT1102 mydło w pianie Katrin Pure Neutral 1000 ml
ZT1103 mydło w pianie Katrin Arctic Breeze 500 ml 
ZT1104 mydło w pianie Katrin Sunny Garden 500 ml 
ZT1105 mydło w pianie Katrin Pure Neutral 500 ml
ZT1106 mydło w płynie Katrin Arctic Breeze 1000 ml
ZT1107 mydło w płynie Katrin Sunny Garden 1000 ml
ZT1108 mydło w płynie Katrin Pure Neutral 1000 ml
ZT1109 mydło w płynie Katrin Arctic Breeze 500 ml
ZT1110 mydło w płynie Katrin Sunny Garden 500 ml

Dozowniki Katrin System + ręczniki
• rozwiązanie systemowe Katrin gwarantuje 40% oszczędności czasu  

i pieniędzy w porównaniu z tradycyjnymi ręcznikami składanymi
• odpowiednie do wszystkich toalet, a szczególnie do miejsc o średnim  

i dużym natężeniu ruchu
• kiedy papier nie jest widoczny, jego podanie umożliwia łatwy w obsłudze przycisk PUSH
• na przycisku PUSH znajduję się instrukcja alfabetem Braille’a dla osób niedowidzących
• dozownik prosty do uzupełniania i czyszczenia
• ręczniki systemowe Katrin są chłonne i wytrzymałe, duża ilość papieru na rolce

INDEKS OPIS
ZT1031 ręczniki Plus System M2, 100 m, 2w, super biały
ZT1032 ręczniki Katrin Classic System M2, 160 m, 2w, biały
ZT1033 ręczniki Katrin Basic System M, 180 m, 1w, naturalny
ZT0060  dozownik do ręczników Katrin System XL, czarny
ZT0059 dozownik do ręczników Katrin System XL, biały

Dozowniki papieru toaletowego Katrin System + papiery
• dozownik mieści dwie rolki papieru toaletowego Katrin System Toilet
• Katrin System Toilet gwarantuje nieprzerwane dozowanie papieru dzięki systemowi 

opadania rolki
• dozownik jest łatwy i szybki do uzupełniania
• lepsza dostępność papieru z przodu otworu dozownika w porównaniu 

do dozowników typu Gigant
• papiery Katrin System Toilet dostępne w 3 kategoriach: Plus, Classic, Basic

INDEKS OPIS

ZT3000 papier toaletowy Katrin Classic System, 96 m, 2w, biały, 36 
rolek

ZT0008 dozownik Katrin System do papierów toaletowych, biały
ZT0009 dozownik Katrin System do papierów toaletowych, czarny
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Dozowniki do ręczników w roli + ręczniki
• dozowniki dostępne w dwóch rozmiarach: S i M w kolorze białym i czarnym
• prosta niezawodna konstrukcja, bezpieczny system odcinania
• ręczniki w roli Katrin mają wyciąganą tuleję, co umożliwia dozowanie
• ręczniki dostępne w rozmiarach S (średnica do 14 cm) i M (średnica do 20 cm)

INDEKS OPIS
ZT2077 dozownik do ręczników w roli, biały S, 344x186x174 mm
ZT2078 dozownik do ręczników w roli, czarny S, 344x186x174 mm
ZT1061 dozownik do ręczników w roli, biały M, 403x263x204 mm
ZT1062 dozownik do ręczników w roli, czarny M, 403x263x204 mm
ZT2072 ręczniki Katrin Plus S2, 60 m, super biały, 2w
ZT2073 ręczniki Katrin Plus M2, 90 m, super biały, 2w
ZT2074 ręczniki Katrin Classic S2, 60 m, biały, 2w

Dozowniki do papieru Gigant + papiery toaletowe
• papier: rolka typu Gigant ma idealne zastosowanie w toaletach o dużej częstotliwości 

użytkowania, jest niezwykle wydajna, gwarantuje niższe  
zużycie i krótszy czas obsługi dozowników oraz oszczędza czas pracy  
personelu sprzątającego

• dozownik: dodatkowa końcówka na kończącą się rolkę papieru, opcja z kluczykiem lub bez, 
kolor biały lub czarny

• dozowniki papieru toaletowego do rolek Gigant dostępne w dwóch  
rozmiarach: S i L
INDEKS OPIS
ZT0007 dozownik do papierów toaletowych Katrin Gigant, biały S, 245x239x151 mm
ZT0006 dozownik do papierów toaletowych Katrin Gigant, czarny S, 245x239x151 mm
ZT1070 dozownik do papierów toaletowych Katrin Gigant, biały L, 356x342x149 mm
ZT1071 dozownik do papierów toaletowych Katrin Gigant, czarny L, 356x342x149 mm
ZT2006 papier toaletowy Katrin Plus Gigant S 2, 100 m, super biały, 2w, śr. 18 mm
ZT1043 papier toaletowy Katrin Classic Gigant S 2, 130 m, biały, 2w, śr. 18 mm
ZT2071 papier toaletowy Katrin Classic Gigant M 2, 300 m, biały 2w, śr. 23 mm

Papier toaletowy - małe rolki
• najpopularniejszy rozmiar papieru toaletowego
• przeznaczony do łazienek o małej i średniej częstotliwości odwiedzin
• miękki, chłonny i wytrzymały
• dostępny w trzech rodzajach, dla klientów o różnych oczekiwaniach

INDEKS OPIS
ZT2032 papier toaletowy Katrin Plus Toilet 156 l; 18,2 m; super biały; klej; 2w; 8 rolek
ZT2033 papier toaletowy Katrin Classic Toilet 200 l; 23,4 m; biały; klej; 2w; 8 rolek
ZT6598 papier toaletowy Katrin Plus 250 l, 3w, super biały, 8 rolek
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Ręczniki kuchenne Katrin Plus
• bardzo chłonne i bardzo miękkie ręczniki kuchenne
• super białe, wykonane z celulozy
• 1 rolka = 12 m długości
• dopuszczone do kontaktu z żywnością
• pakowane po 4 rolki

INDEKS OPIS
ZT2003 ręczniki kuchenne Katrin Plus, super białe, 2w

Czyściwa papierowe + stojaki
• mocne i wytrzymałe czyściwa papierowe charakteryzują się wysoką chłonnością
• bardzo niska pylność - nie pozostawiają na czyszczonych powierzchniach włókien
• idealne do wycierania wody, olejów, rozpuszczalników i detergentów
• dopuszczone do kontaktu z żywnością
• ścienne i podłogowe stojaki na czyściwa posiadają system łatwego odcinania

INDEKS OPIS
ZT2053 czyściwo Katrin Classic XL2 1040, 2w., białe, 260 m
ZT6017 czyściwo Katrin Plus XL2, super biały, 2w, celuloza, 189 m
ZT6133 stojak podłogowy do czyściw Katrin Stand - do rolki o szer. 40 cm
ZT6137 uchwyt ścienny do czyściw Katrin Wall Stand - do rolki o szer. 40 cm

Ręczniki kuchenne Katrin Classic
• miękkie i bardzo chłonne ręczniki
• poręczne foliowe opakowanie
• 1 rolka = 100 m długości
• znakomita relacja ceny do jakości
• pakowane po 2 rolki

INDEKS OPIS
ZT1000 ręczniki kuchenne Katrin Classic Kitchen, 1w, super biały

Dozowniki ręczników i ręczniki ZZ Linea
• wykonane z tworzywa ABS lub stali nierdzewnej matowej
• zamykane na kluczyk
• okienko do kontroli ilości papieru
• pojemność: 600 listków = 3 bindy
• wymiary: 37x28x13 cm (wys. x szer. x gł.)

INDEKS OPIS KOLOR LISTKI/OPAK. ILOŚĆ 
WARSTW

LT1025 ręczniki makulatura (23x25 
cm) szary 4000 listków (20x200 

lisktów) 1

LT5032 ręczniki celuloza (25x23 cm) biały 3000 listków (20x150 
listków) 2

LT1100 dozownik na ręczniki ZZ biały - -
LT1101 dozownik na ręczniki ZZ stalowy - -

Ręczniki składane ZZ Velvet Economy
• wymiary: 210x230 mm (szer. x dł.)
• opakowanie: 20 szt.

INDEKS LISTKI/OPAK. KOLOR RODZ.PAPIERU ILOŚĆ WARSTW
IK2014 3000 listków (20x150 listków) biały 100% celuloza 2

Ręczniki i dozowniki
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Ręczniki celulozowe w roli
• super mocne i chłonne, długie i wydajne
• idealnie nadają się do kuchni – są bezpieczne w kontakcie z żywnością, szybko i skutecznie 

usuwają plamy oraz zabrudzenia z blatów i szafek kuchennych
• posiadają charakterystyczny wzór w wiry, kojarzący się z chłonnością oraz delikatnie 

niebieski odcień nadający wygląd premium
• nie rozwarstwiają się, nie pylą oraz dzięki swojej strukturze szybko czyszczą
• 100% celuloza
• kolor biały

INDEKS OPIS ILOŚĆ LISTKÓW ILOŚĆ WARSTW OPAK.
IK2055 ręcznik Mini, 52 m 227 szt. 3 1 szt.
IK2056 ręcznik Turbo 300 szt. 2 12 szt.

Ręczniki celulozowe w roli
• białe, 2-warstwowe
• wykonane z wysokiej jakości celulozy
• importowane z Włoch
• idealne do łazienki, kuchni i wszelkich prac domowych

INDEKS OPIS ILOŚĆ LISTKÓW OPAK.
LT1023 ręcznik Mini, 60 m 158 szt. 12 szt.
LT1024 ręcznik Maxi, 150 m 395 szt. 6 szt.
LT1039 ręcznik Mega, 95 m 500 szt. 1 szt.

Ręczniki i pojemnik na ręcznik  
- system podawania jednego listka
ręczniki
• 2 warstwy, gofrowane
• 400 listków, długość 120 m, opak. 6 rolek
pojemnik
• wykonany z tworzywa ABS
• zamykany na kluczyk

INDEKS OPIS
LT1115 ręcznik w roli
LT1114 pojemnik na ręcznik w roli

Ręczniki celulozowe  
w roli Velvet Czysta Biel
• białe, 2-warstwowe
• 54 listki
• opak. 2 szt.
• 100% celuloza

INDEKS IK2005

Ręczniki celulozowe w roli Velvet Professional Maxi
• białe, 2-warstwowe
• 478 listków
• długość rolki 110 m
• opak. 6 szt.
• 100% celuloza

INDEKS IK2006

Ręczniki białe  
w roli z adaptorem + podajniki mechaniczne
ręcznik
• średnica 19,5 cm
• karton 6 rolek
podajnik
• mechaniczny podajnik ręczników papierowych w roli
• łatwa i szybka wymiana rolki
• wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
• zamykany na kluczyk

INDEKS OPIS
ZZ1409 podajnik ręczników papierowych Merida Harmony, biały
ZZ2700 podajnik ręczników papierowych Merida One, czarny
ZZ1410 ręczniki dł. 200 m, 1W, Merida Top Tad Automatic Maxi
ZZ1355 ręczniki dł. 240 m, 2W, Merida Top Automatic Maxi
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Podajniki i ręczniki ZZ Merida
dozowniki
• na pojedyncze ręczniki papierowe, poj. 500 szt. ręczników
• zamykane na kluczyk
• wykonane z wysokiej jakości tworzywa
ręczniki
• pojedyncze, chłonne
• 2-warstwowe

INDEKS OPIS
ZZ1405 podajnik na ręczniki biały Merida Harmony
ZZ1406 podajnik na ręczniki, czarny, z okienkiem do kontroli ilości papieru Merida One
ZZ1407 ręczniki papierowe, piaskowe, 3150 szt. (18 paczek po 175 szt.) Merida Top Slim
ZZ8477 ręczniki papierowe, białe, 3000 szt. Optimum Slim

Ręczniki składane ZZ Nexxt
• makulaturowy, wodoutwardzony  

(nie rozpada się pod wpływem kontaktu z wodą)
• wysokiej jakości jedno lub dwuwarstwowe ręczniki, składane, bardzo chłonne 

i wytrzymałe, wyprodukowane zgodnie z najlepszymi standardami recyklingu
• wymiar listka: 23x25 cm
• ilość bind w opakowaniu (w kartonie): 20

INDEKS LISTKI/OPAK. KOLOR RODZ.PAPIERU ILOŚĆ WARSTW
NE3034 200 listków naturalny makulatura 1
NE3036 200 listków zielony makulatura 1
NE1037 200 listków biały makulatura 1
NE1038 150 listków biały celuloza 2

Ręczniki składane ZZ Velvet Professional
INDEKS LISTKI/OPAK. KOLOR RODZ.PAPIERU ILOŚĆ WARSTW
IK2010 3000 listków (20x150 listków) biały celuloza 2

Czyściwo przemysłowe  
Velvet Professional
• białe, 2-warstwowe
• opak. 2 szt.

INDEKS ILOŚĆ LISTKÓW DŁUGOŚĆ ROLKI
IK2007 720 szt. 180 m
IK2051 800 szt. 200 m
IK2008 1000 szt. 250 m

Ręczniki papierowe Nexxt w rolce
• wysokiej jakości papier wykonany z 2-warstwowej celulozy
• miękkie i przyjemne w dotyku
• nie rozrywają się, nie rolują, nie pozostawiają mokrych kawałków papieru
• posiadają certyfikat BRC CP

INDEKS MODEL DŁUGOŚĆ ROLKI
NE1043 Premium 2 rolki 10 m
NE1044 Maxi 60 m
NE1045 Maxi Plus 100 m
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Papier toaletowy VELVET Expert
INDEKS RODZ.

PAPIERU KOLOR OPAK. DŁUGOŚĆ WARSTWY

IK2052 celuloza biały 8 szt. 18 m 3

Papier toaletowy VELVET Rumianek i Aloes
INDEKS RODZ.

PAPIERU KOLOR OPAK. WARSTWY

IK2054 celuloza biały 8 szt. 3

Papier toaletowy Velvet Rumianek i Aloes
• 140 listków

INDEKS RODZ.
PAPIERU KOLOR OPAK. DŁUGOŚĆ WARSTWY

IK2002 celuloza biały 16 szt. 16,8 m 3

Papier toaletowy Velvet Delikatnie Biały
• 162 listki

INDEKS RODZ.
PAPIERU KOLOR OPAK. DŁUGOŚĆ WARSTWY

IK2001 celuloza delikatnie 
biały 8 szt. 18,3 m 3

Papier toaletowy VELVET Najdłuższy
• 486 listków

INDEKS RODZ.
PAPIERU KOLOR OPAK. WARSTWY

IK2053 celuloza biały 4 szt. 2

Papier toaletowy Velvet Professional Jumbo
• 800 listków
• wys.: 92 mm, średnica: 180 mm

INDEKS RODZ.
PAPIERU KOLOR OPAK. DŁUGOŚĆ WARSTWY

IK6024 celuloza biały 12 szt. 100 m 2
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Dozowniki do mydła  
i wkłady z mydłem Merida
dozownik
• dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o poj. 1000 ml
• zamykany na kluczyk
• wykonany z wysokiej jakości tworzywa
mydło - wkład
• wysokiej jakości pianka myjąco-pielęgnacyjna o przyjemnym zapachu
• z jednego wkładu, w zależności od zaprogramowania dozownika można uzyskać 

ponad 3300, 1400, 1000 porcji mydła w piance
INDEKS OPIS
ZZ1400 dozownik mydła w pianie Merida Harmony
ZZ1401 bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie, czarny Merida One
ZZ1402 mydło w pianie - jednorazowy wkład 1000 ml Merida Harmony
ZZ1420 mydło w pianie - wkład 1000 ml Merida Harmony Sensitive

Dozowniki do mydła  
i wkłady z mydłem  
Merida One Plus
dozownik
• dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady 700 g
• zamykany na kluczyk
• wykonany z wysokiej jakości tworzywa
mydło - wkład
• wkład jednorazowy 700 g

INDEKS OPIS
ZZ1421 dozownik mydła w pianie Merida One Plus, czarny
ZZ1429 mydło w pianie Merida One Plus, zapach róża-miód-wanilia, 700 g

Dozownik papieru toaletowego 
i papier toaletowy Jumbo
• wykonany z tworzywa ABS lub stali nierdzewnej matowej
• zamykany na kluczyk
• pojemność: rolka o max. śr. 25 cm
• wymiary: 27,5x27,5x12,5 cm (wys. x szer. x gł.)

INDEKS OPIS
LT1019 papier toaletowy Jumbo szary 1 W, 160 m, op. 12 rolek
LT1020 papier toaletowy Jumbo biały 2 W, 145 m, op. 12 rolek
LT1102 dozownik na papier toaletowy, biały, ABS
LT1103 dozownik na papier toaletowy, metalowy

Pojemniki i papier toaletowy w roli Merida
• papier toaletowy dwuwarstwowy, perforowany, śr. 19 cm, śr. tulei 6 cm
• pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk

INDEKS OPIS
ZZ1403 pojemnik na papier toaletowy, biały Merida Harmony

ZZ1404 pojemnik na papier toaletowy, czarny, z okienkiem  
do kontroli ilości papieru Merida One

ZX1198 papier toaletowy, biały, długość 140 m,  
ilość listków 560 szt., zgrzewka 12 szt. Merida Optimum

ZX4965 papier toaletowy, biały, długość 180 m,  
ilość listków 720 szt., zgrzewka 12 szt. Merida Top

Mydła i dozowniki

Papier toaletowy Nexxt
• delikatny i przyjemny w dotyku 
• posiada Certyfikat BRC CP
• kolor biały

INDEKS RODZ.PAPIERU OPAK. DŁUGOŚĆ WARSTWY
NE1039 makulatura 12 szt. 120 m 1
NE1040 celuloza 12 szt. 120 m 2
NE1041 celuloza 8 szt. 15 m 2
NE1042 celuloza 8 szt. 15 m 3
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Mydła Nexxt
• specjalne, kremowe mydło  

w płynie, przeznaczone  
do codziennego użytku, do mycia rąk i całego ciała

• jego formułę oparto 
na bazie delikatnych środków myjących, 
które zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu skóry

• pozostawia na dłoniach delikatną warstwę ochronną
• ma przyjemny zapach i pH neutralne dla skóry
• pojemności: 500 ml, 5000 ml

INDEKS POJ.
NE1019 500 ml
NE1020 5000 ml

Mydło w płynie  
CLINEX Liquid Soap
• w formie mieszaniny łagodnych  

substancji myjących oraz składników 
chroniących skórę

• delikatnie nawilża i zabezpiecza skórę  
przed wysuszeniem i pękaniem

• wydajne w użyciu
• o przyjemnym zapachu
• nie powoduje podrażnień

INDEKS RODZ. POJ. ZAPACH
DO1290 w płynie 500 ml migdałowy
DO1291 w płynie 5000 ml migdałowy

Dozowniki do mydła w pianie i w płynie
• wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa ABS
• dozownik mydła pianowego, wykonany z tworzywa ABS
• zamykane na kluczyk
• posiadają okienko do kontroli ilości mydła 

INDEKS OPIS POJ. KOLOR
LT1097 dozownik do mydła w płynie 1000 ml biały
LT1098 dozownik do mydła w płynie 1000 ml stalowy 
LT1300 dozownik do mydła w płynie 1000 ml biały
LT1131 dozownik do mydła piankowego 500 ml biały

Mydła glicerynowe i piankowe
• mydło w płynie do mycia ciała i włosów, do wszystkich rodzajów skóry
• wytworzone na bazie pochodnych kwasów tłuszczowych oleju kokosowego i wzbogacone 

w zawartość gliceryny
• do częstego mycia rąk i ciała w zakładach pracy, biurach, urzędach, itp. 
• posiada bardzo dobre właściwości myjące i pieniące, działając równocześnie na skórę 

pielęgnująco i wygładzająco
• nadaje delikatne i przyjemne odczucie na dłoniach
• mydło piankowe - czterokrotnie zwiększona wydajność, o zapachu konwalii lub banana

INDEKS OPIS POJ. KOLOR
LT1028 glicerynowe 5000 ml biały
LT1029 glicerynowe 5000 ml różowy
LT1030 glicerynowe 5000 ml niebieski
LT1088 piankowe 5000 ml różowy (konwalia)
LT6581 piankowe 5000 ml żółty (banan)

LT1300

LT1131

LT1098

LT1097

Dozowniki do mydła 
manualny
• pojemnik zamykany na kluczyk
• duży przycisk dozowania zapewnia  

wygodną obsługę
• wymiary: 260x100x114 mm
bezdotykowy
• zasilane 4 bateriami CR14 (nie załączono)
• pojemnik zamykany na kluczyk
• wymiary: 274x128x118 mm

INDEKS OPIS POJ.
DO1867 dozownik automatyczny, biały 1000 ml
DO1868 dozownik ręczny, biały 1000 ml

Mydło w płynie DOVE
• kremowe mydło w płynie Dove delikatnie czyści 

dłonie i dzięki specjalnym składnikom pomaga 
utrzymać ręce delikatne i gładkie

• praktyczne opakowanie z pompką 
do wygodnego użycia
INDEKS RODZ. POJ. ZAPACH
ZX1680 w płynie 250 ml mix
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Chusteczki kosmetyczne Velvet Professional Box
• białe
• 2-warstwowe
• opak. 100 listków
• 100% celuloza

INDEKS IK6026

Chusteczki kosmetyczne  
Velvet Harmony
• białe
• 3-warstwowe
• opak. 120 listków
• 100% celuloza
• opakowanie mix wzorów

INDEKS IK2011

Chusteczki kosmetyczne Velvet Dream
• białe
• 3-warstwowe
• 90 listków
• 100% celuloza

INDEKS IK2012

Chusteczki kosmetyczne  
Velvet Cube Style
• białe
• 3-warstwowe
• 60 listków
• 100% celuloza
• mix wzorów opakowania

INDEKS IK2050

Chusteczki higieniczne

Suszarki do rąk

Elektryczna suszarka do rąk M-165
• włączana automatycznie
• moc 1650 W 
• wymiary: 28x22x16 cm (wys. x szer. x gł.)

INDEKS OPIS KOLOR
LT6578  tworzywo sztuczne - ABS biały
LT6579  stal nierdzewna stalowy matowy
LT6580  stal nierdzewna stalowy błyszczący

Elektryczna  
suszarka do rąk M-688
• włączana automatycznie
• moc 1800 W 
• wymiary: 24x24x23 cm (wys. x szer. x gł.)

INDEKS OPIS KOLOR
LT6577 tworzywo sztuczne - ABS biały

02_Art_higieniczne_2023.indd   58 20.02.2023   10:05



ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI

www.pg-partner.pl 59

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 2

Odświeżacz powietrza 
CLINEX Air
• gotowy do użycia
• do odświeżania i neutralizacji nieprzyjemnych 

zapachów
• bez dodatku alkoholu izopropylowego 

- nie drażni oczu
• czas efektywnego działania: 2-4 godzin
• UWAGA: nie rozpylać w powietrze! Należy 

aplikować na powierzchnie zmywalne: za muszlą, 
w narożach pomieszczeń, przy podłodze

• pojemność: 650 ml
INDEKS RODZ. ZAPACH
DO1315 w sprayu nuta relaksu

Odświeżacz powietrza CLINEX Scent
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• efekt odświeżenia utrzymuje się  

aż do 4 dni
• z atomizerem - uwalnia ciecz 

w postaci mgiełki
• bezpieczny: nie pozostawia śladów 

na wykładzinie i meblach
• idealny do odświeżania powietrza  

w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach 
gościnnych, toaletach

• odpowiedni też do pomieszczeń 
o charakterze publicznym 
(np.: toalety publiczne)

• o unikalnej nucie zapachowej
• pojemność: 500 ml

INDEKS RODZ. ZAPACH
DO1311 w sprayu hawajska wanilia
ZX2091 w sprayu tasmański czar
DO1312 w sprayu alpejska łąka

Odświeżacze powietrza  
+ wkłady Merida
odświeżacz
• w pełni automatyczne działanie
• bardzo wysoka skuteczność
• zamykany na kluczyk
• wykonany z wysokiej jakości tworzywa
wkład
• pojemność 270 ml
• ilość dozowań 3000

INDEKS OPIS
ZZ1412 elektroniczny odświeżacz powietrza, biały Merida Harmony Bluetooth
ZZ1413 elektroniczny odświeżacz powietrza LCD z programatorem, czarny
ZZ7786 wkład do elektronicznych odświeżaczy zapach orientalny Eternity
ZZ7792 wkład do elektronicznych odświeżaczy zapach egzotyczny Infinity

Automatyczny odświeżacz powietrza oraz wkłady
• automatyczne działanie co 5, 10, 15 lub 30 minut
• opcje czasu działania: całą dobę, tylko w dzień, tylko w nocy
• przycisk X-PRESS - jednokorotne zadziałanie urządzenia
• zamykany na zatrzask
• zasilanie 4xAA (sprzedawany bez baterii)

INDEKS OPIS ZAPACH
LT1301  elektroniczny odświeżacz powietrza -
LT1302 wkład tabac
LT1074 wkład kwiatowy
LT1075 wkład cytrus

Odświeżacz powietrza Brise Glade spray
• kombinacja wysokiej jakości substancji zapachowych i wody dzięki czemu zapach 

długo unosi się w pomieszczeniu
• wypełnia pomieszczenie przyjemnym zapachem i zneutralizuje nawet trudny 

do usunięcia odór po zwierzętach czy też dymie papierosowym
• może być stosowany w każdym pomieszczeniu nawet w sypialni, ponieważ 

pozostawia przyjemny i delikatny zapach
• pojemność: 300 ml

INDEKS ZAPACH
VH9363 drzewo sandałowe i jaśmin
HK6002 czysta świeżość
ZX2895 japoński ogród

Preparat do neutralizacji 
zapachów CLINEX Nano Protect 
Silver Odour Killer
• preparat do neutralizacji zapachów
• zawiera aktywne nanocząsteczki, które łącznie 

z innymi składnikami sprawiają, że preparat ma 
unikatową zdolność likwidowania nieprzyjemnych 
zapachów

• usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego 
przez ich katalityczne utlenianie, oczyszcza 
powietrze dając trwały efekt świeżości

• posiada własności permanentnego działania, a nie 
tylko w chwili zastosowania

• aktywne nanocząsteczki neutralizują całkowicie 
nieprzyjemne zapachy, usuwając nie tylko skutki, 
ale przede wszystkim przyczyny jego powstawania

• nie pozostawia plam
INDEKS RODZ. ZAPACH POJ.
DO1309 do neutralizacji zapachów fresh 1000 ml
DO1310 w sprayu green tea 1000 ml

Odświeżacze powietrza

INDEKS ZAPACH
ZX1061 konwalia
ZX1060 lemon
ZZ1077 lawenda
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Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące ITSEPTIC
• do czyszczenia i dezynfekcji, nie zawierają aldehydów
• działają bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo
• bezalkoholowe chusteczki dezynfekujące mają dłuższy czas działania  

i są nieszkodliwe dla powierzchni także tych wykonanych z wrażliwych  
na alkohol tworzyw sztucznych, takich jak np. ekrany

• przeznaczone także do dezynfekcji sprzętów i powierzchni w biurach, placówkach 
edukacyjnych, handlowych i rekreacyjnych

• szybki czas działania
INDEKS OPIS
DO1865 duża tuba, 100 szt.
DO1866 mała tuba, 100 szt.

Gotowe do użycia środki chemiczne Merida
• profesjonalna linia preparatów do bezpośredniego użycia
• pojemność: butelka 500 ml

INDEKS OPIS
ZZ1414 Meble - hotel line - do pielęgnacji drewna i powierzchni drewnopodobnych
ZZ1415 Odplamiacz - hotel line - do usuwania plam
ZZ1416 Okna i lustra - hotel line - do czyszczenia luster i okien
ZZ1417 Zapach - hotel line - eliminujący nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach
ZZ1418 Łazienki - hotel line - do mycia łazienek i urządzeń sanitarnych
ZZ1419 Stal szlachetna - hotel line - do czyszczenia urządzeń ze stali
ZX6942 Desinfectin Complex plus+ - do dezynfekcji o działaniu bakterio- i grzybobójczym
ZZ1422 Desmed Spray - preparat dezynfekcyjno-myjący ze spryskiwaczem

Profesjonalne środki do czyszczenia  
powierzchni Merida
• profesjonalna gama płynów do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni  

jak również o działaniu dezynfekującym
• pojemność: butelka 1000 ml

INDEKS OPIS
ZZ7807 Epidemin plus+ - preparat dezynfekcyjno-myjący
ZZ7769 Fatex plus+ - środek do usuwania tłustego brudu
ZZ1423 Grillin plus+ - środek do czyszczenia rusztów, piekarników itp.

ZZ1424 Luxin plus+ - uniwersalny środek do mycia powierzchni nabłyszczanych  
i szkliwionych

ZZ1425 Multi Floor Cherry plus+ - środek antystatyczny do mycia powierzchni 
woodoodpornych

ZZ1426 Nano Sanitin plus+ - środek do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych
ZZ1428 Sanitin Gel plus+ - żel do mycia sanitariatów

Pasta do mycia rąk Merida
• pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk
• usuwa zabrudzenia w łagodny sposób
• jest niealkaliczna i nie zawiera mineralnych 

środków ściernych
• nie zawiera piasku, środkiem ściernym jest 

mączka drzewna
• nie zatyka kanalizacji
• testowana dermatologicznie

INDEKS RODZ. POJ.
ZZ1427 w paście 10 l

Środki czyszcząco-dezynfekujące

Żele i płyn do dezynfekcji rąk CLINEX Dezosept
• żel i płyn służą do higienicznej dezynfekcji rąk
• działają wirusobójczo
• produkty na bazie 70% alkoholu

INDEKS OPIS
DO1884 żel do dezynfekcji rąk 500 ml, wirusobójczy
DO1885 żel do dezynfekcji rąk 5 l, wirusobójczy

DO1879 profesjonalny płyn do dezynfekcji rąk Dezosept  
Plus 5 l, wirusobójczy, bakteriobójczy

Dozowniki łokciowe 
do mydła, żelu  
lub płynu  
do dezynfekcji
RX5M
• do mydła, żelu oraz płynu do dezynfekcji, mechanizm dozujący łatwy  

do demontażu, możliwość regulacji dozy, z tworzywa ABS, tacka,  
wymiary: 30x9,8x19,2 cm (wys.xszer.xgł.), niezamykany na kluczyk

LT-99
• do mydła, żelu lub płynu dezynfekcyjnego, z tworzywa ABS, niezamykany  

na kluczyk, łatwy w montażu, wymiary: 27,5x9,5x16 cm (wys.xszer.xgł.)
INDEKS OPIS
LT1130 dozownik LT-99, 1000 ml, biały
LT6547 dozownik RX5M, 500 ml, biały
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Preparat do czyszczenia układów 
spieniających Nexxt
• specjalistyczny preparat do czyszczenia torów 

spieniających mleko w ekspresach do kawy
• regularnie stosowany skutecznie rozpuszcza 

pozostałości zaschniętego mleka, osady mleczne 
oraz zawarte w nich bakterie

• zapewnia utrzymanie czystości dyszy 
napowietrzającej mleko, a także gwarantuje 
prawidłowe działanie systemu spieniania

• preparat jest idealny do ekspresów 
z systemem Cappuccinatore

• jego stosowanie nie wpływa w żaden sposób 
na jakość i smak podawanej kawy
INDEKS ZAST. POJ.
NE1051 kuchnia i gastronomia 250 ml

Aktywna pianka 
do czyszczenia grilla Nexxt
• wysokoalkaliczny środek do intensywnego 

czyszczenia grilli
• skutecznie usuwa przypalony tłuszcz 

oraz pozostałości grillowania
• zastosowany w nim ług potasowy jest mniej 

niszczący niż ług sodowy
• płyn dedykowany jest do powierzchni ze stali 

nierdzewnej i żeliwa
INDEKS ZAST. POJ.
NE1032 kuchnia i gastronomia 1000 ml

Aktywna pianka 
do kuchni Nexxt
• pianka do czyszczenia kuchni o przyjemnym 

świeżym zapachu
• aktywna formuła pianki idealnie nadaje się 

do czyszczenia wszystkich powierzchni w kuchni 
takich jak zlewozmywaki, blaty, okapy, kuchenki 
mikrofalowe oraz inne sprzęty kuchenne 
i powierzchnie zmywalne

• płyn przeznaczony jest do bieżącego usuwania 
zabrudzeń, plam i resztek jedzenia

• nie pozostawia smug i zacieków
INDEKS ZAST. POJ.
NE1021 kuchnia i gastronomia 1000 ml
NE1022 kuchnia i gastronomia 5000 ml

Aktywna pianka 
do łazienki Nexxt
• wielofunkcyjna pianka przeznaczona 

do mycia i pielęgnacji łazienki
• doskonale usuwa brud
• aktywne składniki płynu znakomicie poradzą sobie 

również z osadami z mydła, zaciekami wodnymi, 
tłustymi plamami i innymi zanieczyszczeniami, 
wypełniając łazienkę świeżym, cytrusowym 
zapachem

• nie pozostawia smug i zapobiega ponownemu 
osadzaniu się zabrudzeń
INDEKS ZAST. POJ.
NE1023 powierzchnie sanitarne 1000 ml
NE1024 powierzchnie sanitarne 5000 ml

Aktywny płyn do podłóg Nexxt
• profesjonalny i wydajny płyn do mycia 

i bieżącej pielęgnacji powierzchni podłogowych 
oraz posadzek odpornych na działanie wody

• szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia 
charakterystyczne dla podłóg

• nie pozostawia smug, szybko wysycha 
i nadaje połysk

• zawiera w składzie rozpuszczalnik, w znacznym 
stopniu ułatwiający usuwanie brudu
INDEKS ZAST. POJ.
NE1025 uniwersalne 1000 ml
NE1026 uniwersalne 5000 ml

Aktywny preparat do WC Nexxt
• kwasowy preparat do mycia muszli toaletowych
• zawarte w nim detergenty i kwasy organiczne 

skutecznie usuwają osady kamienne, rdzawe zacieki 
oraz brud, nie niszcząc przy tym powierzchni 
ceramicznych i armatury

• preparat pozostawia higieniczną czystość 
i przyjemny, świeży zapach

• produkt zawiera kwas cytrynowy
INDEKS POJ.
NE1030 1000 ml
NE1031 5000 ml
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Płyn do mycia drewnianych 
podłóg i paneli CLINEX 
Wood&Panel
• skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji 

podłóg wodoodpornych, zarówno drewnianych 
jak i laminowanych

• nie pozostawia na mytej posadzce smug 
i zacieków

• pogłębia naturalny kolor
• umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk
• zawiera polimer, który skraca czas wysychania 

i zwiększa zdolność pochłaniania brudu
• nie nawarstwia się

INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1292 drewno 1000 ml płyn
DO1293 drewno 5000 ml płyn

Płyn CLINEX Glass
• przeznaczony do mycia: szyb, luster, 

kryształów, powierzchni emaliowanych 
i laminowanych, a także elementów 
ze stali nierdzewnej

• skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty 
brud i tłuszcz

• wzbogacony o środki antystatyczne, zabezpiecza 
powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem

• łatwo się rozprowadza i szybko wysycha
• nie pozostawia smug i zacieków
• zawiera amoniak - nie należy stosować 

na rozgrzane powierzchnie
• w przypadku okien – skuteczny bez mycia 

wstępnego przy dwukrotnym zastosowaniu
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1294 szyby 1000 ml płyn
DO1295 szyby 5000 ml płyn

Pianka CLINEX Glass Foam, 
do mycia szyb
• na bazie alkoholu i eteru – szybko odparowuje
• eter nadaje właściwości odtłuszczające
• prawie bezzapachowa
• UWAGA: 2-3 krotnie wydajniejsza dzięki 

atomizerowi, który pod ciśnieniem spienia 
roztwór zmniejszając ilość rozpylanego płynu

• pianowa formuła pozwala na punktową aplikację, 
preparat nie spływa po szybie

• nie wymaga mycia wstępnego
• nadaje krystaliczny połysk
• nie zostawia smug
• wydłużony czas działania

INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
ZX1448 szyby 650 ml pianka

Preparat do mycia szyb  
CLINEX Nano Protect Glass
• do mycia szyb, kryształów, luster 

oraz innych powierzchni szklanych, emaliowanych, 
laminowanych i ze stali nierdzewnej

• z czyszczonych powierzchni usuwa trudne 
zabrudzenia pozostawiając krystaliczny blask

• usuwa tłuszcz i nie pozostawia smug
• dzięki zastosowaniu nanokomponentu zmniejsza 

stopień osadzania się pary wodnej, a czyszczoną 
powierzchnię na dłużej pozostawia czystą
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1296 szyby 1000 ml płyn
DO1297 szyby 5000 ml płyn

Płyny do naczyń Nexxt
• produkt przeznaczony do ręcznego mycia 

wszystkich rodzajów naczyń i innych przyborów 
kuchennych

• usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego 
z tłuszczu i białek

• nie pozostawia smug, zacieków
• nie niszczy mytych powierzchni
• ilość i rodzaj użytych środków powierzchniowo 

- czynnych powoduje, że preparat jest mocno 
skoncentrowany i dzięki temu bardzo wydajny
INDEKS POJ.
NE1027 1000 ml
NE1028 5000 ml

Aktywny płyn  
do szyb i luster Nexxt
• preparat do mycia szyb i innych gładkich 

powierzchni
• w jego skład wchodzą odpowiednio dobrane środki 

powierzchniowo czynne oraz rozpuszczalniki 
o doskonałych właściwościach solwatacyjnych, 
które obniżają napięcie powierzchniowe, dzięki 
czemu płyn z łatwością usuwa uporczywe zacieki, 
odciski palców i ślady po insektach

• po jego użyciu pozostaje świeży zapach 
i idealnie lśniące powierzchnie, na których już nie 
będzie się osadzał kurz
INDEKS POJ.
NE1029 1000 ml
NE1034 5000 ml
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Preparat CLINEX W3 Active SHIELD
• polimerowy preparat przeznaczony do czyszczenia 

i zabezpieczenia powierzchni kwasoodpornych
• zawarte w preparacie substancje aktywne doskonale usuwają 

zabrudzenia z czyszczonych powierzchni
• skutecznie usuwa rdzawe i kamienne nacieki, tłusty brud, 

osady wapienne i mydlane
• produkt pozostawia świeży zapach i nadaje delikatny połysk
• polimery zastosowane w preparacie opóźniają efekt 

ponownego osadzania się brudu  
oraz ułatwiają proces kolejnego mycia tworząc na mytych 
powierzchniach filtr ochronny
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1307 powierzchnie sanitarne 1000 ml płyn

Preparat CLINEX W3 Forte
• gotowy do użycia, kwaśny preparat 

do gruntownego czyszczenia uporczywych 
zabrudzeń w sanitariatach i łazienkach 

• do stosowania na wszystkich odpornych 
na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach 

• skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady 
wapienne oraz resztki mydła 

• szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, 
pisuarów, bidetów oraz umywalek

• likwiduje przykre zapachy urynowe
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1308 powierzchnie sanitarne 1000 ml płyn

Płyn do pielęgnacji mebli 
CLINEX Delos Mat
• na bazie emulsji silikonowych 
• pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie
• przeznaczony do mebli 

lub elementów drewnianych, drewnopodobnych 
oraz laminowanych

• czyści i pielęgnuje czyszczone powierzchnie
• działanie myjące: doskonale usuwa kurz, brud 

i przebarwienia
• działanie odtłuszczające: likwiduje tłuste ślady
• działanie antystatyczne: zabezpiecza 

przed nadmiernym osiadaniem kurzu
• odświeża pozostawiając przyjemny zapach

INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1313 drewno 1000 ml płyn
DO1314 drewno 5000 ml płyn

Płyn do pielęgnacji mebli  
CLINEX Delos Shine
• nowoczesny preparat na bazie emulsji silikonowych
• gotowy do użycia
• przeznaczony do mebli drewnianych 

i drewnopodobnych zarówno matowych  
jak i błyszczących

• pozwala uzyskać wysoki połysk i gładkość 
czyszczonych powierzchni

• działanie antystatyczne: skutecznie usuwa kurz 
i zapobiega ponownemu osiadaniu

• działanie natłuszczające: wchłania się stopniowo 
w drewniane powierzchnie

• pozostawia świeży zapach, długo utrzymujący się 
w pomieszczeniu
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1826 drewno 1000 ml płyn
DO1827 drewno 5000 ml płyn

Preparat czyszczący  
CLINEX Nano Protect Floral 
• preparat czyszczący o przyjemnym zapachu 

cytryny do mycia posadzek odpornych 
na działanie wody

• dzięki zastosowaniu nanocząsteczek krzemu 
modyfikuje czyszczone powierzchnie chroniąc je 
przed ponownym osadzaniem się brudu

• nadaje czyszczonej powierzchni delikatny połysk
• nie pozostawia smug

INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1823 posadzki 1000 ml płyn
DO1824 posadzki 5000 ml płyn

Odplamiacz CLINEX Antispot
• preparat o bardzo skutecznym działaniu, posiada 

dobre właściwości czyszczące
• poprzez miejscowe stosowanie usuwa zabrudzenia 

nierozpuszczalne w wodzie
• wysokowydajny
• usuwa gumę do żucia, kleje, smołę bitumen, tusz 

z kopiarki i pieczątek, wosk ze świec, bez trudu 
usuwa resztki etykiet oraz żywice naturalne

• do wykładzin tekstylnych z włosia naturalnego 
i sztucznego, do dywanów i mebli tapicerowanych
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1244 uniwersalne 250 ml spray
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Płyn CLINEX Hand Wash
• przeznaczony do mycia naczyń kuchennych  

ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych
• z zawartością 11% suchej masy
• lepkość powyżej 3000, konsystencja miodu
• mocno skoncentrowany i przez to wydajny
• odczyn PH: 9 – posiada właściwości 

odtłuszczające (emulgacja tłuszczów)
• zawiera zmiękczacz wody, co w przypadku 

rozcieńczenia koncentratu w powszechnie 
występującej twardej wodzie, zapewnia pełne 
spectrum działania gotowego do użycia płynu

• sprawdza się zarówno w zimnej 
jak i w ciepłej wodzie

• przebadany dermatologicznie
• UWAGA: odbudowuje barierę lipidową skóry dłoni!
• produkt posiada atest PZH

INDEKS ZAPACH POJ. RODZ.
DO1300 zielone jabłko 500 ml płyn
DO1301 zielone jabłko 5000 ml płyn

Preparat do usuwania tłustych 
zbrudzeń CLINEX Fast Gast
• gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego 

typu tłustych i olejowych zabrudzeń
• dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu, 

rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia 
olejowo tłuszczowe, przypalone resztki 
jedzenia nie pozostawiając przy tym smug 
i zacieków na czyszczonych powierzchniach

• zastosowanie spryskiwacza sprawia, 
że środek jest prosty w użyciu, gwarantując 
jednocześnie precyzję dozowania i dotarcie 
do trudno dostępnych miejsc

• posiada przyjemny, świeży zapach
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1302 kuchnia i gastronomia 1000 ml płyn

Płyn CLINEX 
do mycia grilli i piekarników
• preparat o bardzo silnym działaniu
• przeznaczony do samoczynnego usuwania zapieczonego 

tłuszczu i zadymienia - idealnie rozpuszcza i usuwa nawet 
najbardziej zapieczone resztki potraw

• zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, piekarników, 
rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek gazowych, 
patelni, komór wędzarniczych itp.

• doskonale nadaje się do usuwania tłustych, spieczonych 
zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów 
odpornych na działanie alkaliów

• z atomizerem do równomiernego rozpryskiwania preparatu 
cienką warstwą

• nie niszczy powierzchni emaliowanych jednak 
nie należy stosować na powierzchniach mało odpornych 
na działanie alkaliów

• świetny do mycia szyb kominkowych
• UWAGA: po umyciu czyszczoną powierzchnię należy 

spłukać dokładnie wodą!
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
ZX1457 kuchnia i gastronomia 1000 ml płyn

Preparat CLINEX W3 Multi
• preparat na bazie kwasu fosforowego
• w formie wysokowydajnego koncentratu, 

przeznaczonego do natychmiastowego użycia 
(stosować odpowiedni roztwór preparatu 
w zależności od metody mycia)

• zastosowanie: urządzenia kwasoodporne 
i wodoodporne (np. muszle klozetowe, 
pisuary, bidety, umywalki z porcelany, 
ceramiki) oraz ceramika łazienkowa 
w tym fugi, gruntowne mycie posadzek, 
pomieszczenia sanitarne, hale

• skutecznie usuwa kamień wodny, osady 
wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, 
tłuszcze i pozostałości mydlane

• wymaga zneutralizowania – po użyciu należy 
spłukać czyszczoną powierzchnię wodą

• o przyjemnym zapachu
• posiada atest PZH

INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1303 powierzchnie sanitarne 1000 ml płyn
DO1304 powierzchnie sanitarne 5000 ml płyn

Preparat CLINEX W3 Active BIO
• delikatny preparat myjący na bazie kwasu 

cytrynowego do codziennego mycia sanitariatów
• bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, 

w tym elementów emaliowanych, akrylowych, 
chromowanych, niklowanych, plastikowych  
i ze stali nierdzewnej

• skutecznie usuwa typowe dla sanitariatów 
zabrudzenia i osady, np. resztki mydeł

• przydatny szczególnie tam, gdzie trzeba szybko 
coś umyć i doprowadzić do stanu używania  
(np. hotele, toaleta firmowa)

• ma delikatny, świeży aromat nie pozostawia 
duszącego zapachu charakterystycznego  
dla kwasów fosforowych stosowanych 
w popularnych środkach
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1305 powierzchnie sanitarne 1000 ml płyn
DO1306 powierzchnie sanitarne 5000 ml płyn

Uniwersalny płyn do dezynfekcji 
blatów CLINEX Nano Protect 
Silver Table
• gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji 

powierzchni zmywalnych mających kontakt 
z żywnością

• przeznaczony do mycia wszelkich blatów, stołów, 
urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz 
urządzeń chłodniczych itp.

• dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek 
preparat niszczy bakterie, grzyby oraz zarodniki

• doskonale nadaje się do codziennej i okresowej 
dezynfekcji

• pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym nr 4103/10
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1825 blaty, stoły, urządzenia kuchenne 1000 ml płyn
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Profesjonalne preparaty  
do mycia i dezynfekcji CLINEX Dezofast
• do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w miejscach 

użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym)
• działają bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo
• do stosowania w szpitalach, domach opieki, hospicjach, szkołach, centrach 

fitness, restauracjach, kuchniach itp. produkt gotowy do użycia
INDEKS OPIS
DO1880 do mycia i dezynfekcji, 1 l
DO1881 do mycia, 5 l

Aktywny preparat 
do czyszczenia fug Nexxt
• płyn doskonale czyści tłuste i uporczywe 

zabrudzenia z powierzchni odpornych 
na działanie alkaliów i rozpuszczalników

• usuwa brud, plamy tłuszczu, osad wapienny z fug 
i spoin między płytkami podłogowymi i ściennymi

• wyczyści również wszelkie powierzchnie z sadzy 
oraz osadów z mydła i osadów mineralnych
INDEKS ZAST. RODZ.
NE1049 do czyszczenia fug 1000 ml

Mleczko do czyszczenia  
CLINEX Stronger
• produkt mocno skoncentrowany
• gotowe do użycia - nie wymaga rozrabiania
• przeznaczone do usuwania wszelkiego rodzaju 

zabrudzeń z czyszczonych powierzchni: tłuszcz, 
osady z kamienia i rdzy 

• zastosowanie: powierzchnie kuchenek, blatów 
kuchennych, glazury, terakoty, wanien, brodzików, 
powierzchni chromowanych, emaliowanych, 
naczyń emaliowanych, ze stali szlachetnej itp.

• UWAGA! Substancja ścierna bardzo drobna  
- nie rysuje czyszczonych powierzchni 
jak większość popularnych środków

• nie pozostawia zacieków, nadaje długotrwały 
połysk

• bardzo przyjemnie pachnie
INDEKS ZAST. POJ.
DO1322 uniwersalne 750 ml

Żel do udrażniania odpływów  
kanalizacyjnych CLINEX Drill
• do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych
• szybko rozpuszcza wszelkie stałe i organiczne 

zanieczyszczenia takie jak: tłuszcz, papier, watę,  
odpadki kuchenne

• żelowa forma preparatu pozwala na osadzanie się go  
na ściankach rur przedłużając tym proces działania

• preparat w stojącej wodzie osiada na dnie  
przez co szybko dociera do syfonu kanalizacyjnego

• likwiduje nieprzyjemny zapach
• nadaje się do udrażniania rur zarówno w kuchni 

jak i w łazience
• preparat ma swoje zastosowanie w syfonach kuchennych, 

umywalkowych, odpływach wannowych i prysznicowych, 
muszlach klozetowych i pisuarach
INDEKS ZAST. POJ. RODZ.
DO1359 odpływy kanalizacyjne 1000 ml żel

Uniwersalny płyn CLINEX Floral
• delikatny, przeznaczony do codziennej pielęgnacji 

zmywalnych posadzek
• wydajny i skuteczny, pozostawia gładkie,  

lecz nie śliskie podłogi
• posiada właściwości zmiękczające wodę, 

co w przypadku rozcieńczenia preparatu 
w powszechnie występującej twardej 
wodzie, zapewnia pełne spektrum działania

• działanie antystatyczne - zapobiega ponownemu 
przyleganiu kurzu i brudu

• szybko i równomiernie wysycha, 
nie pozostawiając smug

• dodatek polimerowy pogłębia kolor umytej 
powierzchni

• pozostawia przyjemny, długotrwały zapach
INDEKS ZAST. ZAPACH POJ.
DO1316 uniwersalne Ocean 1000 ml
DO1317 uniwersalne Ocean 5000 ml
DO1318 uniwersalne Blush 1000 ml
DO1319 uniwersalne Blush 5000 ml
DO1320 uniwersalne Citro 1000 ml
DO1321 uniwersalne Citro 5000 ml

Mleczko Cif
• czyści nawet najbardziej oporny brud 

oraz skutecznie usuwa tłuszcz i plamy 
delikatny dla wszystkich zmywalnych powierzchni 
również dla emalii, stali nierdzewnej i tworzyw 
szklano-ceramicznych

• na długo pozostawia na czyszczonych 
powierzchniach przyjemny, świeży zapach
INDEKS OPIS ZAPACH GRAMATURA

VH2303 z mikrokryształkami Lila Flowers 780 g
VH2304  mleczko Pink 780 g
VH2305  mleczko Lemon 780 g
VH2306  max power z wybielaczem Ocean 1001 g
VH2307  max power z wybielaczem Spring 1001 g
VH2308  max power z wybielaczem 3 Action Citrus 1001 g
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Pianka do mebli Pronto
• delikatnie czyści, pielęgnuje i chroni drewniane 

meble, zapewniając im wysoki połysk
• unikalna formuła pianki Pronto szybko i skutecznie 

usuwa kurz oraz zabrudzenia, chroniąc czyszczone 
powierzchnie przed śladami codziennego 
użytkowania

• odświeża meble i pozostawia na nich delikatny 
zapach świeżości
INDEKS OPIS POJ.
ZZ1045 classic 400 ml
ZZ1220 original - multisurface 400 ml

Kostka do toalet Domestos
• kostka toaletowa z koszykiem 
• długotrwały, świeży zapach 
• unikalny pasek żelowy
• zapobiega osadzaniu się kamienia 
• działa bakteriobójczo
• opakowanie 40 g

INDEKS OPIS ZAPACH
ZG1018 odświeżacz w koszyczku leśny
ZG1019 odświeżacz w koszyczku cytrynowy
ZG1022 zapas leśny
ZG1023 zapas cytrynowy

Płyn Domestos do toalet
• wyjątkowo gęsta formuła
• długotrwałe działanie
• zawiera aktywny chlor
• likwiduje szkodliwe drobnoustroje
• działa także poniżej linii wody
• zapewnia higieniczną czystość

INDEKS ZAPACH POJ.
ZG1012 leśny 750 ml
ZG1013 cytrynowy 750 ml
ZG1151 leśny 5000 ml
ZG1152 cytrynowy 5000 ml
ZZ1233 Red Power 5000 ml

Płyn uniwersalny Ajax
• wyjątkowo skuteczny płyn uniwersalny
• błyskawicznie przywraca czyszczonym miejscom blask i na długo 

pozostawia przyjemny zapach w czyszczonych pomieszczeniach
• jest to idealny płyn do czyszczenia dużych powierzchni takich jak podłoga, 

kafelki i ściany
• usuwa silne zabrudzenia również z kuchenek, zlewozmywaków, umywalek

INDEKS ZAPACH POJ.
VH2300  bez 1000 ml
VH2301  laguna 1000 ml
VH2302  polne kwiaty 1000 ml

Płyn do naczyń Ludwik
• extra siła mycia większa o 25%, bezwzględny dla tłuszczu
• biodegradowalna formuła
• krystalicznie czyste i lśniące naczynia
• gęsta konsystencja
• pH neutralne dla skóry – łagodny dla dłoni, zawiera wyciąg z aloesu
• przebadany dermatologicznie

INDEKS RODZAJ ZAPACH GRAMATURA
GI1048 płyn cytryna 900 g
ZZ1026 płyn mięta 900 g
GI1046 balsam aloes 900 g

Płyn do mycia szyb
• do mycia szyb i ram okiennych
• szybki efekt bez polerowania
• nie pozostawia smug 
• zapobiega osiadaniu zanieczyszczeń
• mix zapachów

INDEKS ZAST. ZAPACH POJ. RODZ.
HK1005 szyby mix zapachów 500 ml płyn

02_Art_higieniczne_2023.indd   66 20.02.2023   10:06



ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI

www.pg-partner.pl 67

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 2

Ściereczki na rolce
• uniwersalne: wykonane są z miękkiej mieszanki wiskozy i poliestru
• świetnie nadają się do przeprowadzania większości prac porządkowych - idealne 

do kuchni, łazienki, do wytarcia stołu, blatu, zlewu, kuchenki, wycierania kurzu itp.
• doskonałe do wycierania na sucho i polerowania, są bardzo chłonne, miękkie 

i delikatne (świetnie zastępują ręcznik papierowy)
• na rolce, z perforacją, która ułatwia odrywanie
• silver block: wzbogacone o jony srebra, które zapobiegają namnażaniu się 

w ściereczkach bakterii
• są bardzo miękkie i delikatne, dzięki czemu nie rysują czyszczonej powierzchni
• perforacja pozwala na szybkie i łatwe oderwanie pojedynczej ściereczki

INDEKS OPIS OPAK.
JN1529 białe 50 szt.
JN1185 Silver Block 50 szt.

Magiczna gąbka
• wyciera jak „gumka myszka” ślady kredek, flamastrów i atramentu
• unikalna struktura gąbki pozwala czyścić trwałe zabrudzenia bez detergentów  

– tylko przy użyciu wody
• usuwa najbardziej uporczywe plamy i rysy z różnych powierzchni: ścian, podłóg, 

drzwi, glazury, zlewu, wanny, a także plastiku np. ram okien, mebli ogrodowych
• biała warstwa usuwa plamy, różowa warstwa spaja gąbkę, która w trakcie 

użytkowania „znika”
• UWAGA! nie należy jej stosować na lakierowanych powierzchniach np. meble 

na „wysoki połysk”
INDEKS OPIS OPAK.
JN7746 magiczna gąbka 2 szt.

Ściereczki z mikrofibry
• posiadają innowacyjną strukturę ultracienkich włókien mikrofibry
• czyszczą bez detergentów – tylko przy użyciu wody! 
• Uniwersalna jest wyjątkowo chłonna, przeznaczona do uniwersalnego zastosowania 

w kuchni oraz łazience 
• Do sprzętu RTV jest bardzo delikatna, nadaje się do polerowania, czyszczenia 

obiektywów, monitorów, okularów
INDEKS ZAST. WYMIARY OPAK.
JN1143 uniwersalne 36x38 cm 1 szt.
JN1181 do sprzętu komputerowego i RTV 36x38 cm 1 szt.

Ściereczka domowe do kurzu
• dzięki specjalnej chłonnej strukturze są idealne do wycierania kurzu zarówno na sucho 

jak i na mokro
• czyszczą bez smug i zarysowań
• są łatwe do wypłukiwania
• dostępne w trzech kolorach: żółty, niebieski, fioletowy (mix w opakowaniu zbiorczym)

INDEKS ZAST. WYMIARY OPAK.
JN1018 do kurzu 38x40 cm 3 szt.

Ściereczki perforowane
• ściereczki perforowane z grubym splotem dedykowane są do trudniejszych zabrudzeń
• mają wszechstronne zastosowanie – można nimi czyścić naczynia, kafelki, blaty, 

zlewy itp. 
• są bardzo chłonne i wytrzymałe
• są łatwe do wypłukiwania

INDEKS ZAST. WYMIARY OPAK.
JN1019 uniwersalne 40x40 cm 3 szt.
JN1020 uniwersalne 40x50 cm 5 szt.

Zmywaki
• idealne do zmywania naczyń i garnków
• usuwają silne zabrudzenia, nie rysując czyszczonych powierzchni
• wykonane z gąbki o zwiększonej chłonności i wytrzymałości 

INDEKS RODZ. OPAK.
JN1023 kuchenny 5 szt.
JN1024 celulozowy 1 szt.
JN1525 gąbczasty 3 szt.

Ścierki
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Worki na śmieci HD do segregacji
• ułatwiające odpowiednie segregowanie śmieci 
• odpowiedni kolor worków dobrany do rodzaju odpadów 
• posiadają system wiązania typu Easy Pack, dzięki któremu można zawiązać i wygodnie 

przenieść worek, bez obaw o wypadanie śmieci
INDEKS RODZAJ POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
JN1544 na papier 35 l niebieski 20 szt. nie
JN1545 na szkło 35 l zielony 20 szt. nie
JN1546 na plastik 35 l żółty 20 szt. nie
JN1547 na odpady organiczne 35 l brązowy 20 szt. nie
JN0006 na papier 60 l niebieski 16 szt. nie
JN0007 na szkło 60 l zielony 16 szt. nie
JN0008 na plastik 60 l żółty 16 szt. nie
JN0005 na odpady organiczne 60 l brązowy 16 szt. nie
JN1549 na papier 120 l niebieski 10 szt. nie
JN1550 na szkło 120 l zielony 10 szt. nie
JN1551 na plastik 120 l żółty 10 szt. nie
JN1548 na odpady organiczne 120 l brązowy 10 szt. nie

Worki do segregacji odpadów
• na metal, plastik - wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu odpadów foliowych, 

nadają się do ponownego recyklingu
• można do nich wrzucić: plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach 

spożywczych, plastikowe worki, reklamówki, folie aluminiowe, opakowania 
wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości 
i kosmetykach, puszki po napojach i konserwach, zakrętki od słoików i kapsle, zabawki 
wykonane w całości z plastiku

• wytrzymałe na obciążenia i przypadkowe rozdarcia, mają mocny zgrzew, co oznacza  
że nie przeciekają

• sprawdzą się w domu, biurach, miejscach publicznych, pasują do większości pojemników 
na odpady

• na szkło - możemy do nich wrzucić: opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach 
i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców)

• wykonane z grubej folii z granulatu, pasują do większości pojemników na odpady
INDEKS RODZAJ POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
DO1515  na metal, plastik 120 l żółty 10 szt. nie
DO1601 na szkło 120 l zielony 10 szt. nie

Worki na odpady medyczne
• worki przeznaczone na odpady medyczne, sanitarne
• do wykorzystania przez szpitale, przychodnie, apteki, gabinety lekarskie
• posiadają certyfikat PZH
• posiadają tzw. boczny zgrzew dna
• wykonane z folii LDPE

INDEKS RODZAJ POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
DO1602 na odpady medyczne 60 l czerwony 20 szt. nie

Worki z uszami do segregacji odpadów
• wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu opadów foliowych, nadają się 

do ponownego recyklingu
• wytrzymałe na obciążenia i przypadkowe rozdarcia
• mają mocny zgrzew typu gwiazda, co oznacza że nie przeciekają i świetnie pasują 

do okrągłych koszy na śmieci
• idealnie sprawdzą się w domu, biurze, itp.
• pasują do większości pojemników na odpady
• zestaw 4 rodzajów worków na śmieci z uszami do segregacji: odpadów papierowych, 

szklanych, bio, metalowych i tworzyw sztucznych
INDEKS RODZAJ POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
DO1615  bio 35 l brązowy 20 szt. nie
DO1616  na papier 35 l niebieski 20 szt. nie
DO1617  zestaw 4x35 l mix 4x10 szt. nie

Worki na śmieci HD T-shirt
• posiadają specjalne „uszy”, które można zawiązać i wygodnie przenieść worek, 

bez obaw o wypadanie śmieci
INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
JN1668 20 l żółty 30 szt. nie
JN1302 35 l zielony 30 szt. nie
JN1670 60 l fioletowy 20 szt. nie

Worki na śmieci
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Worki na śmieci LD
• supermocne i odporne na rozdarcia worki wykonane z nieprzezroczystej folii LDPE
• wyjątkowo pojemne stanowią wygodne rozwiązanie na odpady wielkogabarytowe
• do uniwersalnego zastosowania w domu i ogrodzie
• folia użyta do produkcji worków pochodzi w 100% z recyklingu

INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
JN1017 120 l niebieski 25 szt. nie

Worki na śmieci supermocne
• wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu odpadów foliowych 
• nadają się do ponownego recyklingu
• do pakowania odpadów i śmieci
• wykonane z grubej folii LDPE 
• wytrzymałe na obciążenia i rozdarcia
• idealnie sprawdzą się w domu, biurze, itp.
• pasują do większości pojemników na odpady

INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
DO1603 35 l czarny 15 szt. nie
DO1604 60 l czarny 10 szt. nie
DO1605 120 l czarny 10 szt. nie
DO1606 120 l niebieski 25 szt. nie
DO1607 160 l czarny 10 szt. nie
DO1608 240 l czarny 10 szt. nie

Worki ekologiczne na śmieci
• wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu odpadów foliowych, nadają się 

do ponownego recyklingu
• dzięki zastosowaniu folii LDPE są wyjątkowo szczelne i odporne na rozerwania
• szczelny zgrzew prosty zapobiega przeciekaniu zawartości worka do pojemnika
• znakomicie sprawdzą się w domu, biurze, miejscach publicznych, placówkach 

medycznych, itp.
• pasują do większości pojemników na odpady

INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
DO1611 60 l czarny 10 szt. nie
DO1612 120 l czarny 10 szt. nie
DO1613 120 l niebieski 25 szt. nie
DO1614 240 l czarny 5 szt. nie

Worki na śmieci z uszami
• wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu opadów foliowych
• nadają się do ponownego recyklingu
• worki są wyjątkowo szczelne i odporne na rozerwania, gdyż są wykonane z folii HDLD,  

która jest dwa razy grubsza od folii używanej do wyrobu tradycyjnych worków HDPE
• mają mocny zgrzew typu gwiazda, co oznacza że nie przeciekają i świetnie pasują 

do okrągłych koszy na śmieci
• praktyczne uszy pozwalają na szybkie i higieniczne związanie worka oraz jego przenoszenie

INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
DO1609  35 l turkusowy 30 szt nie
DO1610  60 l granatowy 20 szt. nie

Worki LD Magnum Flex&Strong
• wykonane są z innowacyjnie tłoczonej, niezwykle elastycznej i mocnej, 3-warstwowej 

folii, dzięki czemu rozciągają się zamiast pękać
• folia użyta do produkcji worków pochodzi w 100% z recyklingu, a specjalna taśma 

do zamykania umożliwia pełne wykorzystanie pojemności worka, szczelne zamknięcie 
i łatwe przenoszenie

• dodatkowo wyposażone w system Interleave zapewniają komfort korzystania  
bez konieczności odrywania
INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
JN1015 35 l czarny 15 szt. tak
JN1016 60 l czarny 10 szt. tak
JN4001 120 l czarny 8 szt. tak
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Worki na śmieci Easy Pack
• uniwersalne worki na śmieci wykonane z folii HD  

w kolorze czarnym lub niebieskim
• zakończone falą, która umożliwia łatwe i szczelne  

zawiązanie i przenoszenie wypełnionego worka
INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
JN1215 20 l czarny 40 szt. nie
JN1013 35 l niebieski 30 szt. nie
JN1216 35 l czarny 30 szt. nie
JN1014 60 l niebieski 20 szt. nie
JN1217 60 l czarny 26 szt. nie
JN4652 120 l niebieski 15 szt. nie

Worki na śmieci LD supergrube
• to klasyczne, nieprzezroczyste worki w czarnym kolorze, wykonane z grubej i mocnej 

folii LDPE
• folia użyta do wykonania worków została pozyskana w 100% z surowców wtórnych

INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
JN1066 35 l czarny 15 szt. nie
JN1055 60 l czarny 10 szt. nie
JN1037 120 l czarny 10 szt. nie

Worki łazienkowe zapachowe
• optymalny rozmiar dopasowany do koszy łazienkowych
• wzbogacone o delikatny zapach róży 
• kolor kości słoniowej zapewnia neutralny i dyskretny wygląd worków
• niezawodny system zawiązywania Easy Pack ułatwiający szczelne zamknięcie 

i przenoszenie worka
INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ

JN7523 15 l kość 
słoniowa 26 szt. nie

Worki na śmieci HD
• klasyczne, czarne worki wykonane z folii HDPE
• prosty typ zamknięcia worka

INDEKS POJ. KOLOR ILOŚĆ Z TAŚMĄ
JN1052 20 l czarny 50 szt. nie
JN1040 35 l czarny 50 szt. nie
JN1082 60 l czarny 20 szt. nie

Rękawice domowe
• dostępne w kolorze żółtym  

w trzech rozmiarach: L - duże,  
M - średnie, S - małe

• wykonane są z naturalnego lateksu,  
wewnątrz wyściełane bawełną

• przeznaczone do wszelkich prac  
w domu (zmywanie, pranie  
ręczne itp.) i w ogrodzie

• chronią dłonie przed działaniem 
detergentów, brudem czy skaleczeniami
INDEKS ROZMIAR OPAK.
JN1031 S 1 para
JN1030 M 1 para
JN1029 L 1 para

Rękawiczki winylowe i lateksowe
• winylowe: idealne rozwiązanie dla osób uczulonych na lateks; doskonale przylegają do dłoni, 

więc można w nich bezpiecznie myć szkło, kieliszki czy porcelanę
• lateksowe: pudrowane, do krótkotrwałego kontaktu z żywnością

INDEKS OPIS ROZMIAR OPAK.
JN1431 winylowe L 100 szt.
JN1436 winylowe M 100 szt.
JN1437 winylowe S 100 szt.
JN1256 lateksowe S 100 szt.
JN1254 lateksowe M 100 szt.
JN1255 lateksowe L 100 szt.

Rękawiczki gumowe
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Serwetki stołowe biodegradowalne
• składają się z dwóch warstw, aby w przypadku zetknięcia z cieczą lub innym 

zabrudzeniem móc wchłonąć je błyskawicznie
• serwetki papierowe to niezwykle prosty i higieniczny sposób na utrzymanie dłoni 

oraz ust w nienagannej czystości
• nie skleją się leżąc razem, a to zapewnia użytkownikom komfort ich dobierania
• służą do ozdabiania stołu lub jako wyposażenie podczas spożywania posiłków

INDEKS KOLOR WYMIARY OPAK.
JN1530 ecru 33x33 cm 50 szt.
JN1638 biały 33x33 cm 50 szt.
JN2302 żółty 33x33 cm 50 szt.
JN6574 limonkowy 33x33 cm 50 szt.
JN2300  czerwony 33x33 cm 50 szt.
JN2301  fioletowy 33x33 cm 50 szt.

Zmiotka z szufelką
• tradycyjny zestaw do domowego użytku
• świetnie sprawdza się do zamiatania małych powierzchni
• zmiotka posiada syntetyczne włosie, rozszczepione na końcach, więc bardzo 

dobrze poradzi sobie z drobnymi elementami, kurzem, brudem i pyłem
• oprawa zmiotki plastikowa
• szufelka ma gumową końcówkę, która zapewnia dokładne przyleganie  

do czyszczonej powierzchni i poprawia elastyczność sprzątania
• zestaw dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czerwonym,  

niebieskim i zielonym 
INDEKS KOLOR
VH2310 mix

Zestaw do sprzątania „Leniuch”
• zestaw złożony ze szczotki i szufelki
• zaprojektowany po to, aby poprawić komfort sprzątania
• szufelka posiada długi trzonek, dzięki któremu nie ma potrzeby 

schylania się podczas zamiatania, nawet drobnych elementów
• zmiotka wykonana z syntetycznego włosia w plastikowej oprawie, 

ze specjalnym rozszczepieniem na końcach włókna, poprawiającym 
skuteczność zamiatania kurzu, pyłu, zbierania śmieci

• szufelka zakończona gumą, dzięki czemu dokładnie przylega 
do zamiatanej powierzchni
INDEKS KOLOR

VH2309 mix

Miotła domowa z trzonkiem
• tradycyjna miotła domowa w komplecie 

z trzonkiem
• sprawdzi się podczas codziennych domowych 

porządków, a także podczas prac  
remontowo-budowlanych wewnątrz budynków

• włosie szczotki jest syntetyczne i posiada 
rozszczepienie na końcach włókna, co poprawia 
skuteczność w zbieraniu śmieci i kurzu

• dostępna w trzech wariantach kolorystycznych: 
czerwonym, niebieskim i zielonym
INDEKS KOLOR
VH2311 mix

Mop rotacyjny z mikrofibry + końcówka z mikrofibry
• mop rotacyjny z mikrofibry - oszczędza Twój czas i chroni dłonie
• płukanie i wyciskanie mopa jest błyskawiczne i nie wymaga moczenia rąk
• trzykrotne naciśnięcie pedału skutecznie odwirowuje brudną wodę
• nadaje się do mycia wszelkich, nie tylko płaskich powierzchni: podłóg, okien, schodów, 

samochodu
• końcówka mopa obraca się o 360 stopni i dociera do najbardziej niedostępnych miejsc
• gruby i chłonny wkład z mikrofibry czyści bez użycia detergentów
• do wyboru: zestaw mopa rotacyjnego z mikrofibry z kijem aluminiowym i wiadrem 

JN1619 lub końcówka z mikrofibry JN1618
INDEKS OPIS
JN1619 mop okrągły - zestaw
JN1618 wkład do mopa

Mopy i zmiotki

Serwetki
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Papier biurowy 360 Premium
• przeznaczony przede wszystkim do druków reprezentatywnych, zarówno w przypadku 

drukarek laserowych, jak i atramentowych
• pakowany w ekologiczne opakowanie nie zawierające plastiku
• powierzchnia papieru gwarantuje uzyskanie nasyconych kolorów, a optymalna sztywność 

pozwala uniknąć zakleszczeń papieru w drukarce
• zastosowanie: wykresy, statystyki, dokumenty, prace dyplomowe, raporty, notatki

INDEKS FORMAT BIAŁ. GRAMATURA ARK./OPAK.
IP2001 A4 161 CIE 80 g/m² 500 szt.

Papier biurowy 360 Everyday
• do dużej liczby wydruków
• pakowany w ekologiczne opakowanie nie zawierające plastiku
• optymalna sztywność papieru zapewnia niezawodne działanie drukarki
• do wydruków czarno-białych, ma optymalny kontrast przyjazny dla oczu
• przeznaczony do wszystkich typów urządzeń laserowych i atramentowych
• zastosowanie: notatki, szkice, maile, prace domowe, bilety i karty pokładowe, kopie

INDEKS FORMAT BIAŁ. GRAMATURA ARK./OPAK.
IP2000 A4 146 CIE 80 g/m² 500 szt.
IP2003 A3 146 CIE 80 g/m² 500 szt.

Papier biurowy 360 Excellent
• estetyczny papier najwyższej jakości
• pakowany w ekologiczne opakowanie nie zawierające plastiku
• przeznaczony do druku czarno-białego i kolorowego
• świetnie sprawdza się w wydrukach wymagających estetyki
• produkowany z myślą o wszystkich typach drukarek
• zastosowanie: propozycje biznesowe, listy firmowe, grafiki, materiały 

informacyjne, prezentacje, raporty
INDEKS FORMAT BIAŁ. GRAMATURA ARK./OPAK.
IP2002 A4 166 CIE 80 g/m² 500 szt.

Zrównoważony  
rozwój i technologia

Certyfikat FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego 
z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, które zostały 
wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council.

Ecolabel to symbol ekologiczny przyznawany produktom najbardziej przyjaznym 
środowisku, spełniającym wymagania jakościowe określone przez Komisję 
Europejską oraz potwierdzający realizację wybranych celów zrównoważonego 
rozwoju przez producenta.

ColorLok to unikalna technologia zapewniająca głębsze czernie, Intensywniejsze 
kolory i szybsze wysychanie tuszu w druku atramentowym.

Ekologiczne opakowanie papierów 360 jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę 
redukowania wpływu na środowisko w decyzjach zakupowych konsumentów. 
Podczas gdy przeciętne opakowanie ryzy papieru zawiera około 15% 
polietylenu, opakowanie 360 nie zawiera plastiku, jest znacznie łatwiejsze 
w recyklingu oraz biodegradowalne.

Papiery kserograficzne białe
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Papier biurowy POLspeed
• zalecany przy pracy z dużą ilością wydruków czarno-białych
• optymalny poziom bieli zapewnia kontrast przyjazny dla oczu

INDEKS FORMAT BIAŁ. GRAMATURA ARK./OPAK.
IP1000 A4 153 CIE 80 g/m² 500 szt.
IP1001 A3 153 CIE 80 g/m² 500 szt.

Papier biurowy POLjet
• idealny do wydruków kolorowych, wymagających estetyki
• wysoka białość zapewnia znakomite podkreślenie barw a podwyższona 

sztywność zapewnia druk wolny od zacięć
INDEKS FORMAT BIAŁ. GRAMATURA ARK./OPAK.
IP1004 A4 166 CIE 80 g/m² 500 szt.
IP1005 A4 166 CIE 90 g/m² 250 szt.
IP1006 A3 166 CIE 80 g/m² 500 szt.

Papier biurowy POLlux
• dzięki podwyższonej białości doskonale sprawdza się zarówno w drukach 

czarno-białych jak i kolorowych
• szerokie zastosowanie POLlux to oszczędność czasu i redukcja kosztów

INDEKS FORMAT BIAŁ. GRAMATURA ARK./OPAK.
IP1002 A4 161 CIE 80 g/m² 500 szt.
IP1003 A3 161 CIE 80 g/m² 500 szt.

Papier mix kolorów Oficio
• idealny do drukarek laserowych i atramentowych
• mix pastelowy = 5 kolorów x 20 arkuszy (kolory: żółty, zielony, niebieski, różowy, 

piaskowy)
• mix intensywny = 5 kolorów x 20 arkuszy (kolory: żółty, czerwony, zielony, niebieski, 

pomarańczowy)
• mix fluorescencyjny = 4 kolory x 25 arkuszy  (kolory: pomarańczowy fluo, zielony fluo, 

żółty fluo, różowy fluo)
• format A4
gramatura: 80 g/m²

INDEKS KOLOR ARK./OPAK.
OX1070 mix pastelowy 100
OX1071 mix intensywny 100
OX1072 mix fluorescencyjny 100
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Papiery kserograficzne kolorowe

Adagio

ODWIEDŹ STRONĘ
ADAGIO

22 czerwony
intensywny
IP1110  
A4, 80 g/m²
IP1150  
A4, 160 g/m²
IP2222 
A3, 80 g/m²

21 pomarańczowy
intensywny
IP1109  
A4, 80 g/m²
IP5018  
A4, 120 g/m²
IP1129  
A4, 160 g/m²
IP2121 
A3, 80 g/m²

70 dyniowy
intensywny
IP1124  
A4, 80 g/m²
IP7070 
A3, 80 g/m²

60 złoty
intensywny
IP1108  
A4, 80 g/m²
IP6060  
A3, 80 g/m²

98 beżowy
jasny
IP1103
A4, 80 g/m²
IP9898  
A3, 80 g/m²

91 łososiowy
pastelowy
IP1100
A4, 80 g/m²
IP9191  
A3, 80 g/m²

38 piaskowy
pastelowy
IP1098
A4, 80 g/m²
IP3838  
A3, 80 g/m²

93 kość słoniowa
pastelowy
IP1091
A4, 80 g/m²
IP1112
A4, 160 g/m²
IP9393
A3, 80 g/m²

Miksy papieru ksero kolorowego Rey Adagio
• gama papierów w odcieniach pastelowych, intensywnych  

oraz fluorescencyjnych
• pakiet mieszany 5x100 lub 5x40 arkuszy

INDEKS KOLOR NR KOLORU ARK./OPAK. RODZAJ
IP5004 miks kolorów - 4x125 fluo
IP5003 miks kolorów - 5x100 intensywny
IP5006 miks kolorów - 5x40 intensywny
IP5002 miks kolorów - 5x100 pastelowy
IP5005 miks kolorów - 5x40 pastelowy

Adagio

ODWIEDŹ STRONĘ
ADAGIO

66 żółty
intensywny
IP1107
A4, 80 g/m²
IP5022
A4, 120 g/m²
IP1115
A4, 160 g/m²
IP6666
A3, 80 g/m²

02 kremowy
jasny
IP1118
A4, 80 g/m²
IP0202  
A3, 80 g/m²

49 kanarkowy
pastelowy
IP1092
A4, 80 g/m²
IP5035  
A4, 120 g/m²
IP1113
A4, 160 g/m²
IP4949  
A3, 80 g/m²

58 żółty cytrynowy
intensywny
IP1106
A4, 80 g/m²
IP5858 
A3, 80 g/m²

15 żółty
fluorescencyjny
IP1119
A4, 80 g/m²
IP1515 
A3, 80 g/m²

14 zielony
fluorescencyjny
IP1414
A4, 80 g/m²
IP0414 
A3, 80 g/m²

52 ciemnozielony
intensywny
IP1105
A4, 80 g/m²
IP1114 
A4, 160 g/m²
IP5252 
A3, 80 g/m²

16 zielony wiosenny
jasny
IP1121
A4, 80 g/m²
IP1616 
A3, 80 g/m²

Adagio

ODWIEDŹ STRONĘ
ADAGIO

41 zielony morski
jasny
IP1122
A4, 80 g/m²
IP4141 
A3, 80 g/m²

81 jasnozielony
jasny
IP1094
A4, 80 g/m²
IP1142 
A4, 120 g/m²
IP1137 
A4, 160 g/m²
IP8181 
A3, 80 g/m²

09 zielony
pastelowy
IP1101
A4, 80 g/m²
IP5027 
A4, 120 g/m²
IP1138
A4, 160 g/m²
IP0909 
A3, 80 g/m²

85 pistacjowy
pastelowy
IP1123
A4, 80 g/m²
IP8585 
A3, 80 g/m²

51 ciemnoniebieski
intensywny
IP1104
A4, 80 g/m²
IP1140 
A4, 160 g/m²
IP5151 
A3, 80 g/m²

48 jasnoniebieski
jasny
IP1116
A4, 80 g/m²
IP5029 
A4, 120 g/m²
IP1141 
A4, 160 g/m²
IP4848 
A3, 80 g/m²

86 błękitny
pastelowy
IP1096
A4, 80 g/m²
IP8686 
A3, 80 g/m²

01 niebieski
pastelowy
IP1097
A4, 80 g/m²
IP1143
A4, 160 g/m²
IP0101 
A3, 80 g/m²

Adagio

ODWIEDŹ STRONĘ
ADAGIO

06 szary
jasny
IP1095
A4, 80 g/m²
IP0606 
A3, 80 g/m²

61 lawendowy
intensywny
IP1125
A4, 80 g/m²
IP6161 
A3, 80 g/m²

28 liliowy
pastelowy
IP1093
A4, 80 g/m²
IP2828 
A3, 80 g/m²

89 różowy
pastelowy
IP1099
A4, 80 g/m²
IP5033 
A4, 120 g/m²
IP8989 
A3, 80 g/m²

05 różowy cukierkowy
jasny
IP1126
A4, 80 g/m²
IP0505 
A3, 80 g/m²

13 różowy malinowy
fluorescencyjny
IP1127
A4, 80 g/m²
IP1313 
A3, 80 g/m²

23 fuksja
intensywny
IP1111
A4, 80 g/m²
IP2323 
A3, 80 g/m²

55 brzoskwiniowy
intensywny
IP1102
A4, 80 g/m²
IP5555 
A3, 80 g/m²

Adagio

ODWIEDŹ STRONĘ
ADAGIO

12 mandarynkowy
fluo
IP1117
A4, 80 g/m²
IP1212 
A3, 80 g/m²

97 cynamonowy
jasny
IP1130
A4, 80 g/m²
IP9797 
A3, 80 g/m²

Adagio

ODWIEDŹ STRONĘ
ADAGIO

Adagio

ODWIEDŹ STRONĘ
ADAGIO

Papiery kolorowe ksero Rey Adagio
• gama papierów w odcieniach pastelowych, nasyconych oraz fluorescencyjnych
• pakiet mieszany 5x100 lub 5x40 arkuszy
• idealny do drukarek laserowych i atramentowych
• format papieru A4 oraz A3
• garmatura 80, 120 lub 160 g/m²
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Papier komputerowy  
- składanka komputerowa pojedyncza
• produkowana z papieru offsetowego
• produkcja odbywa się na specjalistycznych maszynach rotacyjnych 

o wysokiej wydajności
• opakowanie: 2000 składek 12” w kartonie
• w standardzie produkowana jest składanka przede wszystkim 

o gramaturze 60 g/m², ewentualnie 70 g/m²
• w zależności od indywidualnych potrzeb klienta produkujemy także składanki 

o wyższej gramaturze i o różnych formatach
• na życzenie klienta mamy możliwość wykonania dodatkowych perforacji poprzecznych 

np.: co 4” lub wzdłużnych
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ SKŁADANEK/KARTON GRAMATURA

EM1000 150 mm 0,3048 m 2000 szt. 60 g/m²
EM1002 210 mm 0,3048 m 2000 szt. 60 g/m²
EM1115 210 mm 0,3048 m 2000 szt. 70 g/m²
EM1007 240 mm 0,3048 m 2000 szt. 60 g/m²
EM1342 240 mm 0,3048 m 2000 szt. 70 g/m²
EM1009 240 mm 0,3048 m 2000 szt. 70 g/m²
EM1005 240 mm 0,1524 m 4000 szt. 60 g/m²
EM1019 250 mm 0,3048 m 2000 szt. 60 g/m²
EM1024 360 mm 0,3048 m 2000 szt. 60 g/m²
EM1103 360 mm 0,3048 m 2000 szt. 70 g/m²
EM1027 375 mm 0,3048 m 2000 szt. 60 g/m²
EM1076 375 mm 0,3048 m 2000 szt. 70 g/m²

Papier komputerowy  
- składanka wielowarstwowa
• produkowana z papieru samokopiującego
• producent udziela 5 lat gwarancji na zdolność kopiowania papieru i 25 lat gwarancji 

na trwałość kopii
• gramatura: standard pierwsza warstwa CB 54-56 g/m²; pośrednie warstwy CFB  

53-54 g/m²; ostatnia warstwa CF 48-57 g/m²
• kolory poszczególnych warstw: pierwsza warstwa - biała; pośrednie warstwy, 

odpowiednio - żółta, zielona, żółta, zielona;ostatnia warstwa - różowa
• wszystkie rodzaje papieru są bezpieczne dla środowiska naturalnego, łatwo poddają się 

utylizacji, nadają się do powtórnego przetworzenia - recyclingu 
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL.WARSTW ORYG./KOPIA SKŁADANEK/KARTON
EM1001 150 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1096 150 mm 0,3048 m 1+1 szt. tak 900 szt.
EM1097 150 mm 0,3048 m 1+2 szt. nie 600 szt.
EM1003 210 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1085 210 mm 0,3048 m 1+1 szt. tak 900 szt.
EM1092 210 mm 0,3048 m 1+2 szt. tak 600 szt.
EM1010 240 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1011 240 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1012 240 mm 0,3048 m 1+1 szt. tak 900 szt.
EM1079 240 mm 0,1524 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1078 240 mm 0,1524 m 1+1 szt. tak 900 szt.
EM1014 240 mm 0,3048 m 1+2 szt. nie 600 szt.
EM1015 240 mm 0,3048 m 1+2 szt. tak 600 szt.
EM1100 240 mm 0,1524 m 1+2 szt. nie 600 szt.
EM1083 240 mm 0,1524 m 1+2 szt. tak 600 szt.
EM1016 240 mm 0,3048 m 1+3 szt. nie 450 szt.
EM1017 240 mm 0,3048 m 1+3 szt. tak 450 szt.
EM1106 240 mm 0,1524 m 1+3 szt. tak 450 szt.
EM1018 240 mm 0,3048 m 1+4 szt. nie 350 szt.
EM1071 240 mm 0,3048 m 1+4 szt. tak 350 szt.
EM1020 250 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1021 250 mm 0,3048 m 1+1 szt. tak 900 szt.
EM1022 250 mm 0,3048 m 1+2 szt. nie 600 szt.
EM1023 250 mm 0,3048 m 1+2 szt. tak 600 szt.

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL.WARSTW ORYG./KOPIA SKŁADANEK/KARTON
EM1084 250 mm 0,3048 m 1+3 szt. tak 450 szt.
EM1025 360 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1028 375 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1029 375 mm 0,3048 m 1+1 szt. tak 900 szt.
EM1031 390 mm 0,3048 m 1+1 szt. nie 900 szt.
EM1074 390 mm 0,3048 m 1+2 szt. nie 600 szt.

Papiery komputerowe
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bezpiecznych zakupów
Nadchodzi era

Ponad 90% paragonów wydawanych obecnie w kasach zawiera toksyczne bisfenole. 

Z łatwością przenikają one przez skórę każdej osoby, która ma z nimi jakikolwiek kontakt,

przyczyniając się do rozwoju różnorodnych chorób, od niepłodności po nowotwory. 

Tak jednak być nie musi, a właściwe rozwiązanie jest dostępne na wyciągnięcie ręki.

Nadchodzi era Zdrowego Paragonu. Era bezpiecznych zakupów!

Zdrowy Paragon jest naszym ekologicznym papierem termicznym, nieporównywanie 
bezpieczniejszym dla organizmu ludzkiego w porównaniu z odpowiednikami 
zawierającymi bisfenole. Pozbawiony jest szkodliwych substancji BPA i BPS, powszechnie 
stosowanych w standardowych rolkach termicznych, by Twoi pracownicy kas i klienci 
nie musieli obawiać się substancji przenikających do wnętrza ich organizmów po każdym 
kontakcie z dowodem zakupu.

03_Papier_2023.indd   80 20.02.2023   10:10



PAPIER

www.pg-partner.pl 81

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 3

Rolki termiczne Zdrowy Paragon
• produkowane z papieru termoczułego o gramaturze 50 ± 6 g/m²,  

z gwarancją trwałości nadruku do 6 lat
• z dbałości o jakość naszych wyrobów oraz bezpieczeństwo i komfort pracy użytkowników,  

rolki firmy Emerson dostępne są w dwóch wariantach: standard: produkowane z surowca  
bez Bisfenolu A oraz Zdrowy Paragon: produkowane z surowca bez Bisfenoli A i S

• wszystkie rodzaje rolek mogą być dostosowane do indywidualnych zamówień w zakresie:  
długość i szerokość nawoju; średnica gilzy; odwrotne nawinięcie papieru; możliwość  
zadrukowania wg indywidualnych potrzeb klienta

• pakowane są w folię termokurczliwą zapewniającą wysoką estetykę i trwałość produktu
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL.WARSTW ROLEK/OPAK.

EM4500 28 mm 18 m 1 szt. 105 szt.
EM4501 28 mm 25 m 1 szt. 10 szt.
EM4502 28 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4503 32 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4504 38 mm 20 m 1 szt. 10 szt.
EM4505 38 mm 25 m 1 szt. 10 szt.
EM4506 38 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4507 44 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4508 49 mm 25 m 1 szt. 10 szt.
EM4509 49 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4510 56 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4511 57 mm 6 m 1 szt. 56 szt.
EM4512 57 mm 10 m 1 szt. 150 szt.
EM4513 57 mm 15 m 1 szt. 120 szt.
EM4514 57 mm 20 m 1 szt. 10 szt.
EM4515 57 mm 25 m 1 szt. 10 szt.
EM4516 57 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4517 57 mm 40 m 1 szt. 1 szt.
EM4518 57 mm 80 m 1 szt. 54 szt.
EM4519 57 mm 100 m 1 szt. 48 szt.
EM4520 60 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4521 62 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4522 80 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM4523 80 mm 80 m 1 szt. 6 szt.
EM4524 110 mm 20 m 1 szt. 10 szt.
EM4525 110 mm 30 m 1 szt. 10 szt.

Rolki faksowe
• produkowane z papieru termoczułego o gramaturze 50 ± 6 g/m² (surowiec bez Bisfenolu A), 

z gwarancją trwałości nadruku do 6 lat
• pakowane są w folię termokurczliwą zapewniającą wysoką estetykę i trwałość produktu

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL.WARSTW ROLEK/OPAK.
EM4526 210 mm 15 m 1 szt. 1 szt.
EM4527 210 mm 30 m 1 szt. 1 szt.
EM4529 216 mm 15 m 1 szt. 1 szt.
EM4530 216 mm 30 m 1 szt. 1 szt.

Rolki offsetowe
• rolki offsetowe marki Emerson produkowane są z białego, bezdrzewnego 

i bezpyłowego papieru offsetowego
• zastosowanie wysokiej jakości papieru offsetowego w produkcji rolek kasowych zapewnia 

długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie maszyn liczących
• typowe zastosowanie rolek offsetowych: kasy, bankomaty, plotery

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL.WARSTW ROLEK/OPAK.
EM1047 57 mm 25 m 1 szt. 10 szt.
EM1048 57 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM1049 57 mm 40 m 1 szt. 1 szt.
EM1050 57 mm 60 m 1 szt. 8 szt.
EM1051 69 mm 25 m 1 szt. 10 szt.
EM1052 69 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM1093 69 mm 60 m 1 szt. 8 szt.
EM1112 76 mm 25 m 1 szt. 10 szt.
EM1053 76 mm 30 m 1 szt. 10 szt.
EM1134 114 mm 30 m 1 szt. 10 szt.

Rolki samokopiujące
• przy produkcji rolek kasowych z kopią (samokopia) zastosowano wysokiej 

jakości papier samokopiujący, którego producent udziela 5 lat gwarancji 
na zdolność kopiowania papieru i 25 lat gwarancji na trwałość kopii

• dostępne są również rolki samokopiujące chemiczne (EM1090),  
wykorzystywane w urządzeniach, w których nie stosuje się taśmy barwiącej

• typowe zastosowanie: kasy, terminale do kart płatniczych
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL.WARSTW ROLEK/OPAK.
EM1036 76 mm 20 m 2 szt. 10 szt.
EM1037 76 mm 25 m 2 szt. 10 szt.
EM1090 76 mm 20 m 2 szt. 10 szt.
EM1158 114 mm 20 m 2 szt. 10 szt.

Rolki
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Folia do drukarek atramentowych
• bezbarwna folia poliestrowa bez paska o grubości 100 mikronów
• do wydruku w drukarkach atramentowych - struktura folii zapobiegająca 

rozlewaniu się tuszu
INDEKS OPAK. FORMAT
AG1214 20 A4
AG1213 50 A4
AG1216 20 A3
AG1215 50 A3

Papier w roli Oficio  
do ploterów atramentowych i ksero
• uniwersalny papier biały, doskonały do wydruków na wszystkich  

rodzajach ploterów atramentowych oraz kserokopiarek
• role papieru pakowane są w karton, dodatkowo rolka w kartonie  

zabezpieczona jest folią
• papiery te przeznaczone są do wykonywania rysunku technicznego,  

graficznego, rejestracji wyniku pomiaru, kreślenia precyzyjnych map  
i planów, wykreślania form i wzorników, wykonywania projektów  
architektonicznych, instalacyjnych itp.
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ GRAMATURA OPAK.

OX2095 420 mm 50 m 90 g/m² 2 rolki
OX2096 297 mm 50 m 90 g/m² 2 rolki
OX5174 594 mm 50 m 90 g/m² 1 rolka
OX5117 594 mm 50 m 80 g/m² 1 rolka
OX5172 297 mm 50 m 80 g/m² 2 rolki
OX5173 420 mm 50 m 80 g/m² 2 rolki
OX5175 610 mm 50 m 80 g/m² 1 rolka
OX5176 841 mm 50 m 80 g/m² 1 rolka
OX5177 914 mm 50 m 80 g/m² 1 rolka
OX5179 297 mm 175 m 80 g/m² 2 rolki

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ GRAMATURA OPAK.
OX5180 420 mm 175 m 80 g/m² 2 rolki
OX5181 594 mm 175 m 80 g/m² 1 rolka
OX5183 841 mm 175 m 80 g/m² 1 rolka
OX5185 914 mm 175 m 80 g/m² 1 rolka
OX5509 420 mm 100 m 80 g/m² 2 rolki
OX5510 594 mm 100 m 80 g/m² 1 rolka
OX5512 841 mm 100 m 80 g/m² 1 rolka
OX6055 297 mm 100 m 80 g/m² 2 rolki
OX6056 610 mm 50 m 90 g/m² 1 rolka

Papier fotograficzny do drukarek atramentowych Yellow One
• specjalna powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne wydruki fotograficzne w naturalnych kolorach
• wodoodporny i szybkoschnący
• zdjęcia wyróżniają się ostrością oraz imponującym kontrastem 
• zgodny z normą ISO 9001
• maksymalna rozdzielczość druku: 5760 dpi

INDEKS FORMAT GRAMATURA ARK./OPAK. RODZ.
KA6060 A6 230 g/m² 20 szt. błyszczący
KA6063 A4 130 g/m² 20 szt. błyszczący
KA6059 A4 180 g/m² 20 szt. błyszczący
KA6065 A4 230 g/m² 20 szt. błyszczący
KA7005 A3 230 g/m² 20 szt. błyszczący
KA6062 A4 140 g/m² 50 szt. matowy
KA6064 A4 190 g/m² 50 szt. matowy

Materiały do urządzeń wielofunkcyjnych

Papiery do ploterów

Folie do drukarek laserowych i ksero
• transparentne i białe, antystatyczne folie poliestrowe
• do wydruków w monochromatycznych i kolorowych drukarkach laserowych i ksero 
• wysoka odporność termiczna

INDEKS RODZAJ WYDRUKU RODZAJ FOLII FORMAT KOLOR OPAK.
AG0010  kolor i monochromatyczny matowa, wodoodporna A4 biały 10 ark.
AG0011  kolor i monochromatyczny matowa A4 transparentny 10 ark.
AG0097  monochromatyczny, ksero błyszcząca A4 transparentny 20 ark.
AG6148  monochromatyczny, ksero błyszcząca A4 transparentny 100 ark.
AG0012  monochromatyczny, ksero błyszcząca A3 transparentny 20 ark.
AG0013  monochromatyczny, ksero błyszcząca A3 transparentny 100 ark.

03_Papier_2023.indd   82 20.02.2023   10:10



PAPIER

www.pg-partner.pl 83

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 3

Karton A4 ozdobny
Kartony o gramaturze 160-250 g/m²
• kartony gładkie lub z drobnym tłoczeniem  

w kolorze białym i kremowym do druku ofert  
handlowych, dyplomów, certyfikatów,  
kartek okolicznościowych

• karton gładki przeznaczony do drukarek  
atramentowych i laserowych

• kartony z tłoczeniem przeznaczone  
do drukarek atramentowych

• karton 160 g/m² - opakowanie 50 ark.
• karton 180-250 g/m² - opakowanie 20 ark.
gramatura: 160 g/m²

INDEKS KOLOR FAKTURA
OX1194 biały gładki
OX1195 kremowy gładki

gramatura: 180 g/m²
INDEKS KOLOR FAKTURA
OX1192 biały sukno
OX1193 kremowy sukno

gramatura: 230 g/m²
INDEKS KOLOR FAKTURA
OX5974 biały czerpany
OX5975 kremowy czerpany
OX6042 biały kora
OX5981 kremowy kora
OX5973 biały kratka

Karton A4 ozdobny
Kartony o gramaturze 220-240 g/m²
• kartony ozdobne do druku dyplomów, 

certyfikatów, kartek okolicznościowych, 
wizytówek

• kartony matowe i gładkie - polecane 
do drukarek atramentowych

• kartony metalizowane - polecane 
do drukarek laserowych

• opakowanie 20 ark.
gramatura: 180 g/m²

INDEKS KOLOR FAKTURA
AG0626  srebrny millenium
AG0627  złoty millenium

gramatura: 220 g/m²
INDEKS KOLOR FAKTURA

AG6805 biały millenium
AG7530 kremowy millenium
AG6807 liliowy millenium
AG6806 błękitny millenium
AG7655 szafirowy millenium
AG6828  diamentowa biel iceland
AG6829  kremowy iceland
AG7077  złoty iceland
AG1419 ciemnobeżowy kraft
AG1420  ciemnobeżowy nature
AG1421  jasnobeżowy nature
AG1424  biały marmur
AG1425  kremowy marmur
AG1426 zielony marmur

INDEKS KOLOR FAKTURA
OX5983 kremowy kratka
OX5984 biały kryształ
OX5985 kremowy kryształ
OX5986 biały len
OX5987 kremowy len
OX5992 biały płótno
OX5993 kremowy płótno
OX5994 biały skóra
OX5995 kremowy skóra

gramatura: 250 g/m²
INDEKS KOLOR FAKTURA
OX5972 biały gładki
OX5982 kremowy gładki

INDEKS KOLOR FAKTURA
AG0420 złoty marmur

gramatura: 230 g/m²
INDEKS KOLOR FAKTURA
AG7113 biały wiatr
AG8897  biały milano
AG8898  kremowy milano

gramatura: 240 g/m²
INDEKS KOLOR FAKTURA
AG6981 biały mika
AG6937 kremowy mika
AG6935 czerwony mika
AG6983 zielony mika
AG6932 granatowy mika

sukno kremowy

mika granatowy

czerpany biały

milano kremowy

czerpany kremowy

milano biały

kora biały

iceland kremowy

kora kremowy

iceland diamentowa biel

kratka biały

millenium biały

kratka kremowy

iceland złoty

kryształ biały

millenium kremowy

kryształ kremowy 

millenium błękitny

len biały

millenium srebrny

len kremowy

millenium liliowy

płótno biały

mika czerwony

płótno kremowy

mika zielony

sukno biały

mika kremowy

gładki biały

millenium szafirowy

gładki kremowy

millenium złoty

skóra biały

nature jasnobeżowy

skóra kremowy

nature ciemnobeżowy

kraft ciemnobeżowy

marmur zielony marmur złoty

marmur kremowymarmur biały

wiatr biały

Kartony ozdobne
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Papiery pakowe
• do szerokiego wachlarza zastosowań technicznych i opakowaniowych
• można zapakować w niego całe przedmioty lub poszczególne części
• papier pakowy firmy Emerson doskonale sprawdzi się także jako wypełniacz pustych 

przestrzeni, np. w kartonie
• chroni i zabezpiecza przed uszkodzeniami

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ KOLOR GRAMATURA
ZX6696 100 cm 130 cm szary 80 g/m²
EM1220 70 cm 100 cm biały 35 g/m²
EM1221 105 cm 126 cm brązowy 40 g/m²
EM1222 70 cm 100 cm biały 70 g/m²

Papiery pakowe Herlitz w rolce
• rolki zabezpieczone folią ochronną
• dostępny w dwóch długościach

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ KOLOR GRAMATURA
HE1126 100 cm 1000 cm brązowy 83 g/m²
HE1032 100 cm 500 cm brązowy 83 g/m²

Okładki na dyplomy
• wykonane z kartonu pokrytego 

skóropodobnym tworzywem
• elegancka oprawa introligatorska, 

dostępna bez nadruku oraz z nadrukiem
• wewnątrz dodatkowa listwa 

uniemożliwiająca wysunięcie się 
dokumentu

• wzdłuż długiego boku przepasana 
złotym sznurkiem dodającym elegancji
INDEKS FORMAT KOLOR
BB1129 A4 bordowy
BB1130 A4 granatowy
BB1131 A4 zielony
BB1132 A4 czarny

Papier kancelaryjny 
Topcolors
• duży format pozwala składać kartkę 

na pół i pisać profesjonalne pisma
• monokolorowe opakowanie podkreśla 

profesjonalizm
• geometryczna grafika nadaje 

nowoczesnego stylu
• stonowany, niebieski lub czarny kolor
• opakowanie 100 ark.

INDEKS FORMAT OPIS GRAMATURA
TP2322  A3 niebieski, kratka 70 g/m²
TP2323  A3 czarny, linia 70 g/m²

Dyplomy
• wysokiej jakości papier do wydruku dyplomów, 

certyfikatów, podziękowań, świadectw, itp.
• do drukarek laserowych i atramentowych
• opakowanie 25 ark.
gramatura: 170 g/m²

INDEKS NAZWA
AG3000  Arabeska
AG6696 Arkady N
AG6697 Arkady Z
AG5445 Arnika
AG3001 Botanic
AG5446 Chaber
AG5444 Papirus
AG6353 Soplica
AG5277 Srebro
AG5278 Złoto

Dyplomy

Okładki na dyplomy, papiery kancelaryjne

Papiery pakowe

Chaber

Arkady Z

SrebroSoplica ZłotoPapirus

Arkady N BotanicArabeska Arnika
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Torby papierowe Eko białe
INDEKS WYMIARY
NC1651 180x80x225 mm
NC1652 240x100x320 mm
NC1653 240x100x360 mm
NC1654 305x170x340 mm
NC1655 305x170x425 mm

Torby papierowe Eko brązowe
INDEKS WYMIARY
NC1661 180x80x225 mm
NC1662 240x100x320 mm
NC1663 240x100x360 mm
NC1664 305x170x340 mm
NC1665 305x170x425 mm

Torby cateringowe z płaskim uchem
• torby papierowe z płaskim uchwytem to opakowania o wielu 

zastosowaniach
• produkowane z ekologicznego materiału o wysokiej gramaturze
• wklejony do środka uchwyt jest dodatkowo wzmocniony,  

co zabezpiecza przed niekontrolowanym zerwaniem w czasie 
przenoszenia

• maszynowe składanie gwarantuje zwiększoną nośność 
oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne

• torby są dopuszczone do kontaktu z żywnością i z powodzeniem 
mogą służyć do pakowania żywności, zakupów spożywczych, 
odzieży, butów czy elektroniki

• chętnie korzystają z nich przedsiębiorcy dbający o ekologię 
i poszanowanie przyrody

• opakowanie 250 szt. (karton)
• gramatura 70 g/m²

INDEKS WYMIARY KOLOR
NC0200  320x220x250 mm brązowy gładki
NC0201  320x220x370 mm biały

Torby papierowe

03_Papier_2023.indd   85 20.02.2023   10:10



3
PA

PI
ER

www.pg-partner.pl86

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Druki akcydensowe
rodz.: druki akcydensowe

INDEKS NAZWA FORMAT IL. KART.
MC1057 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, wielokopia, 100-1E A4 80
MC1086 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, wielokopia, 100-2E 2/3 A4 80
MC1012 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 100-3E A5 80
MC1080 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+1k), 101-1E A4 80
MC1013 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+1k), 102-2E 2/3 A4 80
MC1247 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+2k), 102-XE 2/3 A4 81
MC1081 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+1k), 103-3E A5 80
MC1200 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+2k), 103-XE A5 81
MC1014 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 105-8E, (o+1k) 1/3 A4 80
MC1103 Faktura korygująca, (o+1k), 107-3E A5 80
MC1036 Nota korygująca VAT, (o+1k), 108-3E A5 80
MC1206 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+2k), 112-2E 2/3 A4 81
MC1119 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, (o+k), 121-1E A4 80
MC1120 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, (o+k), 122-2E 2/3 A4 80
MC1082 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, (o+1k), 123-3E A5 80
MC1083 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, (o+1k), 124-3E A5 80
MC2081 Faktura mechanizm podzielonej płatności - wzór pełny w cenach netto, 127-2P 2/3 A4 80
MC2082 Faktura mechanizm podzielonej płatności - wzór pełny w cenach netto, 127-3P A5 80
MC2083 Faktura mechanizm podzielonej płatności - wzór pełny w cenach brutto, 128-3P A5 80
MC1101 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+1k), 130-3E A5 80
MC1203 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, (o+1k), 131-4E 2/3 A5 80
MC1237 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, (o+1k), 143-3E A5 80
MC1016 Faktura VAT RR dla rolników, 185-3 A5 80
MC5914 Faktura procedura marży, (o+1k), 195-3E A5 80
MC5961 Faktura czynności zwolnione z podatku na podst. ustawy, (o+1k), 198-2E 2/3 A4 80
MC5955 Faktura - czynności zwolnione z podatku, 198-3E A5 80
MC1236 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, wielokopia, A5, 201-3E A5 80
MC5958 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, (o+1k), 202-3E A5 80
MC5956 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, (o+1k), 203-3E A5 80
MC5959 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, (o+1k), 204-4E 2/3 A5 80
MC5960 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, (o+1k), 205-5E A6 80
MC1204 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, wielokopia, 223-3 A5 80
MC1038 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, (o+1k), 230-4 2/3 A5 80
MC1039 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, (o+1k) 231-3 A5 80
MC1040 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, (o+1k), 232-5 A6 80
MC1017 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, (o+1k), 233-3 A5 80
MC1019 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, (o+1k), 234-5 A6 80
MC1020 Dowód sprzedaży (paragon), wielokopia, 260-9 A7 80
MC1060 Rachunek dla konsumenta, wielokopia, 262-5 A6 80
MC1229 Rachunek dla konsumenta, wielokopia, 264-9 A7 80
MC1075 Dowód dostawy, wielokopia, 315-1 A4 80
MC1041 Dowód dostawy, wielokopia, 315-3 A5 80
MC1230 Dowód dostawy, wielokopia, 315-5 A6 80
MC1214 Przepustka materiałowa, (o+k), 322-3 A5 80
MC1157 Zamówienie ogólne, (o+1k), 331-3 A5 80
MC1092 Arkusz spisu z natury, (o+1k), 341-1 A4 48
MC1042 Kartoteka magazynowa, offset, 344-3 A5 50
MC1026 WZ wydanie materiału na zewnątrz, wielokopia, 351-8 1/3 A4 80
MC1141 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz, wielokopia, 352-8 1/3 A4 80
MC1043 RW pobraniu materiału wewnętrzne, wielokopia, 354-8 1/3 A4 80
MC1175 Przesunięcie materiałów, wielokopia, 355-8 1/3 A4 80
MC1044 WZ wydanie materiału na zewnątrz, wielokopia, 361-2 1/3 A3 80
MC1045 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz, wielokopia, 362-2 1/3 A3 80
MC1076 Magazyn wyda, wielokopia, 371-3 A5 80
MC1046 Magazyn przyjmie, wielokopia, 372-3 A5 80
MC1004 RW pobranie materiału, wielokopia, 373-3 A5 80
MC1093 Przesunięcie międzymagazynowe, wielokopia, 375-3 A5 80
MC1296 WZ Wydanie materiału na zewnątrz, wielokopia, 385-1 A4 80
MC1102 Kwitariusz przychodowy, (o+2k), 400-1 A4 30
MC1099 Kwitariusz przychodowy, (o+2k), 400-3 A5 60
MC1027 KP dowód wpłaty, wielokopia, 401-5 A6 80
MC1028 KW dowód wypłaty, wielokopia, 402-5 A6 80
MC1054 Wniosek o zaliczkę, offset, 408-5 A6 40
MC1005 Rozliczenie zaliczki, offset, 409-5 A6 40
MC1067 RK raport kasowy, (o+1k), 410-1 A4 80
MC1107 RK raport kasowy, (o+1k), 411-3 A5 80
MC1166 PK polecenie księgowania, (o+1k), 412-3 A5 80
MC1077 Raport obrotu, wielokopia, 413-1 A4 40
MC1180 Karta kontowa, offset, 437-3 A5 20
MC1155 Polecenie księgowania, offset, 439-1 A4 80
MC1068 Polecenie księgowania, offset, 439-3 A5 80
MC1007 Polecenie przelewu/wpł. got. 4-odc. (o+3k), 445-5M A6 80
MC1095 Polecenie przelewu/wpł. got. 2-odc., 449-5M A6 80
MC1052 Podatki. Polecenie przelewu/wpłata got. 2-odc., (o+k), 471-5 A6 80
MC1029 Umowa o pracę, (o+1k), 500-1N A4 40
MC1055 Świadectwo pracy, (o+1k), 501-1N A4 40
MC1610 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, offset 504-A1 A4 40
MC1726 Kwestionariusz osobowy dla pracownika, offset, 504-B1 A4 40
MC1023 Polecenie wyjazdu służbowego, offset, 505-3 A5 40

INDEKS NAZWA FORMAT IL. KART.
MC1139 Lista obecności, offset, 506-1 A4 40
MC1009 Karta urlopowa, offset, 507-6 2/3 A6 40
MC1179 Roczna karta ewidencji obecności w pracy, offset, 508-3 A5 50
MC1056 Umowa o dzieło, (o+1k), 510-1H A4 40
MC1063 Umowa zlecenie, (o+1k), 511-1U A4 40
MC1604 Ewidencja czasu wykonania zlecenia, Offset 511-3E A5 40
MC1605 Rachunek do umowy zlecenia, (o+1k) 511-3H A5 40
MC1069 Wniosek o udzielenie urlopu, offset, 513-4 2/3 A5 40
MC1210 Wniosek o urlop, offset, 515-5 A6 40
MC1048 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, offset, 530-5 A6 8
MC1116 Indywidualna karta czasu pracy pracownika, offset, 531-0 1/2 A4 40
MC1066 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych, offset, 574-1 A4 32
MC1064 Zgłoszenie reklamcyjne, (o+2k), 601-1 A4 40
MC1050 Dziennik budowy, (o+1k), 603-1 A4 10
MC1024 Książka obiektu budowlanego, offset, 604-1 A4 38
MC1096 Umowa kupna - sprzedaży pojazdu, wielokopia, 650-1 A4 40
MC1493 Dziennik korespondencji, offset (oklejka), 701-A A4 192 str.
MC1051 Księga handlowa Amerykanka, offset, B3, 705-L B3 50
MC1152 Księga druków ścisłego zarachowania, offset, 710-1 A4 40 str.
MC1417 Księga inwentarzowa, offset, 715-A A4 80
MC1443 Księga inwentarzowa, offset (płótno), 715-B A4 192 str.
MC1176 Raport dzienny pracy sprzętu, offset, 790-3 A5 80
MC1070 CMR Międzynarodowy list przewozowy (o+3k), 800-1 A4 80
MC1330 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany) (o+3k), 800-1N A4 80
MC1211 CMR Międzynarodowy list przewozowy (o+4k), 800-2 A4 80
MC1331 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany) (o+4k), 800-2N A4 80
MC1332 CMR Międzynarodowy list przewozowy (o+5k), 800-3 A4 78
MC5973 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany)(o+5k), 800-3N A4 78
MC1098 Karta drogowa - samochód ciężarowy, offset, 801-1 A4 80
MC1442 Karta drogowa - samochód ciężarowy, numerowany, offset, 801-1N A4 80
MC1142 Karta drogowa - samochód osobowy, offset, 802-3 A5 80
MC1523 Karta drogowa - samochód osobowy, numerowany, offset, 802-3N A5 80
MC1117 Karta drogowa, offset, 815-3 A5 80
MC1375 Formularz przyjęcia odpadów metali, (o+1k), E-03-3 A5 80
MC1227 Polecenie przelewu/wpłata got. 2-odc. formularz do nadruku, F-110-2 A4 100
MC6001 Polecenie przelewu/wpłata got. 2-odc. formularz do nadruku, offset, F-110-3 A4 500
MC1240 Polecenie przelewu/wpłata got. z potw. 2-odc., offset, , F-111-2 A4 100
MC1010 Polecenie przelewu/wpł.got. 4-odc., formularz do nadruku, F-112-2 A4 100
MC1401 Forrmularz do nadruku: podatki 2 -odc. polecenie przelewu/wpł. got., F-130-2 A4 100
MC1339 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, offset, H-91-3 A5 16

rodz.: akcesoria podatnika
INDEKS NAZWA FORMAT IL. KART.

MC1025 Dowód wewnętrzny, offset, K-12 A5 40
MC1002 Dowód wewnętrzny, offset, K-13 A6 50
MC1150 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-1u A4 48
MC1087 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-2u A4 96
MC1011 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-3u A5 32
MC1000 Ewidencja sprzedaży, offset, K-4 A5 32
MC1216 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-5u A4 16
MC1001 Ewidencja środków trwałych, offset, K-8 A5 32
MC2080 Ewidencja przebiegu pojazdu, offset, K-17 A5 32
MC1341 Książka kontroli, offset, P-10u A5 32
MC1090 Lista wynagrodzeń, offset, P-3m 1/2 A3 50
MC1034 Indywidualna lista płac, offset, P-5m 1/2 A3 50
MC1138 Ewidencja przychodów, offset, R-1h A5 32
MC1281 Ewidencja przychodów, offset, R-2h A4 40 str.
MC1091 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej, R-5h 1/3 A4 50
MC5982 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, V-60 A5 32
MC5974 Ewidencja VAT oczywistych pomyłek z kasy rejestrującej, Vu-73u A5 4
MC5972 Ewidencja uproszczona sprzedaży, offset, Vu-55 A5 32 str.

rodz.: notesy samokopiujące
INDEKS NAZWA FORMAT IL. KART.
MC1148 Notes samokopiujący, N-105-5 A6 40

Druki akcydensowe

03_Papier_2023.indd   86 20.02.2023   10:10



PAPIER

www.pg-partner.pl 87

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 3
INDEKS NAZWA FORMAT IL. KART.
MC1139 Lista obecności, offset, 506-1 A4 40
MC1009 Karta urlopowa, offset, 507-6 2/3 A6 40
MC1179 Roczna karta ewidencji obecności w pracy, offset, 508-3 A5 50
MC1056 Umowa o dzieło, (o+1k), 510-1H A4 40
MC1063 Umowa zlecenie, (o+1k), 511-1U A4 40
MC1604 Ewidencja czasu wykonania zlecenia, Offset 511-3E A5 40
MC1605 Rachunek do umowy zlecenia, (o+1k) 511-3H A5 40
MC1069 Wniosek o udzielenie urlopu, offset, 513-4 2/3 A5 40
MC1210 Wniosek o urlop, offset, 515-5 A6 40
MC1048 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, offset, 530-5 A6 8
MC1116 Indywidualna karta czasu pracy pracownika, offset, 531-0 1/2 A4 40
MC1066 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych, offset, 574-1 A4 32
MC1064 Zgłoszenie reklamcyjne, (o+2k), 601-1 A4 40
MC1050 Dziennik budowy, (o+1k), 603-1 A4 10
MC1024 Książka obiektu budowlanego, offset, 604-1 A4 38
MC1096 Umowa kupna - sprzedaży pojazdu, wielokopia, 650-1 A4 40
MC1493 Dziennik korespondencji, offset (oklejka), 701-A A4 192 str.
MC1051 Księga handlowa Amerykanka, offset, B3, 705-L B3 50
MC1152 Księga druków ścisłego zarachowania, offset, 710-1 A4 40 str.
MC1417 Księga inwentarzowa, offset, 715-A A4 80
MC1443 Księga inwentarzowa, offset (płótno), 715-B A4 192 str.
MC1176 Raport dzienny pracy sprzętu, offset, 790-3 A5 80
MC1070 CMR Międzynarodowy list przewozowy (o+3k), 800-1 A4 80
MC1330 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany) (o+3k), 800-1N A4 80
MC1211 CMR Międzynarodowy list przewozowy (o+4k), 800-2 A4 80
MC1331 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany) (o+4k), 800-2N A4 80
MC1332 CMR Międzynarodowy list przewozowy (o+5k), 800-3 A4 78
MC5973 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany)(o+5k), 800-3N A4 78
MC1098 Karta drogowa - samochód ciężarowy, offset, 801-1 A4 80
MC1442 Karta drogowa - samochód ciężarowy, numerowany, offset, 801-1N A4 80
MC1142 Karta drogowa - samochód osobowy, offset, 802-3 A5 80
MC1523 Karta drogowa - samochód osobowy, numerowany, offset, 802-3N A5 80
MC1117 Karta drogowa, offset, 815-3 A5 80
MC1375 Formularz przyjęcia odpadów metali, (o+1k), E-03-3 A5 80
MC1227 Polecenie przelewu/wpłata got. 2-odc. formularz do nadruku, F-110-2 A4 100
MC6001 Polecenie przelewu/wpłata got. 2-odc. formularz do nadruku, offset, F-110-3 A4 500
MC1240 Polecenie przelewu/wpłata got. z potw. 2-odc., offset, , F-111-2 A4 100
MC1010 Polecenie przelewu/wpł.got. 4-odc., formularz do nadruku, F-112-2 A4 100
MC1401 Forrmularz do nadruku: podatki 2 -odc. polecenie przelewu/wpł. got., F-130-2 A4 100
MC1339 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, offset, H-91-3 A5 16

rodz.: akcesoria podatnika
INDEKS NAZWA FORMAT IL. KART.

MC1025 Dowód wewnętrzny, offset, K-12 A5 40
MC1002 Dowód wewnętrzny, offset, K-13 A6 50
MC1150 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-1u A4 48
MC1087 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-2u A4 96
MC1011 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-3u A5 32
MC1000 Ewidencja sprzedaży, offset, K-4 A5 32
MC1216 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, offset, K-5u A4 16
MC1001 Ewidencja środków trwałych, offset, K-8 A5 32
MC2080 Ewidencja przebiegu pojazdu, offset, K-17 A5 32
MC1341 Książka kontroli, offset, P-10u A5 32
MC1090 Lista wynagrodzeń, offset, P-3m 1/2 A3 50
MC1034 Indywidualna lista płac, offset, P-5m 1/2 A3 50
MC1138 Ewidencja przychodów, offset, R-1h A5 32
MC1281 Ewidencja przychodów, offset, R-2h A4 40 str.
MC1091 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej, R-5h 1/3 A4 50
MC5982 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, V-60 A5 32
MC5974 Ewidencja VAT oczywistych pomyłek z kasy rejestrującej, Vu-73u A5 4
MC5972 Ewidencja uproszczona sprzedaży, offset, Vu-55 A5 32 str.

rodz.: notesy samokopiujące
INDEKS NAZWA FORMAT IL. KART.
MC1148 Notes samokopiujący, N-105-5 A6 40
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Koperty

Koperta bąbelkowa (powietrzna) Oficio
INDEKS WYMIAR RODZ.ZAM. KOLOR OPAK.
OX1571 100x165 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1572 120x215 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1573 150x215 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1574 180x265 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1575 220x265 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1576 220x340 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1577 230x340 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1578 270x360 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1579 300x445 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1580 350x470 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1581 CD 180x165 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.

Koperta samoprzylepna z paskiem HK Oficio
INDEKS FORMAT KOLOR OPAK.

OX2300 DL biały 50 szt.
OX2301 DL biały 1000 szt.

OX2302 DL ok. 
prawe biały 50 szt.

OX2303 DL ok. 
prawe biały 1000 szt.

OX2304 DL ok. lewe biały 50 szt.
OX2305 DL ok. lewe biały 1000 szt.
OX2306 C6 biały 50 szt.
OX2307 C6 biały 1000 szt.
OX1025 C5 biały 25 szt.
OX1430 C5 biały 50 szt.
OX1429 C5 biały 500 szt.
OX1436 C5 brązowy 50 szt.
OX1435 C5 brązowy 500 szt.
OX1026 B5 biały 25 szt.
OX1432 B5 biały 50 szt.
OX1431 B5 biały 500 szt.

INDEKS FORMAT KOLOR OPAK.
OX1438 B5 brązowy 50 szt.
OX1437 B5 brązowy 500 szt.
OX1027 C4 biały 25 szt.
OX1503 C4 biały 50 szt.
OX1433 C4 biały 250 szt.
OX1440 C4 brązowy 50 szt.
OX1439 C4 brązowy 250 szt.
OX1028 B4 biały 25 szt.
OX1511 B4 biały 50 szt.
OX1434 B4 biały 250 szt.
OX1442 B4 brązowy 50 szt.
OX1441 B4 brązowy 250 szt.
OX1463 C3 biały 250 szt.
OX1462 C3 brązowy 250 szt.
OX1514 E4 biały 250 szt.
OX1515 E4 brązowy 250 szt.

04_Koperty_2023.indd   90 20.02.2023   10:11



KOPERTY, ZESZYTY, BLOKI

www.pg-partner.pl 91

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 4

Koperta RTG Oficio
INDEKS FORMAT RODZ.ZAM. KOLOR OPAK.
OX1279 305x305 mm bez kleju brązowy 250 szt.
OX1281 370x370 mm bez kleju brązowy 250 szt.
OX1280 320x410 mm bez kleju brązowy 250 szt.
OX1278 300x400 mm bez kleju brązowy 250 szt.
OX1282 370x450 mm bez kleju brązowy 250 szt.

Koperta samoprzylepna SK Oficio
INDEKS FORMAT KOLOR OKIENKO OPAK.
OX1013 DL biały - 25 szt.
OX1428 DL biały - 50 szt.
OX1425 DL biały - 1000 szt.
OX1461 DL biały prawe 50 szt.
OX1426 DL biały prawe 1000 szt.
OX1459 DL biały lewe 50 szt.
OX1427 DL biały lewe 1000 szt.
OX1012 C6 biały - 25 szt.
OX1424 C6 biały - 50 szt.
OX1421 C6 biały - 1000 szt.
OX1422 C6 biały prawe 1000 szt.
OX1423 C6 biały lewe 1000 szt.
OX2308 C5 biały - 50 szt.
OX2309 C5 biały - 500 szt.
OX2310 B5 biały - 50 szt.
OX2311 B5 biały - 500 szt.
OX2312 C4 biały - 50 szt.
OX2313 C4 biały - 250 szt.
OX2314 B4 biały - 50 szt.
OX2315 B4 biały - 250 szt.

Koperta klejona na mokro NK Oficio
INDEKS FORMAT KOLOR OPAK.
OX1400 C6 biały 1000 szt.
OX1403 C6 biały 50 szt.
OX1404 DL biały 1000 szt.
OX1407 DL biały 50 szt.

Koperta rozszerzana Oficio
INDEKS FORMAT RODZ.ZAM. KOLOR OPAK.
OX2316 C4 samoprzylepne z paskiem biały 250 szt.
OX2317 B4 samoprzylepne z paskiem biały 250 szt.
OX2318 E4 samoprzylepne z paskiem biały 250 szt
OX1275 C4 samoprzylepne z paskiem brązowy 250 szt.
OX1276 B4 samoprzylepne z paskiem brązowy 250 szt.
OX1277 E4 samoprzylepne z paskiem brązowy 250 szt.

Koperta bąbelkowa (powietrzna) Oficio
INDEKS WYMIAR RODZ.ZAM. KOLOR OPAK.
OX1571 100x165 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1572 120x215 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1573 150x215 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1574 180x265 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1575 220x265 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1576 220x340 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1577 230x340 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1578 270x360 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1579 300x445 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1580 350x470 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.
OX1581 CD 180x165 mm samoprzylepne z paskiem biały 10 szt.

Koperta bezpieczna Oficio
INDEKS FORMAT RODZ.ZAM. KOLOR OPAK.
OX1283 B5 samoprzylepne z paskiem biały 1 szt.
OX1284 B4 samoprzylepne z paskiem biały 1 szt.
OX1285 C3 samoprzylepne z paskiem biały 1 szt.
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Koperta kurierska
• produkt przeznaczony do przesyłek kurierskich na listy przewozowe 

przezroczyste koperty kurierskie w formacie C4, C5 oraz C6
INDEKS FORMAT OPAK.
EM1105 C6 500 szt.
EM1107 C5 500 szt.
EM1242 C4 500 szt.

Koperty specjalistyczne i foliopaki
• specjalistyczne: przeznaczone do zabezpieczania i transportowania wpłat bankowych, 

wartościowych przedmiotów, tajnych dokumentów
• foliopaki: wysokiej jakości samoklejące koperty kurierskie (foliopaki), gwarantują 

bezpieczną wysyłkę towarów
• wykonane z mocnej folii LDPE chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

są odporne na rozdarcia, przetarcia itp. 
• czarny poddruk zapewnia niewidoczność zawartości
koperty

INDEKS FORMAT RODZ.ZAM. KOLOR OPAK.
EM7059 B5 samoprzylepne z paskiem transparentny 1000 szt.
EM7071 B5 samoprzylepne z paskiem biały 1000 szt.
EM7073 B4 samoprzylepne z paskiem transparentny 1000 szt.
EM7076 B4 samoprzylepne z paskiem biały 1000 szt.

foliopaki
INDEKS WYMIARY KOLOR OPAK.

EM2500  450x550 mm biały 50 szt.
EM2501  400x500 mm biały 50 szt.
EM2502  350x500 mm biały 50 szt.
EM2503  310x420 mm biały 50 szt.
EM2504 260x350 mm biały 50 szt.

Koperty bezpieczne ekologiczne
• opakowania wykonane w 80% z folii poddanej recyklingowi przez konsumentów
• skierowane do wszystkich, dla których troska o środowisko jest nadrzędnym i bardzo 

ważnym celem w codziennym życiu - niższa emisja CO²• indywidualne możliwości produkcyjne
INDEKS FORMAT KOLOR OPAK.

EM0190  B5 transparentny 1000 szt.
EM0191  B5 kolorowy 1000 szt.
EM0192  B4 transparentny 1000 szt.
EM0193  B4 kolorowy 1000 szt.

Koperty kurierskie  
(przylgi)
• pozwalają uniknąć sytuacji  

zagubienia listu przewozowego  
w czasie transportu

• zdecydowanie szybsze i bezpieczniejsze  
rozwiązanie niż naklejanie zwykłej kartki z użyciem taśmy

• warstwa mocnego kleju sprawia, że koperta ściśle przylega 
do paczki, dzięki temu nie da się jej oderwać i zgubić
INDEKS FORMAT OPAK.
NC1120  C6 1000 szt.
NC1177  LD 1000 szt.
NC1170  C5 500 szt.
NC4450  C4 500 szt.

Koperta powietrzna
• najpopularniejszy sposób zabezpieczania małych przedmiotów w czasie ich wysyłki
• umieszczona wewnątrz folia bąbelkowa doskonale chroni zawartość koperty 

przed wstrząsami, drganiem i naciskiem
INDEKS WYMIAR FORMAT RODZ.ZAM. KOLOR OPAK.
EM1224 120x175 mm A/11 samoprzylepne z paskiem biały 200 szt.
EM1226 140x225 mm B/12 samoprzylepne z paskiem biały 200 szt.
EM1227 170x225 mm C/13 samoprzylepne z paskiem biały 100 szt.
EM1228 200x275 mm D/14 samoprzylepne z paskiem biały 100 szt.
EM1229 240x275 mm E/15 samoprzylepne z paskiem biały 100 szt.
EM1230 240x350 mm F/16 samoprzylepne z paskiem biały 100 szt.
EM1234 250x350 mm G/17 samoprzylepne z paskiem biały 100 szt.
EM1236 290x370 mm H/18 samoprzylepne z paskiem biały 100 szt.
EM1237 320x455 mm I/19 samoprzylepne z paskiem biały 50 szt.
EM1238 370x480 mm K/20 samoprzylepne z paskiem biały 50 szt.
EM1239 200x175 mm CD samoprzylepne z paskiem biały 100 szt.
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Etykiety wysyłkowe z mocnym klejem  
do oznaczania kartonów Avery Zweckform
• 2 najpopularniejsze formaty w etykietach wysyłkowych
• 300 ark. w opakowaniu dla firm realizujących dużą liczbę wysyłek
• zbiorcze, wygodne opakowanie
• darmowe szablony i wzory na www.avery-zweckform.pl

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ ETYKIET/OPAK. ROZMIAR

ZW3548 300 8017-300 4 1200 99,1x143,5 mm
ZW3555 300 8018-300 2 600 199,6x143,5 mm

24

8017-300 8018-300

Ostrzegawcze etykiety wysyłkowe Avery Zweckform
• uniwersalne oznaczenia ostrzegawcze na paczki i przesyłki
• 2 najpopularniejsze, neonowe wzory
• w bardzo poręcznej formie dyspensera

INDEKS ETYKIET/OPAK. KOD PROD. OPIS ROZMIAR
ZW3601 200 7250 Tutaj góra 74x100 mm
ZW3602 200 7251 Ostrożnie szkło 74x100 mm

7250 7251

Plomby zabezpieczające na przesyłki Avery Zweckform
• uniwersalne międzynarodowe oznaczenia 
• próba odklejenia jest od razu widoczna, po etykiecie zostaje wyraźny ślad
• w bardzo poręcznej formie dyspensera

INDEKS ETYKIET/OPAK. KOD PROD. OPIS ROZMIAR
ZW3074 100 7310 plomba zabezpieczająca 78x38 mm
ZW3075 200 7311 plomba zabezpieczająca 38x20 mm

7310 7311

Koperta ozdobna z paskiem samoprzylepnym
• wykonana z gładkiego papieru metalizowanego
• idealna do eleganckiej korespondencji oraz kartek okolicznościowych
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS FORMAT KOLOR
AG7467 C6 kremowy Millenium
AG7468 C6 biały Millenium
AG1427 C6 gładki biały
AG1428 C6 gładki jasnokremowy
AG1429 C6 nature ciemnobeżowy
AG1474  C6 złoty perłowy

Koperty eCommerce
• koperty brązowe o gramaturze 110 g/m² HK (2 paski i perforacja) 
• pozwalają na znaczne przyśpieszenie procesu obsługi klienta
• nadające się do recyklingu i przetworzenia

FORMAT WYMIAR (MM) OPAK
NC0205  S 300 + 80 x 370 + 80 250 szt.
NC0206  M 340 + 80 x 420 + 80 250 szt.
NC0207  L 380 + 80 x 480 + 80 200 szt.
NC0208  XL 440 + 100 x 590 + 80 150 szt.

INDEKS FORMAT KOLOR
AG7466 DL biały Millenium
AG7469 DL kremowy Millenium
AG1430 DL gładki biały
AG1431 DL gładki jasnokremowy
AG1432 DL nature ciemnobeżowy
AG1475  DL złoty perłowy
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Kostki samoprzylepne Post-it® Akwarelowe
• idealne rozwiązanie, gdy zwykły bloczek ma za mało karteczek
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO5510 mix różowy 76 mm 76 mm 450 szt.
PO5512 mix zielony 76 mm 76 mm 450 szt.
PO5511 mix niebieski 76 mm 76 mm 450 szt.

Kostki samoprzylepne Post-it® Cukierkowe
• idealne rozwiązanie, gdy zwykły bloczek ma za mało karteczek
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO1022 ultra 76 mm 76 mm 450 szt.
PO5508 niebiesko-zielony 76 mm 76 mm 450 szt.
PO5509 różowy 76 mm 76 mm 450 szt.

Kostki samoprzylepne Post-it® mini-kostka
• kolorowe karteczki, idealne dla osób które dużo notują
• gramatura: 70-72 g/m²
• kostka zawiera dużą ilość kartek - gdy zwykłe bloczki nie wystarczają
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO5476  mix cytrynowy 51 mm 51 mm 400 szt.
PO5477  mix 51 mm 51 mm 400 szt.

Kostki samoprzylepne Stick’n
• klasyczne notesy samoprzylepne w atrakcyjnych zestawach kolorystycznych
• bardzo przydatne na każdym biurku do robienia krótkich notatek i zostawiania 

ważnych wiadomości
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

HO5259 żółto-różowy 76 mm 76 mm 400 szt.
HO5263 mix ziel./żół./róż. 76 mm 76 mm 400 szt.
HO5264 mix nieb./ziel. 76 mm 76 mm 400 szt.
HO5273 mix 7 kolorów 76 mm 76 mm 400 szt.
HO5261 zielony mix neonowy + pastelowy 51 mm 51 mm 250 szt.
HO5017 mix neonowy 51 mm 51 mm 250 szt.
HO5262 niebieski mix neonowy + pastelowy 51 mm 51 mm 250 szt.
HO5260 różowy mix neonowy + pastelowy 51 mm 51 mm 250 szt.

Karteczki/bloczki/notesy samoprzylepne
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Kostka kolorowa skręcana Oficio
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ
OX1492 mix 75 mm 75 mm

Kostka klejona Oficio
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ
OX1488 mix 85 mm 85 mm
OX1489 biały 85 mm 85 mm

Kostka nieklejona - wkład do pojemnika Oficio
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ
OX1490 biały 85 mm 85 mm
OX1491 mix kolor 90 mm 75 mm
OX1498 mix kolor 85 mm 85 mm

Kostka nieklejona Oficio w pojemniku
• trwały pojemnik wykonany z przezroczystego polistyrenu lub dymnego polistyrenu
• wymiary zewnętrzne pojemnika 90x90x90 mm

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ
OX1501 wkład mix kolor 83 mm 83 mm
OX1502 wkład biały 83 mm 83 mm

Kostki nieklejone DONAU w pojemniku
• ekologiczna kostka w pojemniku, karteczki nieklejone
• wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82 mm
• stabilny pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa
• kostka foliowana

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ WYS. Z POJEMNIKIEM IL. KART.
DO5450 mix kolor 83 mm 83 mm 75 mm tak 750
DO5449 biały 83 mm 83 mm 75 mm tak 750
DO5184 mix kolor 83 mm 83 mm 75 mm nie 750
DO5183 biały 83 mm 83 mm 75 mm nie 750

Kostka nieklejona Oficio, w pojemniku z trzema 
komorami
• trwały pojemnik wykonany z przezroczystego polistyrenu
• wymiary zewnętrzne pojemnika: 108x90x55 mm
• pojemnik wyposażony w 3 komory: 2 komory na akcesoria piśmiennicze 

o wymiarach wewnętrznych 42x15 mm oraz 1 komora na karteczki 
o wymiarach wewnętrznych 86x86 mm
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ
OX1499 wkład mix kolor 85 mm 85 mm
OX1500 wkład biały 85 mm 85 mm
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Kostka samoprzylepna neonowa DONAU
• karteczki samoprzylepne w żywych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości 

zarówno w biurze jak i domu
• fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji
• możliwość przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO6046 mix neonowy 76 mm 76 mm 400 szt.
DO6047 mix neonowy 50 mm 50 mm 250 szt.

Mini kostki samoprzylepne Neon-Pastel DONAU
• karteczki samoprzylepne w neonowych i pastelowych kolorach, idealne 

do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• indywidualnie zabezpieczone folią z charakterystycznym czerwonym paskiem 

ułatwiającym otwieranie
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1286 niebieski 50 mm 50 mm 250 szt.
DO1287 zielony 50 mm 50 mm 250 szt.
DO1288 różowy 50 mm 50 mm 250 szt.

Kostki samoprzylepne Neon-Pastel DONAU
• karteczki samoprzylepne w neonowych i pastelowych kolorach, idealne 

do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• indywidualnie zabezpieczona folią z charakterystycznym czerwonym 

paskiem ułatwiającym otwieranie
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1335 zielony 76 mm 76 mm 400 szt.
DO1336 różowy 76 mm 76 mm 400 szt.
DO1337 niebieski 76 mm 76 mm 400 szt.

Kostka samoprzylepna, mix kolorów DONAU
• karteczki samoprzylepne w delikatnych kolorach, idealne do pozostawienia 

wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• indywidualnie zabezpieczona folią z charakterystycznym czerwonym paskiem 

ułatwiającym otwieranie
• mix 4 kolorów pastelowych - 5 warstw (żółty, różowy, niebieski, zielony, żółty)                                                                                      

na każdej kostce kod kreskowy
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1338 mix pastelowy 76 mm 76 mm 450 szt.

Kostki samoprzylepne DONAU, 11-warstw
• karteczki samoprzylepne idealne do pozostawienia wiadomości zarówno 

w biurze jak i domu 
• karteczki w 6 kolorach neonowych: żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, 

niebieski, zielony przekładane karteczkami w kolorze białym - łącznie 11 warstw 
(6 warstw neonowych, 5 warstw białych)

• możliwość przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody
• indywidualnie zabezpieczona folią z charakterystycznym czerwonym paskiem 

ułatwiającym otwieranie
• na każdej kostce kod kreskowy
• mix energetycznych kolorów neonowych i koloru białego tworzy harmonijną całość

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1289 mix neonowy 50 mm 50 mm 250 szt.
DO1334 mix neonowy 76 mm 76 mm 400 szt.

Kostka samoprzylepna, pastelowa DONAU
• karteczki samoprzylepne w delikatnych kolorach, idealne do pozostawienia 

wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• gramatura: 75 g/m²
• możliwość przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO6049 mix pastelowy 76 mm 76 mm 400 szt.
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Karteczki samoprzylepne fluo przezroczyste
• plastikowe, przezroczyste karteczki samoprzylepne do wielokrotnego 

przyklejania i odklejania
• widząc pod spodem tekst można zaznaczyć najważniejsze fragmenty 

na karteczce a nie np. w książce
• służą także do zapisywania najważniejszych notatek

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
ML0827  różowy 76 mm 76 mm 50 szt.
ML0828  żółty 76 mm 76 mm 50 szt.

Kostka klejona DONAU
• kostka, karteczki klejone
• wysokość kostki: 90 mm
• gramatura karteczek: 70 g/m²
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• kostka foliowana

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO7123 mix neonowy 90 mm 90 mm 800 szt.

Kostki samoprzylepne Stick’n, żółte
• klasyczny notes samoprzylepny „kostka” 
• bardzo przydatny na każdym biurku - do robienia krótkich notatek, zostawiania 

ważnych wiadomości
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

HO5056 pastelowy 76 mm 76 mm 400 szt.
HO5057 neonowy 76 mm 76 mm 400 szt.

Kostki samoprzylepne Stick’n, mix
• klasyczny notes samoprzylepny „kostka” 
• mix kolorów neonowych lub pastelowych
• bardzo przydatny na każdym biurku - do robienia krótkich notatek, zostawiania 

ważnych wiadomości
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

HO5024 mix pastelowy 76 mm 76 mm 400 szt.
HO5058 mix neonowy 76 mm 76 mm 400 szt.

Notes samoprzylepny SERDUSZKO
• mix 5 kolorów neonowych: żółty, pomarańczowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy i zielony
• karteczki samoprzylepne idealne są do robienia krótkich notatek, zostawiania ważnych 

wiadomości
INDEKS OPIS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

HO1098  Serce mix neonowy + biały 64 mm 67 mm 250 szt.
HO1099  Serce mix pastelowy + recykling 64 mm 67 mm 250 szt.
HO1100  Serce mix pastelowy 64 mm 67 mm 250 szt.

Notes samoprzylepny KOŁO/SZEŚCIOKĄT
• mix 5 kolorów neonowych: żółty, pomarańczowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy i zielony
• karteczki samoprzylepne idealne są do robienia krótkich notatek, zostawiania 

ważnych wiadomości
INDEKS OPIS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

HO1090  Koło mix neonowy + biały 67 mm 67 mm 250 szt.
HO1091  Koło mix pastelowy + recykling 67 mm 67 mm 250 szt.
HO1092  Koło mix pastelowy 67 mm 67 mm 250 szt.
HO1101  Sześciokąt mix neonowy + biały 61 mm 70 mm 250 szt.
HO1102  Sześciokąt mix pastelowy 61 mm 70 mm 250 szt.
HO1103  Sześciokąt mix pastelowy + recykling 61 mm 70 mm 250 szt.
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Notes samoprzylepny KWIATEK
• mix 5 kolorów neonowych: żółty, pomarańczowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy 

i zielony
• karteczki samoprzylepne idealne są do robienia krótkich notatek, zostawiania 

ważnych wiadomości
INDEKS OPIS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

HO1095  Kwiatek mix neonowy + biały 67 mm 67 mm 250 szt.
HO1096  Kwiatek mix pastelowy + recykling 67 mm 67 mm 250 szt.
HO1097  Kwiatek mix pastelowy 67 mm 67 mm 250 szt.

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky w jednym kolorze
• karteczki Post-it® Super Sticky posiadają 2x mocniejszy klej niż standardowe karteczki 

Post-it®, dzięki czemu doskonale przyklejają się do różnych powierzchni takich, jak: 
monitory komputerowe, ściany, powierzchnie materiałowe, itd.

• wyjątkowe zestawy kolorów ułatwiają komunikację i wyróżnianie ważnych informacji
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO6614 błękitny 76 mm 76 mm 90 szt.
PO6613 różowy 76 mm 76 mm 90 szt.
PO5486 żółty 76 mm 76 mm 90 szt.

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky Boost
• idealne przy biurku jak i na "trudnych" dla zwykłych karteczek samoprzylepnych pionowych 

powierzchniach takich jak ściany, meble i okna - zawsze trzymają się mocno, odklejają  
bez uszkadzania powierzchni i bez śladu kleju - nawet przy wielokrotnym użyciu

• kolekcja 5 wyjątkowych kolorów karteczek: energetyczna pomarańcza, limonkowo zielony, 
lazurowo niebieski, tropikalny róż oraz słoneczny żółty
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO0013  BOOST 76 mm 76 mm 5x90 szt.
PO0014  BOOST 76 mm 127 mm 5x90 szt.

Karteczki samoprzylepne 
 Post-it® Super Sticky Soulful
• Super Sticky możesz przyklejać i odklejać na każdej powierzchni - bez obawy, że Twoja 

karteczka spadnie
• kolekcja 6 wyjątkowych kolorów karteczek: subtelny róż, optymistyczny różowy, mroźny 

lawendowy, dżinsowy niebieski, świeża mięta, popielaty
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

PO0025  SOULFUL 76 mm 76 mm 6x90 szt.
PO0026  SOULFUL 76 mm 127 mm 6x90 szt.

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky XXL 
• karteczki Post-it® Super Sticky posiadają 2x mocniejszy klej niż standardowe karteczki 

Post-it®, dzięki czemu doskonale przyklejają się do różnych powierzchni takich, jak: 
monitory komputerowe, ściany, powierzchnie materiałowe, itd.

• wyjątkowe zestawy kolorów ułatwiają komunikację i wyróżnianie ważnych informacji
INDEKS WZÓR OPIS SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

PO0029 OASIS w linie 101 mm 101 mm 6x90 szt.
PO0031 CARNIVAL w linie 101 mm 101 mm 6x90 szt.
PO0030 CARNIVAL w linie 101 mm 152 mm 3x90 szt.
PO0032 COSMIC w linie 101 mm 152 mm 3x90 szt.
PO0033 BOOST w linie 101 mm 152 mm 3x90 szt.
PO1044 MARRAKESZ gładki 203 mm 152 mm 4x45 szt.

PO0031

PO0040

PO0032

PO1044

PO0041

PO0030

PO0042

PO0010

PO0029

PO0011

PO0033

PO0039

Karteczki samoprzylepne Post-it®
• opakowanie zawiera 6 bloczków po 100 kolorowych karteczek w jaskrawych 

kolorach, które dodadzą Twoim wiadomościom odrobinę optymizmu
• papier o gramaturze: 70 g/m²
• karteczki z klasycznym klejem Post-it® są idealne, gdy przyklejasz je do papieru

INDEKS WZÓR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO0010  ENERGETIC 76 mm 76 mm 6x100 szt.
PO0039  ENERGETIC 76 mm 127 mm 6x100 szt.
PO0011  POPTIMISTIC 76 mm 76 mm 6x100 szt.
PO0040  POPTIMISTIC 76 mm 127 mm 6x100 szt.
PO0041  BEACHSIDE 76 mm 76 mm 6x100 szt.
PO0042  BEACHSIDE 76 mm 127 mm 6x100 szt.
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Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky Oasis
• super mocny klej Super Sticky w 60% wyprodukowano z surowców roślinnych 

- mniejsze wykorzystanie pochodnych ropy naftowej w przeciwieństwie 
do produktów innych marek

• zachowaj spokój i opanowanie dzięki kojącym błękitom i zieleniom kolekcji Oasis
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO0017  OASIS 76 mm 76 mm 5x90 szt.
PO0018  OASIS 76 mm 127 mm 5x90 szt.

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky Playful
• Super Sticky możesz przyklejać i odklejać na każdej powierzchni - bez obawy, 

że Twoja karteczka spadnie
• uchwyć szczęśliwe wspomnienia i rozjaśnij swój dzień dzięki intensywnym 

kolorom z kolekcji Playful
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO0015  PLAYFUL 76 mm 76 mm 6x90 szt.
PO0016  PLAYFUL 76 mm 127 mm 6x90 szt.

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky Carnival
• każdy notes samoprzylepny Post-it® posiada certyfikat PEFC, który potwierdza 

zrównoważone źródła pozyskania surowców - kupując dbasz o naszą planetę
• kolekcja 5 wyjątkowych kolorów karteczek: słoneczny żółty, lazurowo niebieski, limonkowo 

zielony, ekscytujący róż, energetyczna pomarańcza
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

PO0019  CARNIVAL 47,6 mm 47,6 mm 12x90 szt.
PO0020  CARNIVAL 76 mm 76 mm 6x90 szt.
PO0021  CARNIVAL 76 mm 127 mm 6x90 szt.

Karteczki samoprzylepne Post-it® Z-Notes
• uzupełnienie do podajników
• system Z-Notes to karteczki w bloczku złożone w harmonijkę, dzięki czemu 

po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować 

informację
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO6615 żółte 76 mm 76 mm 90 szt.
PO1008 żółte 76 mm 76 mm 100 szt.
PO5493 neonowe 76 mm 76 mm 6x100 szt.
PO0034  BOOST 76 mm 76 mm 5x90 szt.
PO0035  OASIS 76 mm 76 mm 5x90 szt.
PO0036  PLAYFUL 76 mm 76 mm 6x90 szt.
PO0037  CARNIVAL 76 mm 76 mm 6x90 szt.
PO0038  COSMIC 76 mm 76 mm 6x90 szt.

PO0036 PO0037

PO0038

PO1008 PO5493

PO0035

PO0034  

Karteczki samoprzylepne 
Post-it® Super Sticky Cosmic
• 2x większa siła kleju Super Sticky vs klasyczne karteczki Post-it®
• kolekcja 4 wyjątkowych kolorów karteczek: błękitny, limonkowo zielony, 

tropikalny róż, cukierkowo różowy
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

PO0024 COSMIC 47,6 mm 47,6 mm 12x90 szt.
PO0022  COSMIC 76 mm 76 mm 6x90 szt.
PO0023  COSMIC 76 mm 127 mm 6x90 szt.
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Karteczki samoprzylepne Post-it® Żółte
• karteczki można wielokrotnie przyklejać odklejać nie niszcząc powierzchni

INDEKS WZÓR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO1000 brak 38 mm 51 mm 3x100 szt.
PO1001 brak 76 mm 76 mm 100 szt.
PO1004 brak 76 mm 127 mm 100 szt.

Bloczki samoprzylepne DONAU
• uniwersalne żółte karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• gramatura: 70 g/m² ± 4%
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody
• indywidualnie zabezpieczony folią z charakterystycznym czerwonym 

paskiem ułatwiającym otwieranie
INDEKS WZÓR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1140 38 mm 51 mm 100 szt.
DO1139 51 mm 76 mm 100 szt.
DO1138 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1141 105 mm 76 mm 100 szt.
DO5961 127 mm 76 mm 100 szt.

Bloczek samoprzylepny, typu Z, jasnożółte DONAU
• uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• sklejone harmonijkowo w układzie zetka
• możliwość przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO6929 jasnożółty 76 mm 76 mm 100 szt.

Bloczki samoprzylepne DONAU w linie
• notes samoprzylepny, idealne do przekazywania wiadomości
• karteczki w żółtym kolorze z nadrukowanymi liniami
• klej na bazie wody, umieszczony wzdłuż krótkiego boku

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART. KLEJENIE
DO6985 żółty 101 mm 150 mm 100 szt. po krótszym boku
DO6984 żółty 150 mm 203 mm 50 szt. po krótszym boku

Bloczki 
samoprzylepne 
DONAU eco
• uniwersalne karteczki,  

w żółtym neutralnym kolorze
• idealne do przekazywania 

wiadomości
• klej umieszczony wzdłuż 

dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody
• wykonane z papieru (100% pulpa drzewna)
• zabezpieczone folią z paskiem ułatwiającym otwieranie

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO7005 38 mm 51 mm 100 szt.
DO6267 51 mm 76 mm 100 szt.
DO7003 76 mm 76 mm 100 szt.
DO7146 101 mm 76 mm 100 szt.
DO1142 127 mm 76 mm 100 szt.

Karteczki samoprzylepne Post-it® Żółte
• karteczki można wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

INDEKS WZÓR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
PO5488 kratka 102 mm 152 mm 100 szt.
PO5519 linia 102 mm 152 mm 100 szt.

PO5488PO1001

PO1000

PO5519

PO1004
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Notes samoprzylepny
• idealne do robienia krótkich notatek, zostawiania ważnych wiadomości

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
HO5581 żółty pastelowy 51 mm 38 mm 12x100 szt.
HO5582 mix pastelowy 51 mm 38 mm 12x100 szt. 
HO5003 mix neonowy 51 mm 38 mm 12x100 szt.

Bloczki samoprzylepne żółte
• do codziennego użytku, do zapisywania notatek
• wysokiej jakości papier
• dostępne w różnych formatach

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
BX6843 żółty 75 mm 75 mm 100 szt.
BX6850 żółty 100 mm 75 mm 100 szt. 
BX1011 żółty 125 mm 75 mm 100 szt.
BX6845 żółty 50 mm 40 mm 3x100 szt. 
BX6847 żółty 50 mm 75 mm 100 szt.
BX1614 żółty 50 mm 50 mm 240 szt.
BX6851 żółty 75 mm 75 mm 400 szt.

Karteczki samoprzylepne neonowe i pastelowe
• idealne do podkreślania, oznaczania i indeksowania istotnych informacji
• łatwo na nich pisać
• jasne kolory zapewniają dobrą czytelność notatek

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.

WP6520 mix neonowy/
pastelowy 50 mm 50 mm 250 szt.

Bloczki samoprzylepne SPOT NOTES
• w kolorze żółtym lub mixie kolorów
• specjalne tagi w narożnikach umożliwiają skanowanie notatek przy użyciu 

aplikacji Scribzee®
• opakowanie mix kolorów zawiera: 2 żółte, 2 zielone i 2 różowe bloki
• 80 kartek w każdym bloku

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
BX1615  mix 75 mm 75 mm 6x80 szt.

Bloczki samoprzylepne mix kolorów
• do codziennego użytku, do zapisywania notatek
• wysokiej jakości papier

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
BX1012 mix 75 mm 75 mm 100 szt.

Bloczek samoprzylepny, neonowy
• karteczki samoprzylepne, idealne do pozostawienia wiadomości zarówno 

w biurze jak i domu
• nowe, żywe, fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej 

karteczki z informacją
• możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO6048 mix neonowy 51 mm 38 mm 200 szt.
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Bloczek samoprzylepny
• karteczki samoprzylepne w różnych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości 

zarówno w biurze jak i domu
• gramatura: 70 g/m² ± 4%
• możliwość przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody
• mix kolorów (6 żółtych, 2 niebieskie, 2 różowe, 2 zielone)

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO7013 mix 76 mm 76 mm 12x100 szt.

Bloczki samoprzylepne
• uniwersalne kolorowe karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• gramatura: 70 g/m² (+/- 4%)
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku, usuwalny za pomocą wody
• indywidualnie zabezpieczony folią z charakterystycznym czerwonym paskiem 

ułatwiającym otwieranie
• można wielokrotnie przyklejać i odklejać

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1886  neonowy niebieski 127 mm 76 mm 100 szt.
DO1887  neonowy pomarańczowy 127 mm 76 mm 100 szt.
DO1888  neonowy różowy 127 mm 76 mm 100 szt.
DO1889  neonowy zielony 127 mm 76 mm 100 szt.
DO1890  neonowy żółty 127 mm 76 mm 100 szt.
DO1891  neonowy niebieski 38 mm 51 mm 3x100 szt.
DO1892  neonowy pomarańczowy 38 mm 51 mm 3x100 szt.
DO1893  neonowy różowy 38 mm 51 mm 3x100 szt.
DO8648 neonowy zielony 38 mm 51 mm 3x100 szt.
DO1894 neonowy żółty 38 mm 51 mm 3x100 szt.
DO1895  neonowy niebieski 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1896  neonowy pomarańczowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1897  neonowy różowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1898  neonowy zielony 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1899  neonowy żółty 76 mm 76 mm 100 szt.

Notes kostka KRAFT
• notes zawierający karteczki z papieru niebielonego przełożone kolorowymi kartkami 

z papieru z recyklingu
• propozycja dla miłośników ekologii
• idealny do zapisywania i zostawiania ważnych wiadomości
• dostępny w wersji z drewnianą mini paletą i bez palety

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART. OPIS
HO1093 mix 76 mm 76 mm 400 szt. bez palety
HO1094 mix 76 mm 76 mm 400 szt. z mini paletą

 
Bloczki samoprzylepne
• uniwersalne karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) o gramaturze: 70 g/m²
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku, usuwalny za pomocą wody
• bloczki można wielokrotnie przyklejać i odklejać
• posiadają transparentny pasek odrywający

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1900 jasnożółty pastelowy 101 mm 76 mm 100 szt.
DO1090 jasnożółty pastelowy 127 mm 76 mm 100 szt.
DO1089 jasnożółty pastelowy 38 mm 51 mm 100 szt.
DO1901 jasnożółty pastelowy 51 mm 76 mm 100 szt.
DO1902 niebieski neonowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1903 pomarańczowy neonowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1904  różowy neonowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1905 zielony neonowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1906 żółty neonowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1908  jasnożółty pastelowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1909  niebieski pastelowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1910  pomarańczowy pastelowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1911  różowy pastelowy 76 mm 76 mm 100 szt.
DO1912  zielony pastelowy 76 mm 76 mm 100 szt.
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Podajnik do karteczek samoprzylepnych Post-it® Z-Notes
• podajnik Post-it® Z-Notes i harmonijkowe karteczki samoprzylepne to najszybszy 

i najwygodniejszy sposób na karteczki samoprzylepne
• idealne dla osób, które często korzystają z karteczek samoprzylepnych
• włóż harmonijkowy bloczek do podajnika Post-it® Z-Notes i wyciągnij pierwszą karteczkę, 

kolejna wysunie się automatycznie
• dzięki obciążonej podstawie podajniki nie przesuwają się podczas wyciągania karteczek
• do podajników pasują wszystkie karteczki Post-it® Z-Notes w rozmiarze 76x76 mm

INDEKS RODZAJ

PO1045 Pro

PO1078 kotek

Samoprzylepne zakładki  
indeksujące Post-it® Silne
• trwalsze od standardowych zakładek
• idealne do dokumentów, które należy  

archiwizować przez wiele lat
• można je wielokrotnie przyklejać  

i odklejać nie niszcząc dokumentów
• można po nich pisać
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ
PO5484 żółty/czerwony/niebieski (3x22 szt.) 25 mm 38 mm
PO5485 różowy/zielony/pomarańczowy (3x22 szt.) 25 mm 38 mm

PO1107 4 kol.x10 szt. 38,1 
mm 15,8 mm

Samoprzylepne zakładki  
indeksujące Post-it®  
do archiwizacji
• idealne do dokumentów, które należy  

archiwizować przez wiele lat
• można po nich pisać
• do wielokrotnego użytku
• specjalnie wygięte zakładki indeksujące Post-it® doskonale sprawdzają się 

w szufladach archiwizacyjnych
INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ

PO5559 wygięte, 4 kol.x6 szt. 50,8 mm 38 mm
PO5560 proste, 4 kol.x 6 szt. 50,8 mm 38 mm

Samoprzylepne zakładki  
indeksujące Post-it® 
• idealne zakładki do zaznaczania  

stron i segregowania dokumentów
• można je wielokrotnie przyklejać  

i odklejać nie niszcząc  
dokumentów

• można po nich pisać
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ KOLOR
PO1037 25 mm 43 mm czerwony
PO1038 25 mm 43 mm niebieski
PO1039 25 mm 43 mm zielony
PO1040 25 mm 43 mm żółty
PO1052 25 mm 43 mm fioletowy

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ KOLOR
PO5003 25 mm 43 mm jasnoniebieski
PO5016 25 mm 43 mm pomarańczowy
PO5522 25 mm 43 mm jasnoróżowy
PO1096 23,8 mm 43,2 mm mix
PO1097 11,9 mm 43,2 mm mix

Samoprzylepne  
zakładki indeksujące Post-it® wąskie
• idealne zakładki do zaznaczania stron i segregowania dokumentów
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc dokumentów
• można po nich pisać
• idealne do kodowania kolorami
• najszybszy sposób wyróżnienia ważnych informacji

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ
PO1042 mix neonowy - 4x35 szt. 12 mm 43 mm
PO5538 mix - 4x35 szt. 12 mm 43 mm

PO1096

PO1097

Przybornik na biurko z karteczkami
• zawiera: notes żółty pastelowy o wymiarach 76×76mm – 200 karteczek 

notes/zakładki niebieskie pastelowe o wymiarach 76×25mm – 200 karteczek 
komplet klasycznych zakładek indeksujących o wymiarach 45×12mm,  
mix 5 kolorów neonowych, po 25 zakładek w każdym kolorze  
INDEKS HO5119

Podajniki do karteczek

Zakładki indeksujące
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Samoprzylepne zakładki indeksujące Post-it® Strzałki
• Strzałki Post-it® przyspieszają pracę wskazując konkretne zagadnienia, które będą 

wymagały Twojej uwagi
• strzałkami Post-it® zaznaczysz najważniejsze daty, dane w swoim kalendarzu 

i harmonogramie
INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ

PO5435 mix neonowy - 4x24 szt. 12 mm 43 mm
PO5492 mix - 4x24 szt. 12 mm 43 mm

Zakładki indeksujące DONAU
• zakładki indeksujące, idealne do pozostawienia 

wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• wykonane z folii PP o grubości 60 mikronów
• wielorazowe, cienkie
• można po nich pisać cienkopisami lub markerami
• dyspenser wykonany z PP
• perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka
• zakładki w intensywnych, żywych kolorach
• substancja klejąca na bazie wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO7841 mix 12 mm 45 mm 4x35 szt.

Zakładki indeksujące papierowe
• umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie odnajdywanie ważnych informacji
• 6 bloczków 45×15 mm po 30 karteczek, każdy w 6 różnych neonowych kolorach
• można je wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych miejscach

INDEKS RODZAJ
HO1200  spring
HO1201  summer
HO1202  eco
HO1203  rainbow
HO1204  candy

Zakładki indeksujące z notesem
• komplet zakładek indeksujących z notesem samoprzylepnym o ciekawym kształcie
• zawiera: zakładki indeksujące foliowe 45×12 mm w 3 kolorach oraz notes samoprzylepny 

w kształcie jabłuszka, listka lub serca o wymiarach 44×44 mm w kolorze różowym 
neonowym, zielonym neonowym lub różowym pastelowym
INDEKS KSZTAŁT NOTESU KOLOR NOTESU
HO1017  jabłuszko różowy neon
HO5144  listek zielony neon
HO5145 serduszko różowy pastel

Zakładki indeksujące  
DONAU
• zakładki indeksujące, idealne  

do pozostawienia uwag,  
informacji w formie zakładki

• wykonane z folii PP o grubości  
60 mikronów

• wielorazowe
• z możliwością zapisu
• nowe, żywe, fluorescencyjne kolory przyciągają spojrzenie
• klej usuwalny za pomocą wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO6299 mix neonowy 12 mm 45 mm 5x25 szt.

Samoprzylepne znaczniki papierowe Post-it®
• świetny sposób na zaznaczenie najważniejszych dla Ciebie stron
• dodaj krótkie notatki na znacznikach przyklejonych do książek, dokumentów lub akt
• znaczniki można wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc dokumentów

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ IL. KOL KOLOR
SC6527 26 mm 76 mm 3x100 szt, mix neonowy
SC6528 15 mm 50 mm 5x100 szt, mix neonowy
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Zakładki indeksujące PP DONAU
• idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• wykonane z folii PP o grubości 60 mikronów
• wielorazowe, cienkie
• można po nich pisać cienkopisami lub markerami
• dyspenser wykonany z PP
• zakładki w intensywnych, żywych kolorach
• klej usuwalny za pomocą wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO1340 zielony 25 mm 45 mm 50 szt.
DO1339 niebieski 25 mm 45 mm 50 szt.
DO1341 żółty 25 mm 45 mm 50 szt.
DO1342 pomarańczowy 25 mm 45 mm 50 szt.
DO1343 różowy 25 mm 45 mm 50 szt.

Zakładki indeksujące
• przezroczyste zakładki indeksujące 

wielokrotnego użytku
• kolory fluorescencyjne 
• nie pozostawiają śladów kleju

INDEKS OPIS IL. KART.
AZ1050  5 kolorów 5x25 szt.
AZ1051  7 kolorów 7x25 szt.

Zakładki indeksujące/przekładki PP
• samoprzylepne przekładki indeksujące PP
• z kolorowymi brzegami
• łączą funkcjonalność karteczek post-it z przekładkami
• posiadają transparentną powierzchnię do zapisywania adnotacji
• dzięki ergonomicznym zaczepom przekładki mogą być używane zarówno  

w kołonotatnikach, w segregatorach ringowych, jak i w postaci zakładki
• idealne do użycia w notebookach i kalendarzach

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
EB6646 mix 52 mm 37 mm 5x5 szt.

Samoprzylepna listwa MEMO na monitor
• listwa organizacyjna na monitor
• umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami
• wykonana z przezroczystego PVC
• bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia śladów kleju)
• doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację luźnych kartek
• dostępna również w wersji z zakładkami

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ
AG7726 z zakładkami 80 mm 300 mm
AG8008 bez zakładek 80 mm 300 mm

Zakładki indeksujące PP, mix kolorów DONAU
• idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• wykonane z folii PP o grubości 60 mikronów
• wielorazowe, cienkie
• można po nich pisać cienkopisami lub markerami
• dyspenser wykonany z PP
• zakładki w intensywnych, żywych kolorach
• klej usuwalny za pomocą wody
• 2 bloczki po 40 karteczek w rozmiarze 12x45 mm
• 1 bloczek 50 karteczek w rozmiarze 25x45 mm

INDEKS KOLOR
DO6987 mix neonowy
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Zakładki indeksujące PP STRZAŁKA
• zakładki indeksujące
• wykonane z folii PP o grubości 60 mikronów
• wielorazowe, ultra cienkie
• klej usuwalny za pomocą wody

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO8549 mix neonowy 12 mm 45 mm 5x25 szt.

Zakładki indeksujące papierowe
• zakładki indeksujące, idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron
• gramatura: 75 g/m²
• klej usuwalny za pomocą wody
• samoprzylepne
• wykonane z papieru
• wielorazowego użytku
• można po nich pisać

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
DO5902 mix 20 mm 50 mm 4x50 szt.

Zakładki indeksujące PP, 
standardowe/strzałka
• zakładki indeksujące, idealne do pozostawienia 

wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• wykonane z folii PP o grubości 60 mikronów
• wielorazowe, ultra cienkie
• w zestawie linijka wyskalowana do 12 cm
• nowe, żywe, fluorescencyjne kolory nie pozwalają 

przeoczyć znacznika
• klej usuwalny za pomocą wody
• ilość karteczek strzałek: 4x25 szt. 

w rozmiarze 12x42 mm
• ilość karteczek: 4x25 szt. 

w rozmiarze 12x45 mm
INDEKS KOLOR

DO6343 mix neonowy

Zakładki indeksujące
• umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie odnajdywanie ważnych informacji
• można je wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych miejscach
• mix neonowy: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy
• mix: niebieski, fioletowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy, pomarańczowy, żółty, 

zielony i jasnoniebieski
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
HO5155  mix neonowy 45 mm 12 mm 5x25 szt.
HO5209  mix 45 mm 8 mm 8x20 szt.

Zakładki indeksujące  
neonowe
• opakowanie zawiera dodatkowo  

12 cm linijkę
• umożliwiają łatwe zaznaczanie  

i szybkie odnajdywanie ważnych  
informacji

• można je wielokrotnie odrywać  
i przyklejać w innych miejscach

• wzór paski - mix neonowy: niebieski,  
zielony, żółty, różowym, pomarańczowy, jasnoniebieski, 
jasnoróżowy i filoletowy

• wzór paski i strzałki - mix neonowy: niebieski, 
fioletowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy, pomarańczowy, 
żółty, zielony i jasnoniebieski
INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ IL. KART.
HO5077  mix neonowy, paski 45 mm 12 mm 8x25 szt.
HO5088  mix neonowy, paski i strzałki 45 mm 8 mm 8x25 szt.

Zakładki indeksujące GRAND
• po odklejeniu nie pozostawiają śladów 
• prosty sposób na oznaczenie ważnych informacji w książce czy katalogu 
• dają możliwość znakowania kolorem różnych kategorii informacji 
• foliowe, strzałki lub papierowe flagi

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ
KA7821  flagi, 4 kol.x50 szt. 50 mm 20 mm
KA7822  strzałki, 6 kol.x25 szt. 45 mm 12 mm
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Brulion Go Green
• kraftowa okładka o gramaturze 225 g/m²
• papier o gramaturze 70 g/m²
• białe kartki pochodzą w 100% z recyklingu i są biodegradowalne
• miękka oprawa brulionowa szyta i klejona
• posiada certyfikat FSC

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
TP1312 A5 96 kratka kraft

Brulion w oprawie półtwardej Kraft
• okładki wykonane z naturalnego papieru kraft
• eleganckie, złote detale
• szyta i klejona oprawa
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1403 A5 64 kratka

Brulion Office
• twarda oprawa
• szyty i wzmocniony grzbiet
• zadruk w kratkę
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1402  A5 96 kratka
IR1227 A4 96 kratka

Brulion
• laminowana okładka
• twarda oprawa
• gramatura okładki: 1000 g/m²
• w niebieską kratkę 5x5 mm
• wytrzymały - szyty i klejony
• margines: 2 cm (+/-0,5 cm)
• wewnętrzne strony z linią marginesu w kolorze czerwonym
• kolor czarny   

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
DO1513 A5 96 kratka
DO1514 A4 96 kratka
DO1513 A5 96 kratka
DO2315 A5 96 linia
DO1514 A4 96 kratka
DO2314 A4 96 linia

Brulion One Color
• twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia
• szyty i wzmocniony grzbiet
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR0124  A6 96 kratka
IR1062  A5 96 kratka
IR1063 A4 96 kratka

Brulion Satin Gold 
• okładki satynowane, metalizowane
• twarda oprawa
• szyty i wzmocniony grzbiet
• zadruk w kratkę
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR8047  A6 96 kratka
IR1229  A5 96 kratka
IR7072 B5 160 kratka

Bruliony, kołobruliony
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Brulion Oxford Touch
• twarda, kartonowa okładka
• szyta i klejona oprawa brulionowa
• połączenie pastelowych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku lwa
• pierwsza na rynku, aksamitnie miękka w dotyku okładka Touch
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
TP2622  A4 96 kratka intensywne
TP2620  A5 60 kratka intensywne
TP2621  A5 96 kratka intensywne
TP2856  A5 96 linia intensywne
TP9164  A5 96 kratka pastelowe
TP9165 A5 96 linia pastelowe

Brulion Bantex Budget
• bruliony w twardej oprawie, szyty i wzmocniony grzbiet
• okładka pokryta folią laminującą
• kartki w kratkę z marginesem, papier o gramaturze 60 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
TP1001 A5 96 kratka niebieski
BX1024 A4 96 kratka niebieski

Brulion Top City
• wykończenie matową folią nadaje okładkom elegancji
• czarno-białe wizerunki miast z kolorowymi napisami są nowoczesne i uniwersalne
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2353  A5 96 kratka
TP2352  A4 96 kratka

Brulion Top Animal
• wykończenie matową folią nadaje okładkom elegancji
• monokolorowe okładki z portretami zwierząt są stylowe 

i uniwersalne
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2351  A5 96 kratka
TP2354  A5 96 linia
TP2350  A4 96 kratka

Brulion Top Colors
• monokolorowe, geometryczne grafiki tworzą nowczesny styl
• okładki pokryte matową folią podkreślają profesjonalizm
• twarde, laminowane, kartonowe okładki są wytrzymałe i funkcjonalne
• 5 stonowanych kolorów 
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
TP2328  A5 96 kratka mix
TP2329  A5 96 kratka niebieski
TP2327  A5 192 kratka niebieski
TP2330  B5 160 kratka niebieski
TP2325  A4 96 kratka mix
TP2326  A4 96 kratka niebieski
TP3115  A4 192 kratka niebieski
TP2324  A4 304 kratka niebieski
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Brulion Leitz WOW A4 z twardą okładką
• przykuwający wzrok brulion z wyrazistą, stylową kolorystyką
• laminowana, błyszcząca okładka nadaje ekskluzywny wygląd i jest miła w dotyku
• idealnie pasuje do innych produktów z kolekcji Leitz WOW

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOL/WZÓR OKŁ.
LE1573 A4 80 kratka biały perłowy
LE1574 A4 80 kratka różowy
LE1575 A4 80 kratka niebieski
LE1723 A4 80 kratka żółty
LE1577 A4 80 kratka turkusowy
LE1578 A4 80 kratka fioletowy
LE1724  A4 80 kratka zielony
LE1725 A4 80 kratka czarny

Część kolekcji WOW

Brulion w oprawie twardej
• okładki zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami
• twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia
• szyty i wzmocniony grzbiet
• gramatura papieru: 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
IR5064 A6 96 kratka mix
IR5013 A5 96 kratka mix
IR5089 A5 96 linia mix
IR5727 A5 96 gładki mix
IR5012  A5 160 kratka mix
IR5249  A5 160 linia mix
IR5632  A5 192 kratka mix
IR1075  A5 288 kratka mix
IR5129  B5 160 kratka mix
IR5201  B5 160 linia mix

Brulion w oprawie twardej
• okładki zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami
• twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia
• szyty i wzmocniony grzbiet
• gramatura papieru: 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
IR6141 A4 80 kratka mix
IR5011 A4 96 kratka mix
IR5203 A4 96 linia mix
IR5650 A4 96 gładki mix
IR1076  A4 160 kratka mix
IR1207  A4 160 linia mix
IR5052  A4 192 kratka mix
IR5649  A4 288 kratka mix

Brulion Oxford Esse
• twarda, kartonowa, laminowana okładka
• szyta i klejona oprawa brulionowa w żywych kolorach z wyraźnie zaakcentowanym 

wizerunkiem lwa
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
TP3039  A4 96 kratka czarny
TP3040  A4 96 kratka czerwony
TP3041  A4 96 kratka niebieski
TP3042  A4 96 kratka zielony
TP3043  A5 96 kratka czarny
TP3044  A5 96 kratka czerwony
TP3045  A5 96 kratka niebieski
TP3046  A5 96 kratka zielony
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Zeszyty i bruliony
• aksamitnie miękka w dotyku okładka soft touch
• liniatura w kratkę lub w linię
• zeszyty i bruliony w miękkich okładkach
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP3090 zeszyt 90x140 mm 30 linia
TP3091 zeszyt A5 32 kratka z marginesem
TP3081 zeszyt A5 60 kratka z marginesem
TP3080 zeszyt A4 60 kratka z marginesem
TP3038 brulion B5 96 kratka z marginesem

Notatniki
• aksamitnie miękka w dotyku okładka soft touch
• specjalne bigowanie umożliwia podwinięcie okładki pod spód notatnika
• specjalny format 74x210 mm służy jako lista zakupowa
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP2862 A6 80 linia
TP1043 74x210 mm 80 linia

Kołozeszyty
• aksamitnie miękka w dotyku okładka soft touch
• liniatura w kratkę, podwójna spirala
• w formatach A5 i B5 tagi aplikacji Scribzee umożliwiają skanowanie notatek
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP2859 kołozeszyt A6 50 kratka
TP2857 kołozeszyt A5 60 kratka
TP2858 kołozeszyt A5 60 linia
TP2860 kołozeszyt B5 60 kratka
TP2861 kołozeszyt B5 60 linia

Teczka z gumką
• 3 wewnętrzne skrzydła
• pojemność ok. 200 kartek
• zamykana na 2 narożne gumki
• karton o grubości 350 g/m²

INDEKS RODZAJ FORMAT
BX1679 teczka A4

Segregator ringowy
• pokryty folią soft touch
• grzbiet o szerokości 4 cm
• 4 ringi typu O
• pojemność do 225 kartek

INDEKS RODZAJ FORMAT
BX1640 segregator 26x32 cm

format A6

format A5, A4, B5

Kolekcja  
Oxford Floral
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Kołobrulion Notebook  
Oxford International
• maksymalna organizacja notatek 
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie  

notatek za pomocą aplikacji Scribzee®
• podwójna spirala, laminowana, twarda oprawa
• perforowane strony
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  

o gramaturze 80 g/m²
INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2041 B5 80 kratka
TP2042 B5 80 linia
TP1122 A4+ 80 kratka
TP1646 A4+ 80 linia
TP1719 A5+ 80 kratka
TP1732 A5+ 80 linia

Kołobrulion 
• przyciągające uwagę, modne okładki
• kartki z otworami do segregatora
• szare lub kolorowe marginesy
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLORY OKŁADKI
IR5065 A5 80 kratka mix
IR5125 A5 100 kratka mix
IR5079 B5 160 kratka mix
IR5119 A4 100 kratka mix
IR5063 A4 160 kratka mix

Zeszyt Oxford Esse
• w miękkiej, zszywanej, laminowanej okładce w żywych kolorach z wyraźnie 

zaakcentowanym wizerunkiem lwa
• liniatura: kratka
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLOR 
OKŁADKI

TP3082  A4 60 czarny
TP3083  A4 60 czerwony
TP3084  A4 60 niebieski
TP3085  A4 60 zielony

Zeszyt Top Colors
• monokolorowe, geometryczne grafiki  

tworzą nowczesny styl
• okładki pokryte matową folią 

podkreślają profesjonalizm
• miękkie, laminowane, kartonowe 

okładki są lekkie i funkcjonalne
• 5 stonowanych kolorów 
• liniatura: kratka
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLOR 
OKŁADKI

TP2342  A6 48 mix
TP2337  A5 16 mix
TP2338  A5 32 mix
TP2339  A5 60 mix
TP2340  A5 60 niebieski

Zeszyty/brulion  
Oxford Paint
• wykończenie matową folią nadaje 

okładkom elegancji
• 5 okładek do wyboru
• śnieżnobiały, aksamitnie gładki papier 

Optik Paper

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR 
OKŁADKI 

TP2318  A5 60 kratka zeszyt
TP2319  A5 60 linia zeszyt
TP2320  A4 60 kratka zeszyt
TP2321  A5 96 kratka brulion

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLOR 
OKŁADKI

TP3086  A5 60 czarny
TP3087  A5 60 czerwony
TP3088  A5 60 niebieski
TP3089  A5 60 zielony

Zeszyt Satin Gold
• okładki satynowane, metalizowane
• zaokrąglone rogi (A5)
• zadruk w kratkę 
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1249  A5 60 kratka
IR1252  A5 80 kratka
IR1254  A5 96 kratka
IR1268 A4 60 kratka

Zeszyty

strony  
z mikroperforacją

tagi  
w narożnikach stron

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLOR 
OKŁADKI

TP2371  A5 80 mix
TP2341  A5 96 mix
TP2334  A4 60 mix
TP2335  A4 60 niebieski
TP2336  A4 96 mix

04_Koperty_2023.indd   112 20.02.2023   10:14



KOPERTY, ZESZYTY, BLOKI

www.pg-partner.pl 113

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 4

Zeszyt Bantex Budget
• kartonowa okładka pokryta lakierem dyspersyjnym
• liniatura w kratkę z marginesem
• papier o gramaturze 60 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLORY 
OKŁADKI

BX1013 A5 32 niebieski
BX1014 A5 60 niebieski
BX1015 A4 60 niebieski

Zeszyt Oxford Touch
• połączenie energetycznych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku lwa
• aksamitnie miękka w dotyku okładka Touch
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI
TP2618 A5 60 kratka z marginesem intensywne
TP2617 A5 60 linia z marginesem intensywne
TP2619 A4 60 kratka z marginesem intensywne
TP9162  A5 60 kratka z marginesem pastelowe
TP9163  A5 60 linia z marginesem pastelowe

Zeszyt Oxford Kids
• okładki pokryte folią soft touch  

są aksamitnie miękkie i przyjemne 
w dotyku

• 5 okładek do wyboru
• śnieżnobiały, aksamitnie gładki 

papier Optik Paper
INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2310  A5 16 linia podwójna
TP2311  A5 16 linia podwójna kolorowa
TP2312  A5 16 kratka
TP2313  A5 32 linia podwójna kolorowa

Zeszyt Ombre Powder
• laminowana okładka z nadrukiem w pastelowych kolorach
• zszywany grzbiet
• w formatach A5 i A4 margines
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP9843  A4 60 kratka
TP3024  A4 60 linia
TP9852  A4 96 kratka
TP9823  A5 60 kratka
TP9828  A5 60 linia
TP3026 A6 48 kratka

Zeszyt Top City
• wykończenie matową folią nadaje 

okładkom elegancji
• czarno-białe wizerunki miast 

z kolorowymi napisami są nowoczesne 
i uniwersalne 

• papier o gramaturze 70 g/m²
INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2372  A5 60 kratka
TP2366  A5 60 linia
TP2363  A4 60 kratka
TP2373  A4 80 kratka
TP2364  A4 96 kratka
TP2365  A4 96 linia

Zeszyt Top Animal
• wykończenie matową folią nadaje 

okładkom elegancji
• monokolorowe okładki z portretami 

zwierząt są stylowe i uniwersalne
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2367  A5 32 kratka
TP2368  A5 60 kratka
TP2374  A5 60 linia
TP2369  A5 80 kratka
TP2370  A5 96 kratka
TP2375  A5 96 linia
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Zeszyt Go Green
• miękkie okładki wykonane z naturalnego kartonu
• ekologiczna seria, której produkcja ma ograniczony wpływ na środowisko naturalne
• białe kartki pochodzą w 100% z recyklingu
• użyty papier jest biodegradowalny
• okładka o gramaturze 225 g/m²
• przy produkcji powstaje mniej odpadów, zużywa się mniej wody i wykorzystuje mniej 

drewna niż standardowo
• produkty posiadają certyfikat FSC

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI
TP1313  A5 60 kratka kraft
TP1314  A4 60 kratka kraft
TP3306 A5 60 linia kraft

Zeszyt Kraft
• okładki wykonane z naturalnego papieru kraft
• eleganckie, złote detale
• szyta i klejona oprawa
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1271  A5 32 kratka
IR1246  A5 60 kratka
IR8037  A5 60 linia
IR1272  A5 60 gładki
IR8042  A4 60 kratka
IR1305 A6 32 gładki

Zeszyt Office
• minimalistyczne okładki
• zaokrąglone rogi (A5)
• zadruk w kratkę
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1400  A5 60 kratka
IR1401  A4 60 kratka
IR1270 A4 96 kratka

Zeszyt One Color
• lakierowana okładka
• zaokrąglone rogi (A5)
• zadruk w kratkę
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1404  A5 16 kratka
IR6194  A5 32 kratka
IR6434  A5 60 kratka
IR6437  A5 80 kratka
IR1005  A5 96 kratka
IR1006  A4 60 kratka
IR1007  A4 80 kratka
IR1008 A4 96 kratka

Zeszyt
• miksy okładek w najmodniejszych trendach tego sezonu
• lakierowana okładka
• zaokrąglone rogi
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. 
KART. LINIATURA KOLORY 

OKŁADKI
IR5149  A5 16 kratka mix
IR5150  A5 16 linia mix
IR5210 A5 16 kolorowa linia mix
IR5191 A5 16 gładki mix
IR5151 A5 32 kratka mix
IR5152 A5 32 linia mix
IR5718  A5 32 kolorowa linia mix
IR5206  A5 32 gładki mix
IR5153  A5 60 kratka mix
IR5154  A5 60 linia mix

INDEKS FORMAT IL. 
KART. LINIATURA KOLORY 

OKŁADKI
IR5207  A5 60 gładki mix
IR5155  A5 80 kratka mix
IR5156  A5 80 linia mix
IR5209 A5 80 gładki mix
IR5157  A5 96 kratka mix
IR5195  A5 96 linia mix
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Zeszyt Oxford Easybook
• zeszyt w półprzezroczystej polipropylenowej okładce z wizerunkiem lwa
• z przodu zeszytu kieszeń na luźne kartki
• na końcu zeszytu teczka na dokumenty, której skrzydło służy również jako zakładka
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLOR OKŁADKI LINIATURA
TP3092  A4 60 mix kratka
TP3093  A5 60 mix kratka
TP3094  A5 60 mix linia

Zeszyt
• lakierowana okładka
• duża różnorodność wzorów okładek
• gramatura papieru: 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLORY 
OKŁADKI LINIATURA

IR1200 A4 32 mix kolorowa linia
IR5196 A4 32 mix kratka
IR5197  A4 60 mix kratka
IR1201  A4 60 mix kratka
IR5198  A4 60 mix linia
IR6000  A4 60 mix gładki
IR5199  A4 80 mix kratka
IR1202  A4 80 mix linia
IR5200  A4 96 mix kratka
IR1203  A4 96 mix linia
IR1204  A4 96 mix gładki

Kołozeszyt One Color
• perforacja wzdłuż grzbietu, ułatwiająca wyrywanie kartek 
• otwory do segregatora
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1064  A5 80 kratka
IR1066 A4 80 kratka

Kołozeszyt Satin Gold
• okładki satynowane, metalizowane
• perforacja wzdłuż grzbietu, ułatwiająca wyrywanie kartek 
• otwory do segregatora
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR6253  A6 80 kratka
IR1405  A5 100 kratka
IR6806 B5 100 kratka

Kołonotatniki/kołozeszyty/notatniki

Kołozeszyt Top City
• wykończenie matową folią nadaje okładkom elegancji 

czarno-białe wizerunki miast z kolorowymi napisami są nowoczesne i uniwersalne
• miękkie okładki wykonane z lekkiego kartonu nie obciążają plecaka
• podwójna spirala umożliwia otwarcie całkowicie na płasko, co poprawia wygodę pisania
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2358  A5 100 kratka
TP2360  B5 100 kratka
TP2359  A4 100 kratka

Kołozeszyt Top Colors
• monokolorowe, geometryczne  

grafiki tworzą nowczesny styl
• okładki pokryte matową folią  

podkreślają profesjonalizm
• miękkie, laminowane, kartonowe  

okładki są lekkie i funkcjonalne
• podwójna, metalowa spirala
• w formatach A5 i A4 dziurkowane kartki można wpiąć do segregatora
• mikroperforacja ułatwia odrywanie kartek
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2333  A6 80 kratka mix
TP2356  A5 80 kratka mix
TP2332  A5 100 kratka niebieski
TP2355  A4 80 kratka mix
TP2331  A4 100 kratka niebieski

04_Koperty_2023.indd   115 20.02.2023   10:15



4
KO

PE
RT

Y, 
ZE

SZ
YT

Y, 
BL

OK
I

www.pg-partner.pl116

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Kołozeszyty Oxford Urban Mix
• dwuwarstwowa polipropylenowa okładka
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie  

notatek za pomocą aplikacji Scribzee®
• elastyczna i wytrzymała oprawa
• metalizowane wykończenie okładki 
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  

o gramaturze 90 g/m²
INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP2763 A5 90 kratka
TP2793 A5 90 linia
TP2794 A4 90 kratka
TP2795 A4 90 linia

tagi  
w narożnikach stron

Kołozeszyty Oxford  
Urban Movebook
• elegancki kołonotatnik dedykowany menedżerom
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie  

notatek za pomocą aplikacji Scribzee®
• polipropylenowe, okładki z metalizowanym  

połyskiem zamykane na gumkę
• wyposażone w folder na luźne kartki i kieszonkę na wizytówkę
• podwójna spirala w kolorze czarnym
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP1050 A4+ 80 kratka

tagi  
w narożnikach stron

elastyczna gumkafolder na luźne 
notatki

Kołozeszyty Oxford Touch
• połączenie pastelowych kolorów oraz wyraźnie zaakcentowanego wizerunku lwa
• pierwsza na rynku aksamitnie miękka w dotyku okładka Touch
• podwójna biała spirala
• tagi w narożnikach stron oraz specjalna aplikacja Scribzee® umożliwiają skanowanie 

notatek za pomocą urządzeń mobilnych
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP3063 A4 80 kratka
TP3062 A5 80 kratka

Kołozeszyty Oxford Essentials
• w klasycznych, ponadczasowych kolorach i tradycyjnych formatach
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek za pomocą aplikacji 

Scribzee®
• laminowana, miękka okładka
• czarna, podwójna spirala
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP2012  A4+ 90 kratka
TP3058  A4+ 90 linia
TP3059  A5 90 kratka
TP3060  A5 90 linia

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP1727  A4 90 kratka
TP1993  A4 90 linia
TP3061 B5 90 kropki

Kołozeszyty
• ciekawy design okładek, który sprawdzi się w biurze i w szkole
• w środku zadruk w linię lub w kratkę
• kartki z perforacją i otworami do segregatora
• okładka mix kolorów
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. RODZ.
IR5112 A6 80 kratka
IR1213 A6 120 kratka
IR5091  A5 50 kratka
IR5078  A5 80 kratka
IR5147  A5 100 kratka
IR5305  A5 100 linia
IR1077  A5 120 kratka
IR1078  A5 160 kratka

INDEKS FORMAT IL. KART. RODZ.
IR6265 B5 100 kratka
IR6070 B5 160 kratka
IR5080  A4 50 kratka
IR5094  A4 80 kratka
IR5113  A4 100 kratka
IR5636  A4 100 linia
IR5081  A4 120 kratka
IR1079  A4 160 kratka
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Kołozeszyt My Rec’up
• ekologiczna technologia CupcyclingTM - miękkie, kartonowe okładki częściowo 

wykonane z papierowych kubków po napojach 
• podwójna metalowa spirala umożliwia otwarcie kołozeszytu idealnie na płasko 
• w formatach A5 i A4 tagi aplikacji Scribzee do skanowania notatek przy użyciu 

smartfona
• papier wykonany w 100% z recyklingu
• idealnie gładki papier optyczny 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP3300  A5 90 kratka
TP3301  A5 90 linia
TP3302  A4 90 kratka
TP3303  A4 90 linia
TP3304  A4 50 kratka
TP3305 9x14 cm 90 kratka

Kołozeszyt Go Green
• miękkie okładki wykonane z naturalnego kartonu
• ekologiczna seria, której produkcja ma ograniczony wpływ na środowisko naturalne
• przy produkcji powstaje mniej odpadów, zużywa się mniej wody i wykorzystuje mniej 

drewna niż standardowo
• produkty posiadają certyfikat FSC

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI
TP3307 A4 80 kratka kraft

Kołozeszyt Kraft
• okładki wykonane z naturalnego papieru kraft
• eleganckie, złote detale
• mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek
• otwory do segregatora
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
IR1278 A4 80 kratka

Kołonotanik Colour Breeze
• kartonowa okładka i podwójna spirala
• mikroperforacja i dziurki umożliwiające łatwe i szybkie wyrwanie kartki z notatnika 

i wpięcie do segregatora 
• 160 stron z nadrukowaną kratką w dyskretnym szarym kolorze i zewnętrznym marginesem 

do zamieszczania informacji lub zaznaczania błędów w tekście 
• umożliwia otwieranie w zakresie 360°, dzięki czemu idealnie nadaje się do robienia 

notatek, gdy jesteś w ruchu 
• okładka z tłoczonym wzorem Colour’Breeze oraz metalicznym wykończeniem

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA KOLOR OKŁADKI
ET2031  A4 80 kratka niebieski
ET2032  A4 80 kratka zielony
ET2033  A4 80 kratka koralowy
ET2034 A4 80 kratka lawendowy

Kołonotatniki Activebook  
Oxford International
• idealne kołonotatniki na spotkania  

biznesowe
• specjalna liniatura z tagami  

umożliwia skanowanie  
notatek za pomocą aplikacji Scribzee®

• dodatkowa strona z kieszenią na luźne dokumenty
• ruchoma, polipropylenowa przekładka
• perforowane strony z otworami do segregatora
• okładki polipropylenowe odporne na zniszczenie
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  

o gramaturze 80 g/m²
INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP1898 A4+ 80 kratka
TP1880 A4+ 80 linia
TP1733 A5+ 80 kratka
TP1734  A5+ 80 linia
TP2037  B5 80 kratka
TP2038  B5 80 linia

ruchoma 
przekładka

tagi  
w narożnikach stron

kieszeń  
na dokumenty

Kołonotatniki Organiserbook  
Oxford international
• specjalna liniatura z tagami umożliwia  

skanowanie notatek za pomocą aplikacji Scribzee®
• 6 przekładek do organizowania dokumentów
• teczka z 3 klapkami z elastyczną gumką
• perforowane strony z otworami do segregatora
• okładki polipropylenowe odporne na zniszczenie
• zamkniecie na elastyczną gumkę
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  

o gramaturze 80 g/m²
INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
TP1723 A4+ 80 linia
TP1900 A4+ 80 kratka

6 przekładek

2w1  
kołonotatnik  

i teczka

tagi  
w narożnikach stron
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Kołonotatnik Orange
• okładka z zaokrąglonymi rogami  

wykonana z polipropylenu  
otrzymanego w wyniku recyklingu

• okładka z nowoczesnym czarno- 
-pomarańczowym wzorem

• elastyczny pasek przymocowany  
do okładki spinający całość  
notatnika

• kartki z perforacją i otworami  
umożliwiającymi wpięcie do segregatora (A4+ - 4 dziurki, A5+ - 2 dziurki)

• gramatura papieru 80 g/m², białość papieru 170 (CIE)
• margines na brzegu kartki
• wysokiej jakości podwójny, czarny grzbiet metalowy
• plastikowe przekładki
• możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu
• plastikowa linijka

INDEKS PERFORACJA FORMAT IL. KART. RODZ.
AG1032 tak A4+ 90 kratka
AG1033 tak A4+ 120 kratka
AG1034 tak A4+ 150 kratka
AG1035 tak A5+ 90 kratka
AG1036 tak A5+ 150 kratka  

Kołonotatniki Leitz WOW
• zewnętrzną stronę okładki z PP w kolorach WOW  

i z eleganckim tłoczeniem, wewnętrzna strona jest biała
• 80 kartek papieru o wysokiej nieprzezroczystości i gramaturze 80 g/m²
• z mikroperforacją i dziurkami umożliwiającymi wpięcie do segregatora
• linijka, która może być wykorzystywana także jako zakładka
• zintegrowana kieszeń do przechowywania luźnych dokumentów, notatek czy ulotek
• zadruk w kratkę z elegancką ramką i sekcją przeznaczoną na tytuł i datę

INDEKS FORMAT RODZ. KOLOR
LE1781  A4 kratka biały
LE1782  A4 kratka żółty
LE1783  A4 kratka zielony
LE1784  A4 kratka czarny

Część kolekcji WOW

Kołonotatniki Econil
• kołonotatniki Econil wykonane są przy użyciu  

ekologicznych materiałów z myślą  
o odbiorcach, którym nie jest obojętny  
los środowiska naturalnego

• dla tych, którzy cenią swobodę i naturalność 
• naturalne i stonowane - nie rozpraszają uwagi  

zbędnymi dekoracjami 
• okładka: wykonana z ekologicznego materiału  

wytwarzanego z pozostałości trzciny cukrowej
• do okładki dołączony długopis, wykonany  

z biodegradowalnych materiałów
• ekologiczny papier o gramaturze 70 g/m² wykonany z trzciny cukrowej,  

kartki z perforacją (format 24x15 cm)
• oprawa: wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy z oczkiem zamykającym
• przekładki: przekładka wykonana ze sztywnego papieru, z papierową kieszonką 

po obu stronach
INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA
AG1415 24x15 cm  80 kratka
AG1416 24x15 cm 80 linia
AG1417 A6  80 kratka
AG1418 A6  80 linia

Kołozeszyty  
Meetingbook  
Oxford International
• specjalna liniatura z tagami umożliwia  

skanowanie notatek za pomocą aplikacji Scribzee®
• perforowane, powiększone strony z otworami do segregatora
• na tylnej okładce funkcjonalna teczka z 3 klapkami
• zamknięcie na elastyczną gumkę
• polipropylenowa okładka odporna na zniszczenie
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 80 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP1155 A4+ 80 kratka
TP1899 A4+ 80 linia
TP2030 A5+ 80 kratka
TP2039 B5 80 kratka
TP2040 B5 80 linia 2w1 kołonotatnik  

i teczka
tagi  

w narożnikach stron

Kołozeszyt Lagoon Oxford
• wytrzymała, polipropylenowa okładka
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek 

za pomocą aplikacji Scribzee®
• podwójna spirala, dzięki której kołonotatnik leży  

perfekcyjnie płasko, a każdą stronę można obracać o 360º
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  

o gramaturze 90 g/m²
INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA
TP2057 A5+ 80 kratka
TP2058 A4 80 kratka
TP9822 90x140 mm 90 kratka

tagi  
w narożnikach stron

6 kolorów okładek  
w formacie A5+

4 kolory okładek  
w formacie A4+ wodoodporna 

okładka
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Notesy Moleskine
INDEKS FORMAT WYMIARY IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI OPRAWA

MS2300  P 9 x 14 cm 192 kratka czarny twarda
MS2301  P 9 x 14 cm 192 linia czarny twarda
MS2302  P 9 x 14 cm 192 kropki czarny twarda
MS2303  P 9 x 14 cm 192 gładki czarny twarda
MS2304  M 11,5 x 18 cm 208 kratka czarny twarda
MS2305  M 11,5 x 18 cm 208 linia czarny twarda
MS2306  M 11,5 x 18 cm 208 kropki czarny twarda
MS2307  M 11,5 x 18 cm 208 gładki czarny twarda
MS2308  L 13 x 21 cm 240 kratka czarny twarda
MS2309  L 13 x 21 cm 240 linia czarny twarda
MS2310  L 13 x 21 cm 240 kropki czarny twarda
MS2311  L 13 x 21 cm 240 gładki czarny twarda
MS2312  L 13 x 21 cm 240 kropki czerwony twarda
MS2313  XL 19 x 25 192 kratka czarny twarda
MS2314  XL 19 x 25 192 linia czarny twarda
MS2315  XL 19 x 25 192 kropki czarny twarda
MS2316  XL 19 x 25 192 gładki czarny twarda
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Notatnik Leitz Cosy Soft Touch
• kompaktowa i lekka konstrukcja idealna do noszenia w torebkach i mniejszych torbach 

na laptopa
• zawiera 80 kartek papieru o wysokiej nieprzezroczystości i gramaturze 100 g/m²
• posiada poręczną kieszeń do przechowywania na wewnętrznej tylnej okładce  

i zintegrowaną zakładkę
• mocne, elastyczne zapięcie, które zapewnia, że notatnik pozostaje zamknięty,  

gdy nie jest używany
• na pierwszej stronie jest miejsce na zapisanie danych kontaktowych na wypadek 

zgubienia notatnika
• wysokiej jakości oprawione strony oraz laminowana, odporna na zarysowania, twarda 

okładka zapewniająca wytrzymałość i trwałość
• certyfikat FSC

INDEKS FORMAT RODZ. KOLOR
LE1956  A5 kratka niebieski
LE1957  A5 kratka szary
LE1958  A5 kratka żółty
LE1959  B5 kratka niebieski
LE1960  B5 kratka szary
LE1961  B5 kratka żółty

Bloki notatnikowe Colors
• monokolorowa, geometryczna grafika w nowoczesnym stylu
• miękkie okładki wykonane z papieru kredowego
• grzbiet klejony lub zszywany z mikroperforacją
• zszywki dyskretnie schowane pod czarnym materiałem na grzbiecie
• stonowany, niebieski kolor, na końcu bloku kartonowa podkładka usztywniająca
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI RODZAJ
TP2347  A6 50 kratka niebieski klejony
TP3118  A6 100 kratka niebieski klejony
TP2346  A5 50 kratka niebieski klejony
TP2345  A5 100 kratka niebieski klejony
TP2344  A4 50 kratka niebieski klejony
TP2343  A4 100 kratka niebieski klejony
TP3119  A7 100 kratka niebieski szyty z mikroperforacją
TP2349  A5 50 kratka niebieski szyty z mikroperforacją
TP2348  A4 50 kratka niebieski szyty z mikroperforacją

Kołonotatniki Leitz Cosy
• idealny do codziennego robienia notatek
• kompaktowa i lekka konstrukcja idealna do noszenia w torebkach i mniejszych 

torbach na laptopa
• drutowe strony umożliwiają otwieranie kołonotatnika w zakresie 360°, dzięki czemu 

można łatwo robić notatki
• zawiera 80 arkuszy papieru o wysokiej nieprzezroczystości i gramaturze 100 g/m²
• mocne, elastyczne zapięcie, które zapewnia, że notatnik pozostaje zamknięty,  

gdy nie jest używany
• na pierwszej stronie jest miejsce na zapisanie danych kontaktowych na wypadek 

zgubienia notatnika
• spiralnie oprawione strony i laminowana, odporna na zarysowania twarda okładka 

zapewnia wytrzymałość i trwałość
• certyfikat FSC

INDEKS FORMAT LINIATURA KOLOR
LE1953  A4 kratka niebieski
LE1954  A4 kratka szary
LE1955  A4 kratka żółty

Notatnik Oxford Signature
• twarde okładki pokryte okleiną imitującą skórę
• szyty grzbiet umożliwia otwarcie okładek na płasko
• elastyczna gumka chroni notatki, a tasiemka pomoże odnaleźć ważną stronę
• wewnętrzna kieszeń na luźne notatki 
• możliwość personalizacji okładek: nadruk lub laser
• specjalna liniatura z tagami umożliwia skanowanie notatek przy użyciu 

aplikacji Scribzee®
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 90 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KARTEK LINIATURA KOLOR OKŁADKI
TP3308  A5 80 kratka z tagami mix
TP3309  A5 80 linia z tagami mix
TP3310  A5 80 kratka z tagami mix pastelowy
TP3311  A5 80 linia z tagami mix pastelowy
TP3312  A5 80 kratka z tagami czarny
TP3313  A5 80 linia z tagami czarny
TP3314  A5 80 kratka z tagami niebieski
TP3315  A5 80 kropki z tagami turkusowy
TP3316 B5 80 kratka z tagami mix

10 kolorów w 1 opakowaniu

Mix jasnych kolorów Mix klasycznych kolorów
Mix pastelowych kolorów
5 kolorów w opakowaniu

Bloki notatnikowe
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Bloki biurowe
• kredowe okładki w minimalistycznym stylu
• do notowania w biurze, w szkole czy na uczelni
• wysokiej jakości papier 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI
IR5073 A6 100 kratka mix
IR5074 A5 50 kratka mix
IR5075 A5 100 kratka mix
IR1212 A5 100 linia mix
IR5076 A4 50 kratka mix
IR5077 A4 100 kratka mix
IR5724 A4 100 linia mix

Bloki notatnikowe
• otwierane od góry, idealne do notowania w domu, pracy, szkole
• okładka przednia z papieru kredowego 115 g/m²
• podkładka z tektury makulaturowej 200 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA.

OX1018 A4 50 kratka

OX1019 A4 100 kratka

OX1020 A5 50 kratka

OX1021 A5 100 kratka

Bloki notatnikowe Bantex Budget
• bloki notatnikowe klejone od góry
• przednia okładka pokryta lakierem dyspersyjnym
• tylna okładka wykonana z tektury
• liniatura w kratkę
• papier o gramaturze 60 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI
BX1022  A5 50 kratka niebieski
BX1023  A5 100 kratka niebieski
BX1026  A4 50 kratka niebieski
BX1031 A4 100 kratka niebieski

Bloki notatnikowe  
Oxford Everyday
• praktyczne bloki do podręcznych notatek
• bigowana okładka pokryta wodoodpornym laminatem
• bloki w formacie A4 posiadają strony z otworami do segregatora
• zszywki dyskretnie schowane pod wykończeniem tylnej okładki
• blok w formacie 225x297 mm otwierany do boku
• kartonowa okładka na końcu notatnika umożliwia notowanie w każdych warunkach 

oraz do ostatniej strony
• śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper o gramaturze 80 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI
TP1865 A7 80 kratka żółty
TP1859 A6 80 kratka żółty
TP1866 74x210 mm 80 kratka żółty
TP1867 A5 80 kratka żółty
TP1863 A4+ 80 kratka żółty
TP1864 A4+ 80 kratka żółty schowane zszywki

woodoodporna
okładka

Żółte bloki do pisania Yellow Pages
• bloki notatnikowe
• kartki w kolorze żółtym, z perforacją
• sztywna kartonowa podkładka

INDEKS FORMAT IL. KART. RODZ.
OX1059 A4 50 kratka
OX1088 A5 50 kratka
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Bloki rysunkowe
• okładki przyciągające uwagę dzieci
• całość na podkładzie z tektury
• idealne do rysowania bądź szkicowania
• wysokiej jakości papier 80 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART. RODZAJ
IR5002 A4 20 biały
IR5003 A3 20 biały
IR1205 A4 10 kolorowy barwiony w masie
IR1206 A3 20 kolorowy barwiony w masie
IR5005 A4 10 kolorowy barwiony w masie
IR5004 A3 20 kolorowy barwiony w masie

Bloki rysunkowe/techniczne

Bloki techniczne
• kolorowe kredowe okładki
• kartki białe lub kolorowe
• całość usztywniona tekturowym podkładem
• wysokiej jakości papier
• idealne do wszelkich prac kreatywnych

INDEKS FORMAT IL. KART. GRAMATURA RODZAJ
IR5007 A4 10 170 g/m² biały
IR5008 A3 10 170 g/m² biały
IR5010 A4 10 160 g/m² kolorowy barwiony w masie
IR5009 A3 10 160 g/m² kolorowy barwiony w masie
IR6228 A5 20 180 g/m² kolorowy barwiony w masie
IR6227 A4 20 180 g/m² kolorowy barwiony w masie
IR6226 A3 20 180 g/m² kolorowy barwiony w masie
IR6258 A4 10 240 g/m² biały
IR6459 A3 10 240 g/m² biały

160  
g/m²

170  
g/m²

180  
g/m²

Blok rysunkowy Oxford Kids
• okładka w pastelowym kolorze z wesołą zebrą przypadnie do gustu najmłodszym
• wytrzymały papier jest odporny na wielokrotne ścieranie gumką
• klejone kartki są łatwe do odrywania, dzięku czemu prace zawsze pozostają estetyczne
• blok idealnie sprawdzi się do różnych prac rysunkowych w każdej szkole, przedszkolu 

i w domu
• gramatura papieru: 120 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART.
TP2314  A4 20
TP2315  A3 20
TP2316  A2 20

240  
g/m²
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Skorowidz w twardej oprawie
• twarda laminowana oprawa 
• grzbiet szyto-klejony 
• liniatura: kratka

INDEKS FORMAT IL. KART. LINIATURA KOLOR OKŁADKI
KA5526 A4 96 kratka mix
KA5531 A5 96 kratka mix

Skorowidze

Skorowidz Top Colors 
• alfabetyczne indeksy pomagają uporządkować kontakty
• monokolorowa, geometryczna grafika w nowoczesnym stylu
• okładki pokryte matową folią podkreślają profesjonalizm
• twarde, laminowane, kartonowe okładki są wytrzymałe i funkcjonalne
• stonowany, niebieski kolor
• papier o gramaturze 70 g/m²

INDEKS FORMAT IL. KART.
TP2362  A5 96
TP3117  A4 96

Dziennik korespondencyjny
• twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia
• szyty i wzmocniony grzbiet
• 96, 192 lub 288 kartek
• do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej

INDEKS FORMAT IL. KART.
IR1095 A4 96
IR1096  A4 192
IR1097  A4 288

Dziennik korespondencyjny
• do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej 

(dziennik podawczy)
• okładka tekturowa sztywna oklejona tworzywem skóropodobnym

INDEKS FORMAT IL. KART. KOLORY OKŁADKI
BB1097  A4 96 czarny
BB1096  A4 96 zielony
BB1094  A4 96 bordowy
BB1095  A4 96 granatowy
BB1116 A4 192 czarny
BB1115  A4 192 zielony
BB1113  A4 192 bordowy
BB1114 A4 192 granatowy
BB1064  A4 300 czarny
BB1268  A4 300 zielony
BB1269 A4 300 bordowy
BB1061 A4 300 granatowy

Dzienniki korespondencyjne
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Na m m o ż e s z  z a u fa ćEkologiczna seria artykułów 
biurowych DONAU Life

Fantastyczna 
propozycja 

dla koneserów 
designu

Każdy produkt 
występuje 

w 5 neonowych 
kolorach

Certyfikat FSC®
to bezpieczna 

i zrównoważona dla 
środowiska produkcja 

artykułów

Wysoka jakość, 
estetyka 

i funkcjonalność

CLIPBOARD
KARTON, A4, Z KLIPSEM
• podkładka do pisania bez okładki 
•  wykonana z tektury o grubości 1,8 mm 
• mechanizm zaciskowy z drutem 
• zaokrąglone rogi • format: A4 • gramatura 900 g/m2  
• wymiary: 235 x 320 mm
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty,  

zielony, niebieski

NOTATNIK
ORGANIZER, 80 KARTEK
• notatnik z organizerem 
•  na lewej stronie miejsce na notatki
•  na prawej: harmonogram dnia, 

ważny telefon/e-mail, priorytety, 
menu, dla zdrowia i uwagi 

• gramatura okładki 330 g/m2 

• gramatura kartek 70 g/m2 

• ilość kartek 80 
• wymiary: 165 x 230 x 15 mm
•  dostępne kolory: różowy, 

pomarańczowy, żółty,  
zielony, niebieski

SEGREGATOR RINGOWY
A4/2RD/50 mm
•  segregator ringowy wykonany z tektury o grubości 1,8 mm 
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D • zaokrąglone rogi • format: A4 
• gramatura 900 g/m2 • średnica pierścieni: 30 mm • szerokość grzbietu: 50 mm
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski

TECZKA Z GUMKĄ
KARTON, A4
•  3-skrzydłowa teczka wykonana z kartonu  

o grubości 0,9 mm 
•  okrągła, pionowa gumka w kolorze czarnym chroni  

zawartość przed wysunięciem 
• zaokrąglone rogi • format: A4 • gramatura 500 g/m2 
• wymiary: 250 x 350 mm
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty,  

zielony, niebieski 

POJEMNIK NA DOKUMENTY
KARTON, A4
• wykonany z tektury o grubości 1,2 mm • szerokość grzbietu: 80 mm  
• gramatura 800 g/m2 • pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80 g/m2 
• ściana grzbietowa dostosowana do opisu 
• składany - bardzo prosty w montażu
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski
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Na m m o ż e s z  z a u fa ć 4Ekologiczna seria artykułów 
biurowych DONAU Life

Fantastyczna 
propozycja 

dla koneserów 
designu

Każdy produkt 
występuje 

w 5 neonowych 
kolorach

Certyfikat FSC®
to bezpieczna 

i zrównoważona dla 
środowiska produkcja 

artykułów

Wysoka jakość, 
estetyka 

i funkcjonalność

CLIPBOARD
KARTON, A4, Z KLIPSEM
• podkładka do pisania bez okładki 
•  wykonana z tektury o grubości 1,8 mm 
• mechanizm zaciskowy z drutem 
• zaokrąglone rogi • format: A4 • gramatura 900 g/m2  
• wymiary: 235 x 320 mm
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty,  

zielony, niebieski

NOTATNIK
ORGANIZER, 80 KARTEK
• notatnik z organizerem 
•  na lewej stronie miejsce na notatki
•  na prawej: harmonogram dnia, 

ważny telefon/e-mail, priorytety, 
menu, dla zdrowia i uwagi 

• gramatura okładki 330 g/m2 

• gramatura kartek 70 g/m2 

• ilość kartek 80 
• wymiary: 165 x 230 x 15 mm
•  dostępne kolory: różowy, 

pomarańczowy, żółty,  
zielony, niebieski

SEGREGATOR RINGOWY
A4/2RD/50 mm
•  segregator ringowy wykonany z tektury o grubości 1,8 mm 
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D • zaokrąglone rogi • format: A4 
• gramatura 900 g/m2 • średnica pierścieni: 30 mm • szerokość grzbietu: 50 mm
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski

TECZKA Z GUMKĄ
KARTON, A4
•  3-skrzydłowa teczka wykonana z kartonu  

o grubości 0,9 mm 
•  okrągła, pionowa gumka w kolorze czarnym chroni  

zawartość przed wysunięciem 
• zaokrąglone rogi • format: A4 • gramatura 500 g/m2 
• wymiary: 250 x 350 mm
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty,  

zielony, niebieski 

POJEMNIK NA DOKUMENTY
KARTON, A4
• wykonany z tektury o grubości 1,2 mm • szerokość grzbietu: 80 mm  
• gramatura 800 g/m2 • pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80 g/m2 
• ściana grzbietowa dostosowana do opisu 
• składany - bardzo prosty w montażu
•  dostępne kolory: różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski
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PISANIE  
I KORYGOWANIE ekskluzywne przybory do pisania

pióra i długopisy wymazywalne
długopisy, długopisy i pióra żelowe
długopisy na łańcuszku/sprężynce

wkłady/naboje/atramenty do piór i długopisów
cienkopisy

ołówki automatyczne, ołówki drewniane, grafity
kredki, pędzelki do kaligrafii

gumki
temperówki
zakreślacze

flamastry/pisaki
markery do CD/DVD, foliopisy

pisaki kreślarskie
markery permanentne

markery wodne (do flipchartów)/suchościeralne
markery olejowe

markery kredowe i specjalistyczne
korektory

przybory kreślarskie
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TO WIĘCEJ NIŻ PREZENT.
TO PARKER.
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Ekskluzywne przybory do pisania

TO WIĘCEJ NIŻ PREZENT.
TO PARKER.

Zestawy prezentowe Parker to idealny pomysł na upominek.
Duży wybór kolekcji i konfiguracji pozwala wybrać prezent dla każdego.

Zestaw Parker Sonnet DUO
• pióro kulkowe + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1248 czarny CT

Zestaw Parker IM DUO
• pióro kulkowe + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1245 brushed metal GT

Zestaw Parker Sonnet DUO
• pióro wieczne + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1249 czarny GT

Zestaw Parker Urban DUO
• pióro wieczne + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1246 czarny mat GT

Zestaw Parker Urban DUO
• pióro kulkowe + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1247 czarny mat GT

Zestaw Parker IM DUO
• pióro wieczne + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1244 czarny GT
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Zestaw Parker Jotter DUO
• pióro wieczne + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1241 stal GT

Zestaw Parker Jotter DUO
• długopis + ołówek

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1240 stal CT

Zestaw Parker Jotter DUO
• pióro wieczne + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1242 stal CT

Zestawy prezentowe Parker to idealny pomysł na upominek.
Duży wybór kolekcji i konfiguracji pozwala wybrać prezent dla każdego.

Zestaw Parker IM DUO
• pióro wieczne + długopis

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1243 czarny CT

Zestaw długopisów Jotter ORIGINALS
• kolekcja przywraca retroestetykę lat 50. od różowych Cadillaców po modne miętowe 

umeblowanie przydrożnych restauracji
• pastelowa Edycja Specjalna Jotter Originals z charakterystyczną sylwetką linii Jotter, 

rozpoznawalnym kliknięciem i klipem w kształcie strzałki, to także śmiała paleta kolorów 
inspirowana kulturą popularną lat 50

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. OBUDOWY
PT9353 pastel

Zestaw długopisów Jotter ORIGINALS
• inspirowany śmiałym ruchem Pop Art z lat 60. XX wieku, to przyciągająca spojrzenia 

nowoczesna ikona stylu retro
• dwa długopisy w intensywnych odcieniach limonki i błękitu nieba, przywodzących na myśl 

żywe kolory komixów, to idealny duet, który urozmaici czas poświęcony pisaniu
• całości dopełniają kultowe wzornictwo linii Jotter, nasadka ze stali szlachetnej, 

charakterystyczne kliknięcie oraz klips w kształcie strzały
• wykonany we Francji zgodnie z najwyższymi standardami jakości, napełniany jest wkładami 

do długopisów Parker QUINK lub wkładami żelowymi, aby zapewniać nieograniczoną 
inspirację

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. OBUDOWY
PT9313 pop art
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Długopis Jotter ORIGINALS
• płynność pisma i kultowe wzornictwo
• wyrazista sylwetka, którą uzupełnia charakterystyczne kliknięcie, klips w kształcie strzały 

oraz wyraziste, błyszczące wykończenie w kolorze czarnym, tworzą unikalne wzornictwo 
inspirowane stylem retro

• technologia stosowana w wysokiej jakości długopisach Parker zapewnia lepsze 
rozprowadzanie tuszu i niezwykłą płynność pisania

• wykonany we Francji zgodnie z najwyższymi standardami jakości, napełniany jest wkładami 
żelowymi Parker QUINK lub wkładami do długopisów, aby zapewniać nieograniczoną 
inspirację

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. OBUDOWY
PT9352 black

Długopisy żelowe Jotter ORIGINALS
• wysokiej jakości technologia żelowa Parker i tusz w gamie żywych kolorów zapewniają 

jeszcze większą płynność pisania, bez rozmazywania i przerywania
• model dla osób młodych i kształcących się, szukających zestawu idealnego  

na powrót do szkoły do robienia notatek i wyrażania siebie
• wykonany we Francji zgodnie z najwyższymi standardami jakości, napełniany jest wkładami 

żelowymi Parker QUINK lub wkładami do długopisów, aby zapewniać nieograniczoną 
inspirację

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOLOR KOL. OBUDOWY
PT9350  czarny black
PT9351  niebieski blue

Długopisy Jotter
• 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
• kolor tuszu: niebieski
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT1168 stainless steel GT
PT6881 kensington red CT
PT6890 stainless steel CT
PT6880 bond street black CT

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT6882 royal blue CT
PT6884 waterloo blue CT
PT6885 chelsea orange CT
PT6886 victoria violet CT

Długopisy Parker IM Premium
• linia Parker IM to stalówki ze stali nierdzewnej i wykończenia oddające najlepszą 

tradycję marki
• każdy detal linii zaprojektowany został tak, by zapewnić niezawodność pisania
• kolor tuszu: niebieski
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT6968 black GT
PT6967 warm grey GT

Długopisy Parker IM
• dzięki przemyślanemu wyborowi wykończeń Parker IM jest idealnym dodatkiem 

do każdego stylu
• wygodny i funkcjonalny - łączy nowoczesną formę z uniwersalnym urokiem metalu
• Parker IM to odzwierciedlenie współczesnego designu marki PARKER
• kolor tuszu: niebieski
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT6993 dark espresso CT
PT6992 brushed metal GT
PT6989 black CT

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT6990 black GT
PT6991 blue CT

Długopisy Urban
• dynamiczny design modelu Urban walczy i zdobywa Twoje zainteresowanie
• jego wyróżniająca, nowoczesna forma łączy w sobie klasę i zdecydowanie
• z Parker Urban nigdy nie braknie Ci inspiracji
• kolor tuszu: niebieski
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT6984 muted black CT
PT6986 muted black GT

INDEKS KOL. OBUDOWY
PT6982 metro metallic CT
PT7016 vibrant magenta CT
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Pióra wieczne Urban
• dynamiczny design modelu Urban walczy i zdobywa Twoje zainteresowanie
• wyróżniająca, nowoczesna forma łączy w sobie klasę i zdecydowanie
• z Parker Urban nigdy nie braknie Ci inspiracji
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS RODZ. KOL. OBUDOWY
PT6983 na naboje muted black CT
PT6985 na naboje muted black GT
PT6981 na naboje metro metallic CT

Pióra wieczne Jotter
• atrakcyjne kolory i charakterystyczny kształt
• nowy klips w kształcie strzałki
• zaokrąglony pierścień
• potrójny metalowy pierścień na korpusie
• grafika na stalówce z 3 strzałkami 
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS RODZ. KOL. OBUDOWY
PT1217 na naboje bond street black CT
PT1219 na naboje royal blue CT
PT1010 na naboje stainless steel CT
PT1216 na naboje stainless steel GT

Pióra wieczne Parker IM Premium
• 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
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS RODZ. KOL. OBUDOWY
PT7018 na naboje black GT
PT6966 na naboje warm grey GT

Pióra wieczne Parker IM
• dzięki przemyślanemu wyborowi wykończeń Parker IM jest idealnym dodatkiem 

do każdego stylu
• wygodny i funkcjonalny - łączy nowoczesną formę z uniwersalnym urokiem metalu
• Parker IM to odzwierciedlenie współczesnego designu marki PARKER
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS RODZ. KOL. OBUDOWY
PT6988 na naboje black CT
PT7009 na naboje black GT
PT7010 na naboje blue CT
PT7011 na naboje brushed metal GT
PT7020 na naboje dark espresso CT

Pióro wieczne i długopis Urban Premium
• wyjątkowe osiągnięcie stylu
• efektowny Parker Urban wznosi tradycję marki Parker na nowy poziom
• dynamiczny design i szeroki zakres wykończeń zostały stworzone, by dopełnić Twój 

indywidualny styl 
• Parker Urban nadaje każdemu słowu szczególnego znaczenia
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS RODZ. KOL. OBUDOWY
PT6996 pióro wieczne na naboje ebony metal CT
PT7012 długopis ebony metal CT

Pióra wieczne V Pen
• jednorazowe pióro wieczne idealne do nauki pisania
• łączy komfort i wygodę długopisu z precyzyjnym pociągnięciem pióra wiecznego
• dzięki zaokrąglonej końcówce, idealnie nadaje się dla osób leworęcznych
• dobrze widoczny poziom tuszu
gr. linii pisania: 0,58 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP2500  czarny
WP2501  niebieski
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Pióro wieczne Jazz Noble Elegance
• eleganckie, o smukłych liniach, które nadają mu lekkości oraz niepowtarzalnego charakteru
• przyjemne w dotyku, płynne pisanie - idealny wybór zarówno na co dzień jak i na prezent
• metalowy korpus umożliwia wykonanie nadruku lub grawerki
• zapakowane w estetyczne pudełko prezentowe
• w komplecie znajduje się nabój atramentowy Pelikan w kolorze niebieskim

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
HE7469  perłowa biel niebieski
HE7413  różowe złoto niebieski
HE7412  złoty niebieski
HE7468  czarny niebieski
HE7414  szafirowy niebieski
HE7415  srebrny niebieski

Pióro wieczne + długopis Jazz Noble Elegance
• elegancki zestaw zachwyca smukłymi liniami, które nadają im lekkości 

oraz niepowtarzalnego charakteru
• przyjemne w dotyku, płynne pisanie - idealny wybór zarówno na co dzień 

jak i na prezent
• metalowy korpus umożliwia wykonanie nadruku lub grawerki 
• zestaw zapakowany jest w estetyczne pudełko prezentowe
• w komplecie znajdują się wkład do długopisu i nabój atramentowy 

Pelikan w kolorze niebieskim
INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
HE7406 perłowa biel niebieski
HE7407  różowe złoto niebieski
HE7408  złoty niebieski
HE7409  czarny niebieski
HE7410  szafirowy niebieski
HE7411  srebrny niebieski

Długopis Jazz Noble Elegance
• eleganckie, o smukłymch liniach, które nadają mu lekkości oraz niepowtarzalnego charakteru
• przyjemne w dotyku, płynne pisanie - idealny wybór zarówno na co dzień jak i na prezent
• metalowy korpus umożliwia wykonanie nadruku lub grawerki
• każdy długopis zapakowany jest w estetyczne metalowe etui

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
HE7474  perłowa biel niebieski
HE7473  różowe złoto niebieski
HE7472  złoty niebieski
HE7471  czarny niebieski
HE7470  szafirowy niebieski
HE2392  srebrny niebieski

Długopis Snap K10 metallic
• metalowy, klasyczny kształt, który z pewnością przypadnie do gustu klientom preferującym 

minimalistyczny styl
• perłowe wykończenie sprawia, że stanie się on stylowym, klasycznym dodatkiem
• wyróżnia go charakterystyczny klips, od którego pochodzi jego nazwa
• przyjemne w dotyku, płynne pisanie - idealny wybór zarówno na co dzień jak i na prezent
• metalowy korpus umożliwia wykonanie nadruku lub grawerki
• każdy długopis zapakowany jest w estetyczne metalowe etui

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
HE7400  rose gold niebieski
HE7401  copper niebieski
HE7402  blue niebieski
HE7403  silver niebieski
HE7404  platin niebieski
HE7405  gold niebieski

Komplet Zenith 60 Elegance
• elegancki, metalowy długopis automatyczny oraz pióro wieczne w kolorze złotym 

lub miedzianym
• w długopisie wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem 

w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu
• stalówka pióra zakończona irydową kulką dla zapewnienia doskonałej jakości 

i łatwości pisania
• wymienne naboje atramentowe
• grubość końcówki - 0,8 mm, długość linii pisania: 4500 metrów

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
AZ3059  złoty niebieski
AZ3060  miedziany niebieski
AZ3054 czarny niebieski
AZ3053 srebrny niebieski
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Atrament Parker w butelce
• odkryj ponownie prawdziwą przyjemność 

pisania używając butelek z atramentem 
PARKER QUINK w butelkach 
INDEKS KOLOR POJ.
PT1169 czarny 57 ml
PT1170 niebieski 57 ml
PT1171 niebieski zmywalny 57 ml
PT1172 granatowy 57 ml

Wkłady do długopisów
• wkłady do długopisów to wygoda i niezawodność 

w każdej sytuacji
• ciesz się nienagannym stylem pisania 

oraz szybkoschnącym atramentem
• dostępne w rozmiarach 0,7 mm medium 

lub 0,5 mm fine
• jednostka sprzedaży 1 szt.
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
PT1188 czarny długopisy Parker
PT1189 niebieski długopisy Parker

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
PT1190 czarny długopisy Parker
PT1191 czerwony długopisy Parker
PT1192 niebieski długopisy Parker

Długopisy metalowe  
Zenith 60 Elegance
• elegancki, metalowy długopis automatyczny
• doskonały dla osób ceniących tradycyjne wartości 

i dyskretną elegancję
• wykonany z najwyższej jakości materiałów
• wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 

z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim 
gwarantującym trwałość zapisu
INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
AZ1067 miedziany niebieski
AZ1068 złoty niebieski

Wkłady do piór kulkowych
• końcówka pozwala na równomierne podawanie atramentu 

bezpośrednio na papier
• wkład do pióra kulkowego marki PARKER daje możliwość 

osiągnięcia optymalnej jakości pisania
• zapewnia ciągłość linii i nadaje jej wyraźny i gładki styl
• dostępne w grubości pisania 0,7 mm medium 

lub 0,5 mm fine
• jednostka sprzedaży 1 szt.
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
PT1193 czarny pióra kulkowe Parker
PT1194 niebieski pióra kulkowe Parker

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
PT1195 czarny pióra kulkowe Parker
PT1196 niebieski pióra kulkowe Parker

Pióra kulkowe BL2007
• pióro kulkowe z niezawodnej linii EnerGel pakowane 

w eleganckie etui
• produkt najwyższej klasy, idealny dla biznesmenów, 

managerów i osób ceniących klasykę w nowoczesnym 
wydaniu

• elegancka obudowa pokryta chropowatą warstwą 
lakieru zapewnia wygodne użytkowanie

• innowacyjny tusz żelowy gwarantuje przyjemne, gładkie 
pisanie, błyskawiczne wysychanie i wyrazistą linię 

• nadaje się na biznesowy prezent
• idealne pod nadruk i grawerowanie
• na wkład wymienny LR7
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL.OBUDOWY KOL. TUSZU
PN1600  czarny niebieski
PN1601  czerwony niebieski
PN1602  granatowy niebieski
PN1603  brązowy niebieski
PN1604  turkusowy niebieski
PN1605  biały niebieski
PN1606  szampański niebieski
PN1607  srebrny niebieski

Długopisy automatyczne 
Zenith Silver
• elegancki, metalowy długopis automatyczny
• wykonany z najwyższej jakości materiałów
• wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4  

z dokumentalnym tuszem gwarantującym trwałość 
zapisu na wiele lat

• długość linii pisania: 4500 metrów
• grubość końcówki piszącej: 0,8 mm

INDEKS KOL. OBUD. OPAK. KOL. TUSZU
AZ1062 srebrny 10 szt. niebieski
AZ5513 srebrny 1 szt. etui niebieski

Naboje Parker 
z atramentem standard
• z pewnością docenisz wygodę 

i praktyczność nabojów Parker, 
niezależnie od tego, czy wolisz je 
w rozmiarze standardowym, czy mini

• naboje marki Parker są przystosowane 
wyłącznie do piór wiecznych Parker

• jednostka sprzedaży opakowanie 5 szt.
INDEKS KOLOR POJ.
PT1173 czarny 1,33 ml
PT1174 niebieski 1,33 ml
PT1186 jasnoniebieski 1,33 ml
PT1187 granatowy 1,33 ml
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Pióra kulkowe wymazywalne 
Frixion Clicker
• posiadają ergonomiczny uchwyt  

oraz silikonową końcówkę, za pomocą której 
można wymazać tekst

• tusz Metamo reaguje na działanie temperatury 
- tekst znika przy temp. +65°C, a powraca 
przy temp -10°C

• idealne dla osób leworęcznych, tusz szybko 
zasycha

• wymienne wkłady
gr. linii pisania: 0,35 mm (FR7)

INDEKS KOL. TUSZU
WP1839 czarny
WP1840 czerwony
WP1838 niebieski

gr. linii pisania: 0,25 mm (FR5)
INDEKS KOL. TUSZU

WP2109  czarny
WP2115 czerwony
WP2112  niebieski
WP2111  zielony

Pióra kulkowe wymazywalne 
Frixion Clicker Point
• automatyczne
• igłowa, precyzyjna końcówka
• tekst napisany Frixion Point Clicker potarty 

silikonową końcówką, znika pod wpływem ciepła
• idealny dla osób leworęcznych, unikalny tusz 

Metamo błyskawicznie zasycha
• tusz Metamo reaguje na działanie temperatury: 

znika przy temperaturze ok. + 65°C, a powraca 
przy temperaturze ok. - 10°C”

gr. linii pisania: 0,25 mm (FRP5)
INDEKS KOL. TUSZU
WP6917  czarny
WP6918  czerwony
WP6916  niebieski
WP6919  granatowy

Pióra kulkowe wymazywalne 
Frixion Ball
• posiadają ergonomiczny uchwyt oraz silikonową 

końcówkę, za pomocą której można wymazać tekst
• tusz Metamo reaguje na działanie temperatury 

- tekst znika przy temp. +65°C, a powraca 
przy temp -10°C

• idealne dla osób leworęcznych, tusz szybko 
zasycha

• wymienne wkłady
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1524 czarny
WP1526 czerwony
WP1525 niebieski
WP1527 zielony

Pióra i długopisy wymazywalne

Długopisy wymazywalne Opps! 
Classic, Colour, Pastel
• długopisy wymazywalne ze skuwką
• 2 końcówki ścierające wysokiej jakości
• wyjątkowa lekkość pisania dzięki żelowej konsystencji
• możliwość dokupienia i wymiany zużytego wkładu Oops!
• grubość końcówki 0,6 mm
• korpusy w pastelowych kolorach
• powierzchnia soft touch

INDEKS OPIS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
AZ1076 Classic niebieski niebieski
AZ1077 Colour mix niebieski
AZ3972 Pastel mix niebieski
AZ1121 wkład - niebieski

Długopisy wymazywalne
• żelowy „Znikopis” w kolorowej obudowie
• dzięki unikalnej formule tuszu napisany tekst 

można łatwo wymazać
• gumka do wycierania znajduje się na końcu 

obudowy
• wkład w kolorze niebieskim (Crystal blue)
• wymienne wkłady Standard A
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
ST2000  rybki niebieski
ST2001  buźki niebieski
ST2002  pixi niebieski
ST1310 wkład niebieski
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Długopisy biurowe
• kultowy długopis biurowy linii 

Memobe z cienką, transparentną 
obudową i zatyczką

• posiada metalową końcówkę 
piszącą 0,7 mm i długość linii 
pisania powyżej 900 m

• do długopisu dostosowane są 
wkłady MW107-03-20

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU
AX3001  czarny
AX3002  czerwony
AX3003  niebieski
AX3004  zielony
AX3005  mix 4 szt.
AX0065  tuba 20 szt. czarny
AX0066  tuba 20 szt. niebieski

Długopisy P1 Touch
• kolor obudowy odpowiada kolorowi pisania
gr. linii pisania: 1,0 mm

INDEKS KOL. TUSZU
ML0022  czarny
ML0001  czerwony
ML0021  niebieski
ML0002  zielony

Długopis kulkowy Satin
• długopis kulkowy ze skuwką
• grubość końcówki: 0,7 mm
• wyjątkowa lekkość pisania
• korpus satynowany
• dostępne 3 wersje kolorystyczne korpusu
gr. linii pisania: 0,6 mm

INDEKS KOL. TUSZU
AZ3971 niebieski

Długopisy BK77
• jedyne oryginalne Pentel SUPERB BK77
• nasadka posiada silikonową kulkę zabezpieczającą 

przed wysychaniem
• spełnia normy ISO12757-1
• na wkłady wymienne BKL77
gr. linii pisania: 0,27 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN1000 czarny
PN1001 czerwony
PN1002 niebieski
PN1003 zielony
PN1004 różowy
PN1005 fioletowy

Długopisy antybakteryjne BK77AB 
Antibacterial+
• zawiera antybakteryjny produkt biobójczy, substancję 

czynną: jony srebra 
• jony srebra dodane do obudowy i nasadki długopisu 

zapobiegają namnażaniu się bakterii
• chroń siebie i swoich bliskich!  
• działanie antybakteryjne potwierdzone certyfikatem 

ISO 22196   
• rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych 

528/2012
gr. linii pisania: 0,27 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN0029 czarny
PN0030 niebieski

Długopisy Orange Original Fine
• kulka pisząca z węglika wolframu
• atrament na bazie oleju trwały  

i wodoodporny szybkoschnący
• bezpieczne - nie zawierają toksyn  

i metali ciężkich
• nie zawierają PVC
• zakończenie i wentylowana skuwka  

w kolorze tuszu
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
BP1012 czarny
BP1014 czerwony
BP1013 niebieski
BP1015 zielony

Długopisy
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Długopisy Round Stick  
Classic Medium
• gładkość i precyzja pisania
• wentylowana skuwka
• smukła transparentna obudowa
• obudowa i skuwka w kolorze tuszu
gr. linii pisania: 0,32 mm

INDEKS KOL. TUSZU
BP6412 czarny
BP6414 niebieski

Pióra kulkowe PK-7
• szybkoschnący tusz, odporny na blaknięcie 

i ścieranie
• doskonale nadają się do pisania po gładkich 

powierzchniach, np. fakturach czy papierze 
kredowym

• średnica kulki 0,7 mm
• wyprodukowano w Polsce
• mix kolorów: 2x czarny, 2x niebieski,  

1x czerwony
gr. linii pisania: 0,4 - 0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX3013 czarny
RX3022 czerwony
RX3025 niebieski
RX1099 mix (etui 5 szt.)

Pióra kulkowe Schneider One Hybrid N
• innowacyjne pióro kullkowe 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
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa
• skuwka wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN1103  niebieski czarny
IN1104  niebieski czerwony
IN1105  niebieski niebieski
IN1106  niebieski zielony

gr. linii pisania: 0,5 mm
INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN1107  niebieski czarny
IN1108  niebieski czerwony
IN1109  niebieski niebieski
IN1110  niebieski zielony

Pióra kulkowe Schneider One Hybrid C
• stożkowa, 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
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa
• skuwka wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN1030 niebieski czarny
IN1031 niebieski czerwony
IN1032 niebieski niebieski
IN1033 niebieski zielony

gr. linii pisania: 0,5 mm
INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN1034 niebieski czarny
IN1036 niebieski czerwony
IN1037 niebieski niebieski
IN1038 niebieski zielony

Pióra kulkowe V-Ball Grip
• obudowa w kolorze tuszu
• posiadają bezpieczną wentylowaną skuwkę 

z plastikowym klipem
• nadzwyczaj wytrzymała głowica pisząca  

ze stali nierdzewnej i kulka wykonana  
ze stopu węglika wolframu

• pióro w 82% wykonane jest z materiałów 
przetworzonych, nie wliczając części wymiennych

• długości linii pisania: 1400 m
gr. linii pisania: 0,30 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1257 czarny
WP1259 czerwony
WP1258 niebieski

Pióra kulkowe One Business
• eleganckie, stylizowane na pióro wieczne ze 

skuwką 
• wyposażone w ultra gładko piszącą końcówkę
• Super-Flow-System kontroluje precyzyjne 

dozowanie tuszu
• nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 

dni
• duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu 

atramentu
• ergonomiczna gumowana obudowa
• skuwka wentylowana z eleganckim, metalowym 

klipem
gr. linii pisania: 0,6 mm

INDEKS KOL. TUSZU
IN1200 czarny
IN1201 czerwony
IN1202 niebieski
IN1203 zielony
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Długopisy Kropka RS
• długopisy o bardzo wysokiej gładkości 

i szybkości pisania dzięki zastosowaniu nowej 
generacji tuszu

• umożliwiają pisanie po prawie wszystkich 
rodzajach papieru, także po odwrotnej stronie 
druków samokopiujących

• bardzo precyzyjna i wytrzymała końcówka pisząca 
z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu

• wentylowana nasadka w kolorze tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX5559 czarny
RX5612 czerwony
RX5558 niebieski

Długopisy InkJoy 100
• seria długopisów w przezroczystej trójkątnej obudowie 

ułatwiającej kontrole pisania posiadające rewolucyjny 
system tuszu ULV o obniżonej lepkości

• tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha,  
co pozwala uniknąć rozmazywania

• InkJoy™ 100 CAP - długopis ze skuwką
• InkJoy™ 100 RT - długopis automatyczny
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU
PM5577 100 CAP czarny czarny
PM5579 100 CAP czerwony czerwony
PM5578 100 CAP niebieski niebieski

gr. linii pisania: 0,4 mm
INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU

PM5580 100 CAP czarny czarny
PM5582 100 CAP czerwony czerwony
PM5581 100 CAP niebieski niebieski
PM5583 100 CAP zielony zielony
PM5602 100 RT czarny czarny
PM5604 100 RT czerwony czerwony
PM5603 100 RT niebieski niebieski
PM5605 100 RT zielony zielony

Długopisy Kropka
• wykonane z bardzo wysokiej jakości materiałów
• intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne 

na wodę i działanie promieni słonecznych
• bardzo precyzyjna i wytrzymała końcówka pisząca 

z niklowanego srebra z kulką  
z węglika wolframu

• wentylowana nasadka w kolorze tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX5541 czarny
RX5543 czerwony
RX5542 niebieski
RX5544 zielony

Długopisy Zenith  
Handy/Gliss/Pixel
• Zenith Handy - klasyczny plastikowy długopis, 

dzięki prostej i lekkiej konstrukcji doskonale 
leży w dłoni

• Zenith Gliss - długopis ekonomiczny ze skuwką 
o grubości końcówki 0,5 mm, charakteryzuje go 
wyjątkowa lekkość pisania

• Zenith Pixel - długopis ekonomiczny ze skuwką 
o grubości końcówki 0,5 mm, kolor korpusu 
w kolorze tuszu, charakteryzuje go wyjątkowa 
lekkość pisania

gr. linii pisania: 0,7 mm - Handy
INDEKS KOL. TUSZU
AZ1080  czarny
AZ1081 niebieski

gr. linii pisania: 0,5 mm - Gliss
INDEKS KOL. TUSZU
AZ1065 niebieski

gr. linii pisania: 0,5 mm - Pixel
INDEKS KOL. TUSZU
AZ1072 czarny
AZ1073 niebieski

Długopisy Stick Super Soft K86
• klasyczny długopis gwarantuje wyjątkowo płynne, 

jedwabiste i komfortowe pisanie 
• tusz o niskim stopniu lepkości 
• plastikowa zatyczka z klipem 
• idealne do szkoły, biura i domu
gr. linii pisania: 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU
OL1117  czarny
OL1118  czerwony
OL1106 niebieski
OL1119 zielony

Długopisy Corvina Classic
• z wymiennym wkładem
• przezroczysta obudowa ABS umożliwia 

kontrolę stopnia zużycia wkładu
• mosiężna kulka pisząca
• skuwka w kolorze wkładu 
• tusz wodoodporny
• długość pisania: 2000 m 
gr. linii pisania: 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU
KA5776 czarny
KA5777 czerwony
KA5658 niebieski
KA5795 zielony
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Długopisy Schneider Tops 505
• wyposażone w jednorazowy, wielkopojemny wkład
• nasadka i zakończenie długopisu w kolorze tuszu  

- ułatwiający identyfikację koloru tuszu
• nierozlewajacy się, piszący jednakowo równo  

na całej powierzchni, nie przerywa, nie rysuje papieru
• tusz olejowy, wodoodporny, szybkoschnący
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• idealnie przylegająca do nasady, wentylowana skuwka 

z klipem
• kulka pisząca o średnicy: F (wielkość kulki piszącej:  

0,8 mm) lub M (wielkość kulki piszącej: 1,0 mm  
- poniższe wartości występują w przybliżeniu, 
uzależnione są od siły nacisku)

gr. linii pisania: 0,3 mm
INDEKS MODEL KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN7484 Tops 505 F żółty czarny
IN7485 Tops 505 F żółty czerwony
IN7486 Tops 505 F żółty niebieski

gr. linii pisania: 0,4 mm
INDEKS MODEL KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN6943 Tops 505 M przezroczysty czarny
IN6944 Tops 505 M przezroczysty czerwony
IN6920 Tops 505 M przezroczysty niebieski
IN7336 Tops 505 M przezroczysty zielony

Długopisy SUPERFINE 
w gwiazdki
• długopisy jednorazowe w plastikowej obudowie 

w gwiazdki w kolorze tuszu
• wentylowana nasadka
• trwała kulka z węglików spiekanych 0,5 mm
• 5 kolorów tuszu
• wkład – szwajcarska technologia Floating Ball® 

System
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU
TA1775 czarny
TA1774 czerwony
TA1773 niebieski
TA1776 zielony
TA1777 fioletowy

Długopisy Max
• długopisy o bardzo wysokiej gładkości  

i szybkości pisania dzięki zastosowaniu nowej 
generacji tuszu

• umożliwiają pisanie po wszystkich rodzajach 
papieru m.in. po odwrotnej stronie druków 
samokopiujących

• intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne 
na wodę i działanie promieni słonecznych

• bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca 
z niklowanego srebra z kulką  
z węglika wolframu

• średnica kulki 1,0 mm
• wymienne wkłady M-100
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,37-0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX1106 czarny
RX1107 czerwony
RX1108 niebieski
RX1109 zielony

Długopisy kulkowe  
JETSTREAM SX-101FL
• idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sek.,  

nie rozmazuje się, nie robi kleksów,  
nie blaknie, nie przesiąka przez papier

• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. 
po fakturach, papierze kredowym

• kulka z węglika wolframu
• wymienne wkłady SXR -72 w kolorze niebieskim
• średnica kulki piszącej ok. 0,7 mm
gr.linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
UN3067 błękitny niebieski
UN3068 jasnofioletowy niebieski
UN1102 jasnoniebieski niebieski
UN1104 jasnoróżowy niebieski

Długopisy kulkowe 
automatyczne SX-101
• automatyczny długopis z linii Jetstream 

z pigmentowym tuszem zasychającym w ciągu 
1 sekundy, nie rozmazuje się, wodoodporny, 
nie blaknie, nie przesiąka przez papier, nie robi 
kleksów

• idealny dla osób leworęcznych
• średnica kulki piszącej 0,7 mm
• wymienny wkład SXR-72
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1015 czarny
UN1017 czerwony
UN1016 niebieski
UN5737 zielony

Pióra kulkowe SX-217
• pióra z linii Jetstream z pigmentowym tuszem 

zasychającym w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje 
się, wodoodporny, nie blaknie, nie przesiąka przez 
papier, nie robi kleksów

• idealne dla osób leworęcznych
• średnica kulki piszącej 0,7 mm
• grubość linii pisania 0,35 mm
• wymienny wkład SXR-C7
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5382 czarny
UN5383 czerwony
UN5384 niebieski
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Pióra kulkowe nowej generacji 
UBA-188M AIR micro
• grubość linii i jej intensywność zależy  

od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim kątem 
piszemy

• końcówka AIR jest wyprodukowana  
z elastycznego materiału - nie drapie  
i nie ślizga się po papierze

• tusz pigmentowy - odporny na działanie wody 
i światła

• średnica kulki: 0,5 mm
gr. linii pisania: 0,28 - 0,45  mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5961 czarny
UN5962 czerwony
UN5960 niebieski

Pióra kulkowe nowej generacji 
UBA-188L AIR
• grubość linii i jej intensywność zależy  

od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim kątem 
piszemy

• końcówka AIR jest wyprodukowana  
z elastycznego materiału

• nie drapią i nie ślizgają się po papierze
• tusz pigmentowy - odporny na działanie wody 

i światła
gr. linii pisania: 0,35 - 0,55 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5939 czarny
UN5940 czerwony
UN5941 niebieski

Pióra kulkowe nowej generacji 
UBA-188EL-M AIR Micro
• grubość linii i jej intensywność zależy  

od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim kątem 
piszemy

• jedna końcówka - wiele grubości pisania  
- można nim pisać pod każdym kątem

• końcówka AIR jest wyprodukowana  
z elastycznego materiału - nie drapie  
i nie ślizga się po papierze

• tusz pigmentowy - odporny na działanie wody 
i światła

• średnica kulki: 0,5 mm
gr. linii pisania: 0,28 - 0,45 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
UN1009 jasnozielony niebieski
UN1008 różowy niebieski
UN1007 pomarańczowy niebieski
UN1010 jasnoniebieski niebieski

Pióro kulkowe Rotring roller
• kapilarny system przepływu tuszu, który zapewnia 

idealną gładkość pisania i wyraziste kolory
• szybkoschnący tusz nie rozmazuje się i nie przebija 

przez papier, a widoczny poziom tuszu umożliwia 
pełną kontrolę pisania

gr. linii pisania: ok. 0,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU
OL9127  czarny
OL9126  niebieski

gr. linii pisania: ok. 0,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU
OL9128  czarny
OL9129  niebieski

Długopisy olejowe  
Super Grip G XB
• automatyczne długopisy olejowe  

z wymiennym wkładem oraz skuwką
• nowej generacji tusz umożliwia płynne pisanie, 

żywymi i jaskrawymi kolorami
• nowoczesny design
• okienko pozwalające kontrolować poziom 

wykorzystania wkładu
• ergonomiczny gumowy uchwyt o dużej 

powierzchni sprawia, że jest to długopis idealny 
dla każdego

gr. linii pisania: 0,35 mm
INDEKS KOL. TUSZU RODZ.

WP1242 czarny automatyczny
WP2104  czerwony automatyczny
WP1243 niebieski automatyczny
WP2103  zielony automatyczny
WP2105 czarny ze skuwką
WP2108 czerwony ze skuwką
WP2107 niebieski ze skuwką
WP2106 zielony ze skuwką

Pióra kulkowe UB-200
• pierwsze pióra kulkowe z jakością pióra wiecznego 

wykonane w nowatorskiej technologii Airplane-Safe
• wyposażone w płynny tusz, umieszczony  

w specjalnym zbiorniku - dzięki tej unikatowej 
konstrukcji tusz nie wycieknie z pióra, nawet  
przy zmienionym ciśnieniu atmosferycznym,  
np. w samolocie

• kapilarny system podawania tuszu zapewnia 
płynność i gładkość pisania do ostatniej kropli, 
zachowując cały czas taką samą grubość linii 
i intensywność koloru

• płynny tusz pigmentowy – wodoodporny  
i odporny na blaknięcie

• klip ze stali
• końcówka ze stali nierdzewnej
• wymienny wkład UBR-90
gr. linii pisania: ok. 0,6 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5294 czarny
UN5296 czerwony
UN5295 niebieski
UN5721 zielony
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Pióra kulkowe UB-150
• kultowe japońskie pióra kulkowe
• kapilarny system podawania tuszu  

zapewnia komfortowe, nieprzerwane  
pisanie do ostatniej kropli

• zachowują cały czas taką samą grubość  
linii i intensywne, wyraźne kolory

• pigmentowy tusz jest wodoodporny,  
nie blaknie w słońcu i nie przesiąka  
przez papier

• bezpieczna skuwka – specjalny otwór 
umożliwiający oddychanie w przypadku  
jej połknięcia

• końcówka ze stali nierdzewnej pozwala  
na gładkie prowadzenie pióra po kartce,  
bez konieczności dużego nacisku

gr. linii pisania: ok. 0,3 mm
INDEKS KOL. TUSZU
UN1018 czarny
UN1019 czerwony
UN1020 niebieski
UN5097 zielony

Pióra kulkowe UB-150-10
• pióro kulkowe postrzegane jako lider w swojej grupie
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia 

komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli 
tuszu, zachowuje cały czas taką samą grubość linii 
i intensywne, wyraźne kolory

• pigmentowy tusz jest wodoodporny, nie blaknie 
w słońcu i nie przesiąka przez papier

• bezpieczna skuwka ma specjalny otwór umożliwiający 
oddychanie w przypadku jej połknięcia

• końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie 
prowadzenie pióra po kartce, bez konieczności  
dużego nacisku 

• końcówka 1 mm
• kolor obudowy: czarno-złota
gr. linii pisania: ok. 0,6 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1203  czarny
UN1204  czerwony
UN1205  niebieski

Pióra kulkowe UB-150-38
• solidny produkt o doskonałej jakości
• kapilarny system podawania tuszu zapewnia 

komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej 
kropli tuszu

• zachowuje cały czas taką samą grubość linii 
i intensywne, wyraźne kolory

• pigmentowy tusz jest wodoodporny, nie blaknie 
w słońcu i nie przesiąka przez papier

• bezpieczna skuwka – otwór umożliwiający 
oddychanie w przypadku jej połknięcia

• końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie 
prowadzenie pióra po kartce, bez konieczności 
dużego nacisku

• kulka z węglika wolframu o średnicy 0,8 mm
gr. linii pisania: ok. 0,38 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN2300  czarny
UN2301  czerwony
UN2302  niebieski

Długopisy  
automatyczne SN-100
• wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać 

przez dłuższy czas bez wysiłku
• transparentna obudowa umożliwia kontrolę 

poziomu tuszu
• idealne pod nadruki reklamowe
• pisze lekko i nie przerywa
• końcówka ze stali nierdzewnej
• wymienny wkład SA-7CN
gr. linii pisania: ok. 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5292 czarny
UN5322 czerwony
UN5293 niebieski
UN5448 zielony

Długopisy automatyczne  
Schneider Suprimo M
• długopis automatyczny w żywych, transparentnych 

kolorach
• gumowany, profilowany uchwyt gwarantuje komfort 

pisania
• wyposażony w wymienny wkład
• elastyczność przy wymianie na dowolny z grupy 

„Plug&Play”
• końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, 

odporna na ścieranie
• tusz olejowy, wodoodporny, zgodny z certyfikatem 

ISO 12757-2, gwarantuje trwałość znakowania 
dokumentów

• obudowa w kolorze tuszu
• zintegrowany, mocny, plastikowy klip
• kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
• kulka pisząca o średnicy: M

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN1012  czarny czarny
IN1013  czerwony czerwony
IN1014  niebieski niebieski
IN1015  zielony zielony

Długopisy  
automatyczne Record
• wymienny wkład wielkopojemny LE 052
• kolor tuszu: niebieski
• obudowa w wielu kolorach
• grubość końcówki 0,8 mm
gr. linii pisania: 0,5-0,7 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
LV3607 mix niebieski
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Długopisy automatyczne  
Schneider Office M
• długopis automatyczny o delikatnie profilowanej 

obudowie
• wyposażony w wymienny wkład Office 765 M
• elastyczność przy wymianie na dowolny  

z grupy „Plug&Play”
• końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, 

odporna na ścieranie
• tusz olejowy, wodoodporny, zgodny  

z certyfikatem ISO 12757-2, gwarantuje trwałość 
znakowania dokumentów

• wytrzymały, smukły, metalowy klip
• plastikowa obudowa z metalowymi elementami: 

obrączka, klip, przycisk
• kulka pisząca o średnicy: M

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN1100  czarny niebieski
IN1101  czerwony niebieski
IN1021 niebieski niebieski
IN1102 zielony niebieski

Długopisy automatyczne  
Schneider K15
• smukły, automatyczny długopis, wyposażony  

w wymienny wkład X20
• możliwość wymiany na wkład Office 765  

lub Express 775
• końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, 

odporna na ścieranie
• tusz olejowy, wodoodporny, zgodny  

z certyfikatem ISO 12757-2
• obudowa w kolorze tuszu (w mixie kolorystycznym 

tusz jest niebieski)
• wytrzymały, metalowy klip, metalowy przycisk
• korpus wykonany z tworzywa sztucznego 

przedzielony na 2 części metalową obrączką
• nazwa producenta i kraj produkcji wygrawerowana 

na metalowym klipsie 
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
IN7301 czarny czarny
IN1025 czerwony czerwony
IN1026 niebieski niebieski
IN1027 zielony zielony
IN5536 mix niebieski

Długopisy automatyczne 
trójkątne ASTRA Pen
• korpus soft touch
• ergonomiczny trójkątny przekrój
• końcówka igłowa: 0,6 mm
• wyjątkowa lekkość pisania
• Fusion Colourful - 3 wersje kolorowych korpusów
• Fusion - eleganckie czarne korpusy z kolorowymi 

dodatkami, 2 warianty
• Pastel - 3 wersje kolorowych korpusów

INDEKS MODEL KOL. TUSZU
AZ6714  Colourful niebieski
AZ6715 Fusion niebieski
AZ1053 Pastel niebieski

Długopisy automatyczne 
trójkątne z gumowym 
uchwytem Quick/Tropic
długopis automatyczny Tropic:
• przezroczysty korpus pozwalający kontrolować 

poziom tuszu
• ergonomiczny gumowy uchwyt z wypustkami
• wygodny trójkątny przekrój uchwytu
• grubość końcówki 0,7 mm
• wyjątkowa lekkość pisania
• 5 kolorów korpusu
długopis automatyczny Quick:
• ergonomiczny gumowy uchwyt
• grubość końcówki 0,7 mm
• wyjątkowa lekkość pisania
• 3 kolory korpusu

INDEKS MODEL KOL. TUSZU
AZ6716  Tropic niebieski
AZ6717 Quick niebieski

Długopisy olejowe iZee 
automatyczne BX467 
/z nasadką BX457
• długopis olejowy do wielogodzinnego pisania
• tusz o niskiej lepkości (low viscosity)
• gładkie pisanie bez uczucia „zmęczenia ręki”
• elegancki, metalowy klip
gr. linii pisania: 0,26 mm
BX467  BX457
z przyciskiem  z nasadką

INDEKS KOL. TUSZU INDEKS
PN1628 czarny PN1398  
PN1629 czerwony PN1397  
PN1630 niebieski PN1399  
PN1631  zielony PN1396  
PN1632  fioletowy PN1393  
PN1633  różowy PN1395  
PN1634  pomarańczowy PN1392  
PN1635  błękitny PN1394  

Długopisy automatyczne 
Pentel Multipen Izee BXC467
• długopis iZee w nowej formule
• cztery wkłady w jednej obudowie
• dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: 

granatowym (wkłady: czarny, czerwony, niebieski, 
zielony) oraz miętowym (wkłady: pomarańczowy, 
różowy, błękitny, fioletowy)

• niezawodny w szkolnych i biurowych warunkach
• tusz o niskiej lepkości zapewnia uczucie lekkości 

pisania (low viscosity)
• elegancki, metalowy klip
• grubość końcówki: 0,7 mm
• wkład wymienny BXS7
gr. linii pisania: 0,26 mm

INDEKS KOL. OBUD.
PN2300  granatowy
PN2301  miętowy
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Długopisy automatyczne Zenith 60
• metalowy długopis automatyczny
• wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4 z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim 

gwarantującym trwałość zapisu
• długość linii pisania 4500 metrów
• mix kolorow obudowy: czarny, granatowy, bordowy, zielony

INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU
AZ1056  czarny niebieski
AZ1057  srebrny niebieski
AZ1059 etui 1 szt. niebieski
AZ1058  mix 10 szt. niebieski

Długopisy automatyczne Zenith 7 Pastel
• długopis automatyczny z niklowanymi elementami
• korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego 
• obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu 

oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką
• charakterystyczny wielopłaszczyznowy klips wykonany z materiału utrzymującego 

sprężystość klipsa, bez wyginania się ani łamania
• okuwka (dolny element mosiężno-niklowany) zintegrowana z korpusem
• wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4
• grubość końcówki piszącej: 0,8 mm
• długość linii pisania: 4500 m
• pastelowe kolory korpusu: seledynowy, różowy jasny, miętowy, błękitny, różowy ciemny

INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU
AZ6150 mix niebieski

Długopisy automatyczne Zenith 7 Fluo
• długopis automatyczny z niklowanymi elementami
• korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego 
• obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu 

oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką
• charakterystyczny wielopłaszczyznowy klips wykonany z materiału utrzymującego 

sprężystość klipsa, bez wyginania się ani łamania
• okuwka (dolny element mosiężno-niklowany) zintegrowana z korpusem
• wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4
• grubość końcówki piszącej: 0,8 mm
• długość linii pisania: 4500 m
• fluorescencyjne kolory korpusu: pomarańczowy, żółty, różowy, zielony

INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU
AZ1061 mix niebieski

Długopisy automatyczne Zenith 7 Metallic
• długopis automatyczny z niklowanymi elementami
• korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego 
• obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu 

oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką
• charakterystyczny wielopłaszczyznowy klips wykonany z materiału utrzymującego 

sprężystość klipsa, bez wyginania się ani łamania
• okuwka (dolny element mosiężno-niklowany) zintegrowana z korpusem
• wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4
• grubość końcówki piszącej: 0,8 mm
• długość linii pisania: 4500 metrów 
• metaliczne kolory korpusu: złoty, srebrny, miedziany, niebieski

INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU
AZ1060 mix niebieski

Długopisy automatyczne Zenith 7 Classic
• niklowane elementy, korpus wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego 
• obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górna część ośmiokątna), obie części korpusu 

oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką
• charakterystyczny wielopłaszczyznowy klips wykonany z materiału utrzymującego 

sprężystość klipsa, bez wyginania się ani łamania
• okuwka (dolny element mosiężno-niklowany) zintegrowana z korpusem
• wymienny wkład wielkopojemny Zenith 4
• grubość końcówki piszącej: 0,8 mm
• długość linii pisania: 4500 m
• klasyczne kolory korpusu: czarny, granatowy, niebieski, czerwony, zielony, popielaty

INDEKS KOL. OBUD. KOL. TUSZU
AZ6046 granatowy niebieski
AZ6065 czarny niebieski
AZ5005 mix klasyczny niebieski
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Długopisy automatyczne  
SN-101
• wygodny uchwyt, który pozwala pisać  

przez dłuższy czas bez wysiłku
• tusz o optymalnej lepkości i składzie daje 

komfortowe - szybkie i lekkie pisanie
• transparentna obudowa umożliwia kontrolę 

poziomu tuszu
• nie plami i nie pozostawia kleksów
• pasuje wizualnie do ołówka automatycznego 

M5-101
• wymienny wkład SA-7CN
• idealne pod nadruki reklamowe
gr. linii pisania: ok. 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1004 czarny
UN1005 czerwony
UN1003 niebieski

Długopisy automatyczne 
Flexgrip Ultra RT
• wysokiej jakości długopis z systemem 

przyciskowym i niklowaną końcówką
• gumowy korpus z uchwytem w formie pierścieni, 

zapewnia pewny chwyt i wysoki komfort pisania
• wysoka gładkość linii pisania
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PM5268 czarny
PM5269 czerwony
PM5267 niebieski
PM5270 zielony

Długopisy automatyczne  
InkJoy 300 RT
• InkJoy™ 300RT to długopis z systemem 

przyciskowym posiadający rewolucyjny system 
tuszu ULV

• tusz sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co 
pozwala uniknąć rozmazywania

• obudowa w kolorze tuszu z metalowym klipsem
• komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie  

do dłoni
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PM5502 czarny
PM5504 czerwony
PM5503 niebieski

Długopisy  
automatyczne BOY RS
• długopis o bardzo wysokiej gładkości  

i szybkości pisania dzięki zastosowaniu nowej 
generacji wkładu

• tusz wodoodporny i nieblaknący
• stylowe wzornictwo i wysoka jakość wykonania
• gumowy uchwyt barwiony w kolorze tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX5573 czarny
RX5620 czerwony
RX5574 niebieski

Długopisy automatyczne 
STABILO Performer+
• tusz o niskiej lepkości ułatwiający płynne pisanie
• wiele kombinacji kolorystycznych obudowy
• wymienny wkład
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
SH1017 czarno-szary czarny
SH1027 czerwony czerwony
SH1015 niebieski niebieski

Długopisy automatyczne  
SN-227 Power Tank
• długopis stworzony do pisania w ekstremalnych 

warunkach – nawet w kosmosie, gdzie nie ma 
grawitacji!

• można nim pisać w pozycji pionowej, 
po wilgotnym papierze i gdy temperatura 
spadnie do -20°C

• idealny dla osób pracujących w terenie: straż 
miejska, policja, przedstawiciele handlowi

• automatycznie chowany wkład napełniony pod 
ciśnieniem 3000 hPa, nie wylewa się

• transparentna obudowa pozwala na śledzenie 
poziomu tuszu

• idealne pod nadruki reklamowe
• wymienny wkład SNP-7
gr. linii pisania: ok. 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5417 czarny
UN5419 czerwony
UN5418 niebieski
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Długopisy automatyczne RB085
• wymienny wkład, tusz na bazie oleju
• tusz wodoodporny, szybkoschnący
• gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• kolor obudowy odpowiada barwie tuszu
• z klipsem
• metalowa końcówka
gr. linii pisania: 0,33 mm

INDEKS KOL. TUSZU
DO1523  czarny
DO1524  czerwony
DO1525  niebieski

gr. linii pisania: 0,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU
DO1520  czarny
DO1521  czerwony
DO1522  niebieski

Długopis kulkowy  
automatyczny SXN-101
• idealny dla osób leworęcznych i szybko piszących
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 s,  

nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, 
nie przesiąka przez papier

• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. 
faktury, papier kredowy

• wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez 
dłuższy czas bez wysiłku, 

• automatycznie chowany wkład
• wymienne wkłady SXR-71
• kolor obudowy: biały
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1206 niebieski

Długopisy kulkowe 
automatyczne SXN-101C
• automatyczny długopis z linii Jetstream  

z tuszem zasychającym w ciągu 1 sekundy, 
nie rozmazuje się, wodoodporny, nie blaknie, 
nie przesiąka przez papier, nie robi kleksów

• idealny dla osób leworęcznych
• kolorowa obudowa, wymienny niebieski wkład 

SXR-71
• średnica kulki piszącej 0,7 mm
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU

UN1149 fioletowy niebieski

UN1146 pomarańczowy niebieski

UN1147 różowy niebieski

UN1148 zielony niebieski

Długopisy kulkowe 
automatyczne  
JETSTREAM SXN-101FL
• idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących!
• tusz pigmentowy zasycha w ciągu 1 sek.,  

nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, 
nie przesiąka przez papier

• można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. 
po fakturach, papierze kredowym

• kulka z węglika wolframu
• wymienne wkłady SXR -71 w kolorze niebieskim
• średnica kulki piszącej ok. 0,7 mm
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
UN1105 błękitny niebieski
UN1106 jasnofioletowy niebieski
UN1108 jasnoniebieski niebieski
UN1110 jasnoróżowy niebieski

Długopisy kulkowe 
automatyczne SXN-101
• automatyczny długopis z linii Jetstream 

z pigmentowym tuszem zasychającym w ciągu 
1 sekundy, nie rozmazuje się, wodoodporny, 
nie blaknie, nie przesiąka przez papier, nie robi 
kleksów

• idealny dla osób leworęcznych
• średnica kulki piszącej 0,7 mm
• wymienny wkład SXR-71
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1136 czarny
UN1137 czerwony
UN1138 niebieski

Długopisy kulkowe  
automatyczne Rexgrip
• awangardowa obudowa
• posiada mechanizm chowania wkładu
• długopis idealnie nadaje się pod nadruk
• ergonomiczny gumowy uchwyt
gr. linii pisania: 0,21 mm F

INDEKS KOL. TUSZU
WP1323 czarny
WP1324 czerwony
WP1322 niebieski
WP1339 zielony
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Długopisy kulkowe 
automatyczne BOY-PEN
• gumowy uchwyt i klips barwione  

w kolorze tuszu
• przezroczysta obudowa pozwala  

na kontrolę ilości tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX5260 czarny
RX5261 czerwony
RX5262 niebieski

Długopisy kulkowe MEDIUM
• długopisy automatyczne  

w plastikowej, przezroczystej obudowie
• wygodny, gumowany uchwyt
• trwały mechanizm włączający
• wymienne wkłady
• trwała kulka z węglików spiekanych
• kolor obudowy – kolor tuszu
gr. linii pisania: 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU
TA1021 czarny
TA1020 czerwony
TA1019 niebieski
TA1022 zielony

Długopisy kulkowe Super Grip G
• długopisy olejowe z wentylowaną skuwką  

lub automatyczne 
• posiadają gumowy uchwyt, który zapewnia wygodę 

i komfort pisania 
• posiadają nowoczesny tusz olejowy, dzięki któremu 

pisze się nimi miękko i gładko 
• posiadają wymienny wkład
gr. linii pisania: 0,22 mm

INDEKS KOL. TUSZU RODZ.
WP6416 czarny automatyczny
WP6418 czerwony automatyczny
WP6415 niebieski automatyczny
WP6417 zielony automatyczny
WP6412 czarny ze skuwką
WP6414 czerwony ze skuwką
WP6411 niebieski ze skuwką
WP6413 zielony ze skuwką

Długopisy kulkowe 
automatyczne Super Grip
• krystaliczna obudowa
• posiada mechanizm chowania wkładu
• gumowy uchwyt w kolorze tuszu
• tusz wodoodporny, nieblaknący
gr. linii pisania: 0,21 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1027 czarny
WP1029 czerwony
WP1028 niebieski
WP1030 zielony

Długopisy kulkowe 
automatyczne BK437
• tradycyjny i bardzo funkcjonalny  

produkt w niewygórowanej cenie
• trójkątny, gumowy uchwyt pozwala  

na właściwe trzymanie produktu  
przez najmłodszych użytkowników

gr. linii pisania: 0,27 mm
INDEKS KOL. TUSZU
PN5755 czarny
PN5756 czerwony
PN5757 niebieski

Długopisy kulkowe 
automatyczne BK417
• doskonała jakość
• wygodny, gumowy uchwyt
• długość linii pisania 1500 m
gr. linii pisania: 0,27 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN6278 czarny
PN6279 czerwony
PN6280 niebieski
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Długopisy automatyczne 
SUPERFINE w gwiazdki
• długopisy automatyczne w plastikowej obudowie 

w gwiazdki w kolorze tuszu
• trwała kulka z węglików spiekanych
• trwały mechanizm włączający
• wygodny, gumowany uchwyt
• 5 kolorów tuszu
• WKŁAD – szwajcarska technologia  

Floating Ball ® System
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU
TA1780 czarny
TA1779 czerwony
TA1778 niebieski
TA1781 zielony
TA1782 fioletowy

Długopisy automatyczne  
ECO GR-2006A
• długopis automatyczny z wymiennym wkładem 
• wykonany z materiału biodegradowalnego 
• tusz wodoodporny 
• ergonomiczna obudowa 
• display wykonany z materiałów z recyklingu
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS KOL. TUSZU
EA1083 niebieski

Pióra kulkowe  
automatyczne SXN-217
• automatyczne pióra z linii Jetstream  

z pigmentowym tuszem zasychającym w ciągu 
1 sekundy, nie rozmazuje się, wodoodporny, 
nie blaknie, nie przesiąka przez papier, nie robi 
kleksów

• idealny dla osób leworęcznych
• średnica kulki piszącej 0,7mm
• wymienny wkład SXR-7
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5512 czarny
UN5514 czerwony
UN5513 niebieski

Długopisy żelowe G1
• linia pisania EXTRA FINE
• końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali
• tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość 

i płynność pisania
• produkt objęty gwarancją jakości 
• gładka i równa linia pisania
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1008 czarny
WP1011 czerwony
WP1009 niebieski
WP1010 zielony

Długopisy żelowe G1 Grip
• linia pisania EXTRA FINE
• końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali
• tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość 

i płynność pisania
• ergonomiczny, wygodny uchwyt
• gładka i równa linia pisania
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1004 czarny
WP1005 czerwony
WP1006 niebieski
WP1007 zielony

Długopisy i pióra żelowe

Pióra kulkowe  
automatyczne V Ball RT
• sprężynująca końcówka gwarantuje płynne pisanie 

i niezmienną szerokość linii pisania
• zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania
• gwarancja bezpieczeństwa podczas lotu 

samolotem
• kulka wykonana z węglika wolframu
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1672 czarny
WP1674 czerwony
WP1673 niebieski
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Długopisy żelowe G-TEC-C 
Maica
• delikatna, kobieca obudowa z kryształkiem 

na skuwce
• posiada polimerowy tusz zapobiegający rozlewaniu 

się podczas pisania
• unikalna konstrukcja głowicy piszącej, dzięki 

której kulka, mimo małej głowicy piszącej, obraca 
się lekko i płynnie

• wysoka precyzja pisania, bez efektu skrobania
• możliwość pisania pod każdym kątem
• posiada wymienny wkład
gr. linii pisania: 0,2 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP6197  czarny
WP6186  niebieski
WP6137  granatowy

Długopisy żelowe GZ
• na wkłady wymienne R-140 z igłową końcówką 

piszącą, umożliwiającą rysowanie  
oraz kreślenie przy linijce i szablonie

• idealnie sprawdza się przy opisywaniu faktur
• nasadka zaopatrzona w silikonową kulkę 

zabezpieczającą przed wysychaniem
• nasadka i nakrętka obudowy w kolorze tuszu
• przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości 

tuszu
gr. linii pisania: od 0,27-0,33 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX2301  czarny
RX2302  czerwony
RX2303  niebieski
RX2304  zielony

Długopisy żelowe Fun Gel
• na wkłady wymienne R-140 z igłową końcówką 

piszącą umożliwiającą rysowanie i kreślenie  
przy linijce i szablonie

• idealnie sprawdza się przy opisywaniu faktur
• wentylowana przezroczysta nasadka z klipsem 

zaopatrzona w silikonową kulkę, zabezpieczającą 
przed wysychaniem

• kulka barwiona zgodnie z kolorem tuszu
• przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę ilości 

tuszu, zaopatrzona w gumowy uchwyt oraz korek 
w kolorze tuszu

gr. linii pisania: od 0,27-0,33 mm
INDEKS KOL. TUSZU
RX1190  czarny
RX1191  czerwony
RX1192  niebieski
RX1193  zielony

Długopisy żelowe UM-100
• transparentna obudowa pozwala śledzić 

poziom tuszu
• tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny 

na blaknięcie
• piszą cienko i nie przerywają
• metalowa końcówka
• wymienny wkład UMR-5
gr. linii pisania: ok. 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1021 czarny
UN1023 czerwony
UN1022 niebieski
UN1024 zielony

Długopisy żelowe K116
• wodoodporny i nieblaknący  

tusz zawierający specjalny pigment,  
który nadaje kolorom intensywności

• wygodny, gumowy uchwyt
gr. linii pisania: 0,30 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN1097 czarny
PN1098 czerwony
PN1099 niebieski

Długopisy żelowe UM-120
• wodoodporny, szybkoschnący i odporny 

na blaknięcie tusz pigmentowy
• średnica kulki piszącej 0,5 mm
• wymienny wkład UMR-7N
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5437 czarny
UN5439 czerwony
UN5438 niebieski
UN5440 zielony
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Długopisy żelowe  
z wodoodpornym tuszem
• klasyczny długopis z wymiennym wkładem, tusz 

wodoodporny
• obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem 

ergonomii
• gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania
• transparentna obudowa pozwalająca kontrolować 

stopień zużycia tuszu
• posiada skuwkę z klipsem w kolorze tuszu
• metalizowana końcówka
• kulka wykonana z węglika wolframu
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
DO7338  czarny
DO7728  czerwony
DO7337  niebieski
DO7790  zielony

Długopisy żelowe ze skuwką 
Avant
• grubość końcówki: 0,5 mm
• wyjątkowa lekkość pisania
• elegancka matowa powierzchnia
• półprzezroczysty korpus ułatwiający kontrolę 

poziomu tuszu
• dostępne 3 wersje kolorystyczne korpusu
gr. linii pisania: 0,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU
AZ3973 niebieski

Długopisy żelowe  
automatyczne G2
• piszą miękko pozostawiając gładkie  

i równe linie
• wyposażone w zabezpieczenie  

przed poplamieniem ubrania
• gumowy, wygodny uchwyt
• posiadają mechanizm chowania wkładu
• idealne do opisywania faktur
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1012 czarny
WP1013 czerwony
WP1014 niebieski
WP1015 zielony

Długopisy żelowe  
automatyczne Boy-Gel
• z przezroczystym korpusem
• podwójny system kulkowy ze sprężynką zapewnia 

lekkość i płynność pisania
• mechanizm chowania wkładu zapobiega 

poplamieniu ubrania
• zaopatrzone w gumowy uchwyt barwiony  

w kolorze tuszu
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX5264 czarny
RX5265 czerwony
RX5266 niebieski
RX5267 zielony

Długopisy żelowe  
automatyczny InkJoy Gel
• zawiera specjalną formułę szybkoschnącego tuszu,  

która zapobiega rozmazywaniu
• schnie 3 x szybciej
• delikatny w dotyku, komfortowy uchwyt zapewnia 

pewną kontrolę pisania
• grubość końcówki pisania M – 0,7 mm
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PM5780 czarny
PM5782 czerwony
PM5781 niebieski
PM1003 zielony

Długopis żelowy OH! Gel K497
• do częstego pisania w biurze i szkole
• bezkwasowy tusz żelowy o bardzo ciemnym 

kolorze nie blaknie, nie rozmazuje się, jest odporny 
na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych

• gładki przepływ tuszu do końcówki zapewnia 
lekkie pisanie

• korpus z motywami rombu w ciemnej stylistyce tła 
ze srebrnymi wykończeniami 

• solidna obudowa dopasowuje się do ręki – gumowy 
uchwyt (bez lateksu) zabezpiecza palce przed 
ślizganiem

• na wkłady wymienne KFR7
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN1619 czarny
PN1620 czerwony
PN1621 niebieski
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Długopis automatyczny 
z gumowym uchwytem  
ZX Speed
• długopis automatyczny ZX Speed
• szybkoschnący tusz żelowy
• wysycha w 1 sekundę
• idealny dla osób leworęcznych
• nie plami i nie brudzi rąk
• dwie irydowe kulki
• grubość końcówki 0,5 mm
• wyjątkowa płynność pisania

INDEKS KOL. TUSZU
AZ5417 niebieski

wkład
INDEKS KOL. TUSZU
AZ1120 niebieski 2 szt.

Długopis automatyczny 
ASTRA Pen
• tusz żelowy
• velvet - ergonomiczny gumowy uchwyt 

z wypustkami, soft touch
gr. linii pisania: 0,6 mm

INDEKS OPIS KOL. TUSZU
AZ1052 crystal white niebieski
AZ1054 stripes niebieski
AZ1055 velvet niebieski

Długopis żelowy Synergy Point
• zaprojektowany w oparciu o innowacyjną 

technologię „Synergy Tip”, w pełni oddającą 
niezwykłe właściwości końcówki piszącej

• maksymalna pojemność atramentu wewnątrz 
końcówki umożliwiająca niezwykle płynne pisanie, 
przy jednoczesnej dbałości o jak najmniejsze 
ryzyko rozmazywania się tuszu

• żywe i trwałe kolory atramentu pigmentowego 
• posiada wymienny wkład oraz obudowę w kolorze 

tuszu
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP5563  czarny
WP5564  czerwony
WP6254 niebieski
WP5565  zielony

Długopis Smoothy
• płynny wkład żelowy na bazie oleju
• bardzo dobrze kryje i szybko schnie
• wyjątkowo płynne i komfortowe pisanie
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS KOL. TUSZU
OL1154  czarny
OL1155  czerwony
OL1156 niebieski

Długopisy żelowe  
automatyczne UMN-207
• niepowtarzalny nowoczesny wygląd
• elegancki klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej
• szybkoschnący tusz nowej generacji: pigmentowy, 

wodoodporny i odporny  
na blaknięcie

• 5 lat gwarancji na tusz
• gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania
• średnica kulki piszącej: 0,7 mm
• wymienny wkład UMR-87
gr. linii pisania: ok. 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5353 czarny
UN5354 czerwony
UN5355 niebieski
UN5488 zielony
UN5506 fioletowy

Długopisy żelowe  
automatyczne UMN-307
• nowa technologia tuszu „Skip Free” oferuje jeszcze 

większą płynność pisania, stabilny przepływ tuszu, 
intensywną linię pisma, nawet podczas szybkiego 
pisania

• tusz pigmentowy, szybkoschnący, wodoodporny 
i odporny na blaknięcie

• przyjazny dla środowiska: innowacyjny sposób 
produkcji tuszu z zastosowaniem nano włókien 
celulozy

• średnica kulki piszącej 0,7 mm
• wymienny wkład UMR-87
gr. linii pisania: ok. 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1042 czarny
UN1048 czerwony
UN1061 niebieski
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Cienkopis/pióro kulkowe 
BLN105/BL107
• 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

• idealny dla osób leworęcznych (BLN105)
BL107 - 0,7 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN6212 czarny
PN6213 czerwony
PN6214 niebieski
PN6215 zielony
PN6216 fioletowy
PN6258 błękitny
PN6271 pomarańczowy
PN6272 różowy

B
L1

7

0,7 
mm

Pióro kulkowe BL17 
• 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
INDEKS KOL. TUSZU
PN1135 czarny
PN1136 czerwony
PN1134 niebieski

B
LN

75

0,5 
mm

Cienkopis kulkowy BLN75 
• 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

• idealny dla osób leworęcznych
INDEKS KOL. TUSZU
PN5794 czarny
PN5795 czerwony
PN5796 niebieski
PN6335 zielony

Cienkopis kulkowy Slim BLN455
• smukła aluminiowa obudowa
• płynny tusz żelowy EnerGel daje efekt lekkości 

i gładkości pisania
• tusz nie rozmazuje się, szybko wysycha i nie blaknie
• idealny na prezent - możliwość nadruku oraz graweru 

na aluminiowej obudowie
• na wkład wymienny LRN5
• pakowany w eleganckie etui

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
PN7653  czarny niebieski
PN7654 niebieski niebieski

B
LN

15
B

LN
45

5

0,5 
mm

Cienkopis kulkowy BLN15 
• 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

• idealny dla osób leworęcznych
INDEKS KOL. TUSZU
PN1132 czarny
PN1133 czerwony
PN1131 niebieski

0,7 
mm

BL105 - 0,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU
PN1371 czarny
PN1372 czerwony
PN1370 niebieski

B
L4

07

Pióro kulkowe BL407 
• eleganckie pióro kulkowe dla managerów, biznesmenów 

i osób ceniących klasykę w pięknym wydaniu
• uszlachetniona wersja popularnego modelu linii EnerGel
• pióro jest lekkie, ale stabilne
• wyposażone w rewolucyjny płynny tusz żelowy EnerGel
• na wkład wymienny LR7

INDEKS KOL. OBUDOWY KOL. TUSZU
PN1283 czarny niebieski
PN1414 srebrny niebieski
PN1415 czerwony niebieski
PN1608 ciemnoniebieski niebieski
PN1609 ciemnoszary niebieski
PN1610 różowy niebieski
PN1611 różowo-złoty niebieski
PN1612 jasnoniebieski niebieski
PN1613 błękitny niebieski
PN1614 fioletowy niebieski
PN1615 złoty niebieski

0,7 
mm
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B
L7

7

0,7 
mm

Pióro kulkowe BL77 
• dostępne pojedynczo i w zestawach
• NOWOŚĆ - kolorystyczne zestawy 

flagowych piór kulkowych 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

kolorystyczne kompozycje:
• Lawendowa Prowansja: niebieski, błękitny, 

fioletowy, liliowy
• Błękitne ukojenie: niebieski, granatowy, 

błękitny, turkusowy 
• Mięsiste cytrusy: czerwony, pomarańczowy, 

żółty, limonkowy
INDEKS KOL. TUSZU

PN5804 czarny
PN5911 czerwony
PN5805 niebieski
PN5969 zielony
PN3922  burgund
PN1422  granatowy
PN5780  brązowy
PN6397  pomarańczowy
PN3934  żółty
PN6282  limonkowy
PN3935  szary
PN6591  koralowy róż
PN1061  różowy
PN5922  turkusowy
PN5936  sepia
PN5923  błękitny
PN9632  liliowy
PN3937  magenta
PN6392  fioletowy
PN3395  Lawendowa Prowansja
PN3396  Błękitne ukojenie
PN3397  Mięsiste cytrusy

B
L4

37

B
L5

7

0,7 
mm

0,7 
mm

Pióro kulkowe BL57 
• 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
INDEKS KOL. TUSZU
PN5739 czarny
PN5740 czerwony
PN5741 niebieski

Pióro kulkowe BL437 
• 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

• idealne do biura i szkoły
INDEKS KOL. TUSZU
PN1463 czarny
PN1464 czerwony
PN1465 niebieski
PN1466 zielony
PN1467 brązowy
PN1468 pomarańczowy

INDEKS KOL. TUSZU
PN1469 seledynowy
PN1470 różowy
PN1471 błękitny
PN1472 turkusowy
PN1473 fioletowy
PN1477 granatowy
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Długopisy żelowe  
automatyczne UMN-152
• podwójny mechanizm chowania wkładu 

zapobiegający poplamieniu ubrania 
• transparentna obudowa pozwala śledzić poziom 

tuszu 
• gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania 
• automatycznie chowany wkład 
• tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny 

na blaknięcie
• wymienny wkład UMR-85
gr. linii pisania: ok. 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1030 czarny
UN1031 czerwony
UN1032 niebieski

Dlugopisy  
żelowe automatyczne FX7
• wymienny wkład, zawiera szybkoschnący atrament 

żelowy na bazie wody
• gumowana rękojeść z antypoślizgowymi 

żłobieniami
• rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu
• „safety clip” klips zabezpiecza i chroni ubranie 

przed przypadkowym poplamieniem
gr. linii pisania: 0,35 mm

INDEKS KOL. TUSZU
DO1527  czarny
DO1528  niebieski

Długopisy automatyczne żelowe 
z wodoodpornym tuszem
• wymienny wkład, tusz wodoodporny
• obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem 

ergonomii
• gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania
• transparentna obudowa pozwalająca kontrolować 

stopień zużycia tuszu
• klips w kolorze tuszu
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
DO7426  czarny
DO6572  czerwony
DO7965  niebieski
DO1529  zielony

Długopis na łańcuszku Elegance
• stylowy długopis biurowy MemoBe Elegance 

z samoprzylepną podkładką
• elegancki nowoczesny design
• grubość końcówki piszącej: 0,7 mm 
• wymienny wkład
• pakowane w etui z zawieszką
• długość łańcuszka: 58 cm
gr. linii pisania: 0,7 mm

INDEKS KOL. TUSZU
AX3000 niebieski

Długopis stojący 
na sprężynce
• posiada samoprzylepną podkładkę
• trwała, rozciągająca się sprężynka 

o długości do ok. 1 m
• grubość końcówki piszącej: 0,7 mm
• długość linii pisania: > 900 m
• wymienne wkłady MW108-03-20 

lub MW108-02-20
INDEKS KOL. TUSZU

AX0093 niebieski

Długopis leżący 
na sprężynce
• posiada samoprzylepną podkładkę
• trwała, rozciągająca się sprężynka 

o długości do ok. 1 m
• grubość końcówki piszącej: 0,7 mm
• długość linii pisania: > 900 m
• wymienne wkłady MW108-03-20 

lub MW108-02-20
INDEKS KOL. TUSZU

AX0092 niebieski
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Wkład do długopisów i piór kulkowych
• wkłady do długopisów i piór kulkowych marki Uni Mitsubishi Pencil
• jednostka sprzedaży 1 szt.

INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
UN1025 czarny SX-101
UN1026 czerwony SX-101
UN1027 niebieski SX-101
UN5408 czarny SX-217
UN5409 niebieski SX-217
UN1123 czarny SXN-217
UN1124 czerwony SXN-217
UN1125 niebieski SXN-217
UN5676 czarny SXN-101, SXN-101C
UN5677 czerwony SXN-101, SXN-101C

INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
UN5678 niebieski SXN-101, SXN-101C
UN5587 czarny SXN-210, SXN-310
UN5656 czerwony SXN-210, SXN-310
UN5557 niebieski SXN-210, SXN-310
UN1113 czarny SN-100, SN-101
UN1114 czerwony SN-100, SN-101
UN1112 niebieski SN-100, SN-101
UN5467 czarny SN-227, SN-220EW
UN5436 niebieski SN-227, SN-220EW
UN1117 czarny UB-200

INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
UN1118 niebieski UB-200
UN1033 czarny UM-100
UN1035 czerwony UM-100
UN1034 niebieski UM-100
UN1037 czarny UMN-152
UN1039 czerwony UMN-152
UN1038 niebieski UMN-152
UN5386 czarny UMN-207, UMN-307
UN5387 czerwony UMN-207, UMN-307
UN5388 niebieski UMN-207, UMN-307

Wkład do długopisów, długopisów żelowych, cienkopisów i piór kulkowych
• jednostka sprzedaży 1 szt.

INDEKS KOL. TUSZU OPIS KOMPATYBILNE Z
PN5579 czarny LR7 BL107, BL407, BL57, BL77, BL2007
PN5788 czerwony LR7 BL107, BL407, BL57, BL77, BL2007
PN5580 niebieski LR7 BL107, BL407, BL57, BL77, BL2007
PN6093 zielony LR7 BL107, BL407, BL57, BL77, BL2007
PN5536 czarny LRN5 BLN105, BLN75, BLN455
PN5642 czerwony LRN5 BLN105, BLN75, BLN455
PN5537 niebieski LRN5 BLN105, BLN75, BLN455
PN1023 czarny KF6 K116
PN1024 czerwony KF6 K116
PN1025 niebieski KF6 K116
PN1033 czarny BKL77 BK77, BK77AB
PN1034 czerwony BKL77 BK77, BK77AB
PN1035 niebieski BKL77 BK77, BK77AB
PN1036 zielony BKL77 BK77, BK77AB
PN1037 fioletowy BKL77 BK77, BK77AB
PN1038 różowy BKL77 BK77, BK77AB
PN5211  czarny KFR7A K497
PN5212  czerwony KFR7B K497
PN5213  niebieski KFR7C K497

Wkład wielkopojemny
• końcówka wkładu z mosiądzu wysokoniklowego wyposażona w kulkę z węglika wolframu TC
• sprzęgło wkładu z tworzywa sztucznego, w kolorze tuszu
• tusz odporny na działanie czynników atmosferycznych
• długość linii pisania: 4500 m
• jednostka sprzedaży 1 szt.

INDEKS KOL. TUSZU KOMPATYBILNE Z
AZ1023 czarny Zenith, Parker
AZ5413 czerwony Zenith, Parker
AZ5192 niebieski Zenith, Parker
AZ1119 zielony Zenith, Parker

Wkłady do piór i długopisów

Wkład do długopisu 
automatycznego żelowego  
z wodoodpornym tuszem 
• tusz pigmentowy, wodoodporny
• bez zawartości kwasu – nietoksyczny
• opakowanie: 10 sztuk
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
DO1526 niebieski
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Wkład do długopisów Record
• jednostka sprzedaży 1 szt.

INDEKS KOMPATYBILNE Z KOL. TUSZU
LV3501 Record niebieski

Wkłady do długopisów
• uniwersalne zastosowanie typ zenith, parker
• tusz dokumentalny, nieblaknący
• długość linii pisania do 6500 m
• końcówka z kulką z węglika wolframu
• mosiężny pokryty niklową powłoką galwaniczną
• jednostka sprzedaży 1 szt.

INDEKS KOMPATYBILNE Z KOL. TUSZU
KM1038 Zenith, Parker czarny
KM1040 Zenith, Parker czerwony
KM1039 Zenith, Parker niebieski
KM1041 Zenith, Parker zielony

Atramenty w butelce
• chroni pióro wieczne oraz stalówkę, zapewnia idealną jakość pisania
• szczególnie zalecany do zastosowania w piórach Pelikan, gwarantując  

ich długotrwałe i niezawodne użytkowanie
• atrament w kolorze niebieskim jest zmywalny i spieralny
• opakowanie 1 szt.

INDEKS POJ. KOLOR
OL1012 30 ml czarny
OL1011 30 ml czerwony
OL1009 30 ml niebieski
OL1010 30 ml niebiesko-czarny
OL5039 30 ml ciemnozielony
OL5058  30 ml fioletowy
OL5139 30 ml brązowy
OL5078  30 ml turkusowy

Naboje długie GTP/5
• standardowe naboje do wszystkich piór Pelikan i wielu innych

INDEKS OPAK. KOLOR
OL1027 5 szt. czarny
OL5520  5 szt. czerwony
OL1028 5 szt. niebieski
OL6966  5 szt. niebiesko-czarny
OL1158  5 szt. ciemnozielony
OL1159  5 szt. fioletowy
OL1160  5 szt. różowy
OL1161  5 szt. turkusowy

INDEKS POJ. KOLOR
OL1145 62,5 ml czarny
OL1146 62,5 ml czerwony
OL1147 62,5 ml niebieski
OL1144 62,5 ml niebiesko-czarny
OL9122 62,5 ml ciemnozielony
OL9124  62,5 ml fioletowy
OL9123 62,5 ml brązowy
OL9125  62,5 ml turkusowy

Naboje krótkie TP/6
• standardowe naboje do wszystkich piór Pelikan i wielu innych

INDEKS OPAK. KOLOR
OL1026 6 szt. czarny
OL1024 6 szt. czerwony
OL1013 6 szt. niebieski
OL1014 6 szt. niebiesko-czarny
OL1162  5 szt. ciemnozielony
OL1163  5 szt. fioletowy
OL1164  5 szt. różowy
OL1165  5 szt. turkusowy
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Cienkopis STABILO point 88
Niezaprzeczalny nr 1 wśród cienkopisów od 1977 r. 
W każdej sekundzie w Europie są sprzedawane 4 cienkopisy point 88.
• uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia  

i kolorowania
• mocna oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania  

i rozwarstwienia, co gwarantuje wysoki komfort pisania  
aż do całkowitego wyczerpania tuszu

• wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku  
nagłego zakrztuszenia

• cienkopis dostępny aż w 47 kolorach oraz w kompletach
gr. inii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
SH5146 beżowy
SH1442 błękit jasny
SH1435 błękit lodowy
SH5397 błękit pruski
SH5141 brązowy
SH5398 morelowy
SH5142 ciemnoczerwony
SH1000 ciemnoniebieski
SH5148 ciemnoszary
SH1441 cynober blady
SH1005 czarny
SH1002 czerwony
SH1008 fioletowy
SH5143 jasnoniebieski
SH1004 jasnozielony
SH5400 jasnoliliowy
SH1444 karminowy
SH1010 liliowy
SH1003 niebieski
SH1355 neonowy czerwony
SH1451 neonowy niebieski
SH1356 neonowy pomarańczowy
SH1357 neonowy różowy
SH1354 neonowy zielony
SH1353 neonowy żółty
SH1447 ochra jasna
SH5144 oliwkowy
SH1007 pomarańczowy
SH1438 purpurowy
SH1009 różowy
SH1437 ciemnoróżowy

INDEKS KOL. TUSZU
SH1440 różowy jasny
SH1443 sangwina
SH1446 sjena
SH1450 szara Payne’a
SH1449 szary zimny głęboki
SH1448 szary zimny średni
SH5147 szary
SH1006 turkusowy
SH1445 umbra
SH5399 seledynowy
SH5139 zieleń lodowa
SH1436 zieleń paryska jasna
SH5395 zieleń turkusowa
SH1001 zielony

INDEKS KOL. TUSZU
SH5140 żółty
SH1439 żółty cytrynowy
SH1011 mix 6 kol. w opakowaniu
SH1012 mix 10 kol. w opakowaniu
SH1374 mix 15 kol. w opakow. (10+5 neon.)
SH5150 mix 20 kol. w opakowaniu
SH5401 mix 25 kol. w opakowaniu plastikowym
SH1370 mix 30 kol. w opakow. (25+5 neon.)
SH1452 mix 6 kol. neon. w opakowaniu
SH1453 mix 8 kol. pastel. w opakowaniu
SH5910 mix 20 kol. w opakowaniu
SH1611 mix 50 kol. w opakowaniu metalowym
SH1141 mix 25 kol. w plast. opakowaniu Rollerset
SH1371 mix 30 kol. w plast. opakowaniu Rollerset

Cienkopis Plus Pen 3000
• flamaster dla artystów (amatorów i profesjonalistów) o prostej i kompaktowej konstrukcji 

z tuszem na bazie wody
• precyzyjna koncówka o grubości 0,4 mm pozwala idealnie trzymać się linii i uzyskiwać 

pożądany efekt
• dostępny w różnych kolorach, od żywych neonów i pasteli do jasnych kolorów 

podstawowych
INDEKS KOL. TUSZU
AZ3164  błękitny
AZ3165  czarny
AZ3166  czekoladowy
AZ3167  czerwony
AZ3168  czerwony ciemny 
AZ3169  fioletowy
AZ3170  indygo
AZ3171  koralowy
AZ3172  liliowy
AZ3173  miętowy
AZ3174  niebieski
AZ3175  niebieski jasny
AZ3176  niebieski ciemny

INDEKS KOL. TUSZU
AZ3177  pomarańczowy
AZ3178  pomarańczowy jasny
AZ3179  pomarańczowo-kremowy
AZ3180  purpurowy
AZ3181  różowy
AZ3182  różowy jasny
AZ3183  szary
AZ3184  zielony
AZ3185  zielony jasny
AZ3186  żółto-złoty
AZ3187  żółty
AZ3188  zestaw 24 kolorów
AZ3189  zestaw 36 kolorów
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Cienkopis 96
• najwyższa jakość pisania
• pewna, oprawiona w metal końcówka pisząca
• ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt zapewniający 

komfortowe pisanie
• nowoczesna, srebrna kolorystyka obudowy
gr. inii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
OL1133 czarny
OL1135 czerwony
OL1134 niebieski
OL1136 zielony
OL1137  różowy
OL1138  fioletowy 
OL1139  brązowy
OL1140  jasnozielony 
OL1141  pomarańczowy

Cienkopis Masster
• niezawodny, wentylowana skuwka 
• wygodny w użyciu, obudowa w paski dwukolorowa
• odporny na wysychanie ISO 554
• nietoksyczny, bezwonny
• wysoka intensywność kolorów
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
KM1052 czarny
KM1053 czerwony
KM1054 niebieski
KM1055 zielony
KM1056 zestaw 4 szt.
KM5531 zestaw 6 szt.
KM5532 zestaw 10 szt.

Cienkopis RC-04
• niezawodny, ekonomiczny w użyciu cienkopis
• idealny do pisania i pracy z linijką
• tusz na bazie wody, może być pozostawiony bez zatyczki na wiele dni
• fibrowa końcówka pisząca oprawiona w metal
• wentylowana skuwka
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
RX5032 różowy
RX5033 pomarańczowy
RX5034 jasnozielony
RX5035 żółty
RX5036 brązowy
RX5037 turkusowy
RX5038 bordowy
RX5293 fioletowy
RX5396 czarny
RX5397 czerwony
RX5398 niebieski
RX5399 zielony

INDEKS KOL. TUSZU
RX5509 fiołkowy
RX5510 jasnoróżowy
RX5511 magenta
RX5512 koralowy
RX5513 morelowy
RX5514 cynamonowy
RX5515 orange
RX5516 bananowy
RX5517 zieleń wiosenna
RX5518 groszkowy
RX5519 zieleń morska
RX5520 morski

INDEKS KOL. TUSZU
RX5521 liliowy
RX5522 ultramaryna
RX5524 popielaty
RX5525 szary
RX5526 grafitowy
RX1199 zestaw 4 szt.
RX1200 zestaw 6 szt.
RX5400 zestaw 12 szt.
RX2228 12 szt. etui eko
RX5505 zestaw 25 szt.

Cienkopis Pointliner S20P
• precyzyjny cienkopis z czarnym tuszem pigmentowym odpornym na wodę 

oraz blaknięcie - ISO 14145-2
• idealny do rysowania, pisania, szkicowania
• bardzo wytrzymała końcówka, długa linia pisania
• może być używany z akwarelami i innymi tuszami wodnymi
• występuje w ośmiu rozmiarach końcówki

INDEKS GRUBOŚĆ KOŃC. KOL. TUSZU
PN9991  0,03 mm czarny
PN1622  0,05 mm czarny
PN1623  0,1 mm czarny
PN9992 0,2 mm czarny
PN1624  0,3 mm czarny
PN9993  0,4 mm czarny
PN1625  0,5 mm czarny
PN9994  0,5 mm szary
PN9995  0,5 mm miedziany
PN9996  0,5 mm sepia
PN1626  0,8 mm czarny

PN1627  zestaw 5 szt.  
(0,05; 0,1; 0,3; 0,5; 0,8 mm) czarny
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Cienkopis kulkowy 
automatyczny V5 RT
• nowoczesne wzornictwo
• swobodny przepływ atramentu
• gwarancja pisania podczas lotów samolotem
• gumowy uchwyt zapewniający poczucie komfortu 

podczas pisania
• wymienny wkład
gr. linii pisania: 0,25 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1676 czarny
WP1678 czerwony
WP1677 niebieski

Cienkopis kulkowy 
Hi-Tecpoint V5 Grip
• cienkopis z obudową w kolorze atramentu
• posiada okienko umożliwiające kontrolę zużycia 

tuszu
• możliwość pisania po każdym rodzaju papieru, 

także samokopiującym
• precyzyjna linia pisania
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1376 czarny
WP1378 czerwony
WP1377 niebieski

Cienkopis kulkowy 
Hi-Tecpoint V5
• cienkopis z obudową w kolorze atramentu
• posiada okienko umożliwiające kontrolę zużycia 

tuszu
• możliwość pisania po każdym rodzaju papieru, 

także samokopiującym
• precyzyjna linia pisania
• technologia V-System
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
WP1000 czarny
WP1001 czerwony
WP1002 niebieski
WP1003 zielony

Cienkopisy SCHNEIDER Line-Up
• obudowa wykonana w 88% z bioplastkiu
• cienkopis ze skuwką
• ergonomiczny, trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt
• całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
IN1039 czarny
IN1040 czerwony
IN1044 niebieski
IN1045 zielony

Cienkopis D-Fine 
• fibrowa końcówka oprawiona w metal
• obudowa w kolorze tuszu o heksagonalnym kształcie 
• wentylowana skuwka w kolorze tuszu o heksagonalnym zakończeniu
• tusz na bazie wody, odporny na wysychanie
• bezzapachowy, nietoksyczny
• długość linii pisania: 500-600 m
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
DO2302  czarny
DO2303  czerwony
DO2304  niebieski
DO2305  zielony
DO2300 mix 4 kol.
DO2301 mix 10 kol.
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Ołówki automatyczne

 

Ołówek automatyczny EnerGize PL75
• nowoczesny ołówek EnerGize z chowaną końcówką
• posiada wygodny, gumowy uchwyt i gumkę wymienną Z2-1N
• każde naduszenie przycisku powoduje wysunięcie 0,1 mm grafitu
• wzornictwo zgodne z linią EnerGel

INDEKS GR.GRAFITU KOL. OBUDOWY
PN5806 0,5 mm czarny
PN5984 0,5 mm różowy
PN5985 0,5 mm błękitny

Ołówek automatyczny A313/A315/A317/A319
• idealny do prac kreślarskich, wykresów, jak również do zwykłego pisania
• posiada metalowy mechanizm zaciskowy, zdejmowany klips oraz gumkę wymienną Z2-1

INDEKS OPIS TWARDOŚĆ KOL. OBUDOWY
PN1058 A313 HB czerwony
PN1059 A315 HB czarny
PN1060 A317 HB niebieski
PN5375 A319 HB żółty

Ołówek automatyczny AX125/AX127
• posiada gumowy uchwyt, który zwiększa komfort pisania oraz przydatną, wymienną gumkę 

PDE-1
INDEKS GR.GRAFITU KOL. OBUDOWY

PN5995 0,5 mm czarny
PN5996 0,5 mm niebieski
PN5997 0,5 mm zielony
PN5998 0,5 mm czerwony
PN6002 0,7 mm czarny
PN6003 0,7 mm niebieski
PN6030 0,7 mm czerwony

Ołówek automatyczny RB085
• gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• z plastikowym klipsem oraz gumką
• metalowa końcówka z mechanizmem amortyzującym
• „cushion point” – system amortyzujący, zabezpieczający grafit przed złamaniem
• „sliding sleeve” – system gwarantujący niemal 100% wykorzystanie grafitu

INDEKS TWARDOŚĆ KOL. OBUDOWY
DO1534  0,5 mm czarny
DO1535  0,5 mm niebieski

Ołówek automatyczny GRAPHGEAR 300
• nowoczesny design, idealne wyważenie
• wykonany z wysokiej jakości materiałów
• wyposażony w zdejmowany metalowy klip oraz w metalowy uchwyt  
• nowoczesny mechanizm wysuwania grafitu pozwala na maksymalne zużycie  
• dodatkowo posiada gumkę ołówkową Z2-1N

INDEKS GR. GRAFITU KOL. OBUDOWY
PN0035  0,3 mm pomarańczowy
PN0037  0,5 mm czarny
PN0039  0,5 mm fioletowy
PN0040  0,7 mm błękitny
PN0041  0,7 mm czarny
PN0042  0,9 mm żółty

Ołówek automatyczny Orenz
• nacisnąć przycisk jeden raz w celu wysunięcia wkładu 
• rurka prowadząca cofa się automatycznie razem z wkładem, dzięki temu nie ma 

potrzeby wysuwania wkładu podczas pisania
• jak tylko rurka prowadząca wycofa się całkowicie wystarczy tylko raz nacisnąć 

przycisk w celu ponownego wysunięcia prowadnicy
INDEKS GR.GRAFITU KOL. OBUDOWY
PN1056 0,2 mm biały
PN1090 0,3 mm żółty
PN1091 0,5 mm czarny
PN1476 0,7 mm błękitny
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Ołówek techniczny Visumax
• lekki ołówek mechaniczny z gumowanym uchwytem
• metalowy stożkowy mechanizm wysuwania grafitu 
• ukryta gumka dostępna po przekręceniu. 
• standardowo wyposażony w grafity High Polymer 2B

INDEKS GR.GRAFITU KOL. OBUDOWY
OL8071 0,5 mm czarny
OL8072 0,7 mm czarny
OL8076 0,7 mm granatowy
OL8078 0,7 mm zielony
OL8074 0,7 mm czerwony

Ołówek automatyczny Visuclick
• ołówek z systemem przyciskowym do dynamicznego pisania
• metalowy stożkowy mechanizm wysuwania grafitu
• trójkątny korpus zapewniający pewny chwyt
• standardowo wyposażony grafitami High Polymer 2B

INDEKS GR.GRAFITU KOL. OBUDOWY
OL8064 0,5 mm niebieski
OL8068 0,5 mm pomarańczowy
OL8066 0,5 mm zielony
OL8070 0,5 mm różowy
OL8063 0,7 mm niebieski
OL8067 0,7 mm pomarańczowy
OL8065 0,7 mm zielony
OL8069 0,7 mm różowy

Ołówek automatyczny Tikky III
• delikatnie karbowany korpus umożliwia pewny, ergonomiczny uchwyt
• przycisk, klip oraz rurka końcówki, umożliwia doskonałą widoczność papieru i miejsca 

pisania
INDEKS GR.GRAFITU KOL. OBUDOWY
OL6408 0,35 mm czarny
OL5151 0,5 mm czarny
OL7189 0,7 mm czarny
OL6998 1,0 mm czarny

Grafity Hi-Polymer
• grafity ołówkowe Hi-Polymer 

są wyjątkowo trwałe, a zarazem 
elastyczne, ponieważ powstały 
z połączenia syntetycznej żywicy, 
grafitu i węgla

• nie zawierają szkodliwych substancji
• opakowanie 12 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ TWARDOŚĆ
PN1062 0,3 mm H
PN1063 0,3 mm B
PN1064 0,3 mm HB
PN1067 0,5 mm 2B
PN1068 0,5 mm B
PN1069 0,5 mm HB
PN1071 0,5 mm H

INDEKS GRUBOŚĆ TWARDOŚĆ
PN1072 0,5 mm 2H
PN1075 0,7 mm 2B
PN1076 0,7 mm B
PN1077 0,7 mm HB
PN1078 0,7 mm H

Ołówek drewniany/syntetyczny z gumką
• drewniany ołówek o trójkątnym przekroju
• syntetyczny ołówek jest niełamliwy i ma heksagonalny przekrój

INDEKS TWARDOŚĆ OPIS
OX1999 HB drewniany
OX1727 HB syntetyczny

Ołówek z papieru kraftowego  
z gumką
• ekologiczny ołówek z papieru kraftowego
• zakończony zieloną gumką do ścierania
• wyprodukowany w 90% z przetworzonego papieru

INDEKS TWARDOŚĆ OPIS
AZ3975 HB papierowy

Ołówki drewniane

Grafity
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Ołówek Noris
• sześciokątny ołówek biurowo-szkolny
• wyjątkowo odporny na złamania dzięki klejonemu na całej długości grafitowi
• mocne drewno łatwo się temperuje
• lakierowany bez użycia metali ciężkich, nietoksyczny

INDEKS TWARDOŚĆ
ST1033  2B
ST1034  B
ST1035  HB

INDEKS TWARDOŚĆ
ST1036  H
ST1037  2H

Ołówek syntetyczny z gumką
• wykonany z żywicy syntetycznej
• lekko elastyczny
• korpus lakierowany
• wyposażony w praktyczną gumkę
• grafit odporny na łamanie i pękanie
• średnica grafitu 2 mm, twardość HB
• kolor zielony

INDEKS TWARDOŚĆ
DO1915 HB

Ołówek Noris z gumką
• sześciokątny ołówek biurowo-szkolny
• wyjątkowo odporny na złamania dzięki klejonemu na całej długości grafitowi
• mocne drewno łatwo się temperuje
• gumka nie zawiera PVC ani lateksu
• lakierowany bez użycia metali ciężkich, nietoksyczny

INDEKS TWARDOŚĆ
ST1040 HB

Ołówek drewniany
• wykonany z drewna
• korpus lakierowany
• grafit klejony na całej długości ołówka
• kolor żółty

INDEKS OPIS TWARDOŚĆ
DO1913  bez gumki HB
DO1914  z gumką HB

Ołówek Othello
• klejony grafit zwiększa jego odporność na złamania
• idealny do pisania, rysowania i cieniowania
• lakierowana powierzchnia dla większego komfortu użycia
• dostępny w 10 twardościach

INDEKS TWARDOŚĆ
SH1041 4B
SH1039 3B
SH1037 2B
SH1035 B
SH1033 HB

INDEKS TWARDOŚĆ
SH1034 F
SH1036 H
SH1038 2H
SH1040 3H
SH1042 4H

Ołówek Othello z gumką
• klejony grafit zwiększa jego odporność na złamania
• idealny do pisania, rysowania i cieniowania
• lakierowana powierzchnia dla większego komfortu użycia
• dostępny w 3 twardościach z praktyczną gumką

INDEKS TWARDOŚĆ
SH1045 2B
SH1044 B
SH1043 HB
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Ołówek 9800 z drewna cedrowego
• najwyższej jakości ołówki drewniane, wykonane z lekkiego drewna cedrowego
• mocny i elastyczny grafit odporny na złamania, gwarantujący lekkość pisania
• długość linii pisania przy całkowitym wykorzystaniu - około 50 km

INDEKS TWARDOŚĆ
UN5517 HB
UN1111 2B
UN1145 B

Ołówek 9852 z gumką, z drewna cedrowego
• najwyższej jakości ołówki drewniane, wykonane z lekkiego drewna cedrowego
• mocny i elastyczny grafit odporny na złamania, gwarantujący lekkość pisania
• długość linii pisania przy całkowitym wykorzystaniu - około 50 km
• grubość linii pisma ok. 1,00 mm – 2,05 mm
• gumka wyprodukowana z materiałów przetworzonych

INDEKS TWARDOŚĆ
UN5518 HB

Ołówek trójkątny z miarką 
i gumką Pastel Line
• ołówek grafitowy z gumką i nadrukowaną 

praktyczną linijką
• mocny i elastyczny grafit odporny 

na złamania
• trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący 

układ dłoni i ułatwiający naukę pisania
• modne, pastelowe kolory
• gumka do ścierania
• łatwe temperowanie

INDEKS TWARDOŚĆ
AZ1322 HB

Ołówki grafitowe trójkątne  
z czarnego drewna z gumką
• trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący układ dłoni 

i ułatwiający naukę pisania
• lakierowana oprawa z czarnego drewna

INDEKS TWARDOŚĆ
AZ1324 2B
AZ1294 B
AZ1323 HB

Ołówek trójkątny z gumką
• ołówek grafitowy z gumką
• trójkątny przekrój prawidłowo kształtujący układ dłoni
• mocny i elastyczny grafit odporny na złamania
• łatwe temperowanie
• certyfikat FSC

INDEKS TWARDOŚĆ
AZ2603  2B
AZ2602  B
AZ2601  HB
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Pastele olejne
• numer 1 wśród pasteli
• bardzo miękka, kremowa konsystencja podatna 

do zabiegów artystycznych
• idealne dla profesjonalistów i amatorów 

rysujących na płótnie, papierze lub tablicach
• bezpieczne dla dzieci, są świetnym narzędziem 

do nauki i doskonalenia sztuki rysowania
• nie zawierają szkodliwych substancji

INDEKS IL. KOLORÓW
PN5174 12
PN5175 16
PN5177 25
PN5176 36
PN5178 50

Pisak/pędzelek do kaligrafii i liternictwa SES15C
• do kaligrafii i liternictwa dla początkujących użytkowników
• znany w mediach społecznościowych jako „Pentel Touch Brush Pen”
• do tworzenia nowoczesnych, modnych liter, napisów i ilustracji 
• elastyczna, pędzelkowa końcówka, pozwala na pełną kontrolę nad grubością 

i kształtem linii
• długość końcówki: 5 mm, grubość końcówki: 2,07 mm
• grubość linii pisania: 0,35 - 2 mm

INDEKS OPIS ILOŚĆ W OPAK.
PN4123  owocowe popisy 4 szt.
PN4124  niebieskie migdały 4 szt.
PN4125  zielone jagody 4 szt.
PN1636 - 6 szt.
PN1637 - 12 szt.

Kredki woody 3w1 Arty
• duża średnica ułatwia trzymanie a grafit w rozmiarze XXL odpowiada  

aż 8 standardowym kredkom - idealne dla dzieci
• wyjątkowo odporne na złamania dzięki dużej ilości pigmentów zawartych w rdzeniu co 

dodatkowo sprawia, że malowana powierzchnia jest pokrywana z dużą łatwością i widoczna 
nawet na ciemnym tle

• można nimi rysować również po gładkich powierzchniach, np. szkle
INDEKS KOLOR
SH1137 biały
SH6046 żółty
SH1181 czerwony
SH5657 niebieski
SH5971 ciemnozielony

INDEKS KOLOR
SH1228 brązowy
SH5658 czarny
SH1618 mix 6 szt. + temperówka
SH1617 mix 10 szt. + temperówka

Kredki, pędzelki do kaligrafii

Gumki

Gumka antybakteryjna
• gumka do ścierania ołówka
• działanie antybakteryjne
• miękka w dotyku, niebrudząca, nie narusza struktury papieru, klasyczny kształt

INDEKS KOLOR
AZ6712 biały
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Gumki ołówkowe kolorowe Hi-Polymer ZEH05CM
• idealna do szkoły, bezpieczna dla dzieci - nie zawiera szkodliwych substancji
• wyjątkowo giętka i miękka, wyciera bez potrzeby mocnego dociskania do powierzchni
• nie narusza struktury papieru, pozostawia zeszyty, dokumenty oraz notatki 

w doskonałym stanie
• nie pęka, nie twardnieje, nie brudzi się

INDEKS KOLOR
PN1643 seledynowy
PN1642 błękitny

Gumki ołówkowe  
Hi-Polymer
• 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 z upływem czasu
• nie zawiera szkodliwych substancji, takich jak lateks i ftalany
• wykonana z Hexamoll® DINCH* we współpracy z firmą BASF
• jest bezpieczna dla dzieci

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ GRUBOŚĆ
PN1083 ZEH05 17,4 mm 43 mm 11,7 mm
PN1084 ZEH10 24,2 mm 65 mm 12,4 mm
PN5205 ZEH03 16 mm 35 mm 11,5 mm
PN5544  ZEH20 32,2 mm 73,8 mm 14 mm
PN5545  ZEH99 47 mm 108 mm 20 mm

Gumka ołówkowa czarna Hi-Polymer ZEAH06
• doskonale wyciera ołówek nie naruszając struktury papieru
• nie wymaga dociskania do powierzchni
• charakteryzuje się dłuższą żywotnością i minimalną ilością ścinek
• bardziej wydajna i wystarcza na dłużej

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ GRUBOŚĆ
PN1352 17,4 mm 43,4 mm 12,4 mm

INDEKS KOLOR
PN1641 różowy
PN1640 żółty

Gumka owalna z uchwytem
• gumka do ścierania ołówka
• miękka w dotyku
• niebrudząca, nie narusza struktury papieru
• uchwyt ułatwiający użytkowanie
• różne warianty kolorystyczne

INDEKS AZ7463

Gumka Smart do ścierania
• miękka, biała gumka ołówkowa
• niebrudząca
• superwydajna, nie narusza struktury papieru
• różne wzory owijek

INDEKS ROZMIAR
AZ2798  S
AZ2799  L

Gumka trójkątna
• gumka do ścierania ołówka
• miękka w dotyku
• niebrudząca, nie narusza struktury papieru
• wygodny trójkątny kształt

INDEKS KOLOR ILOŚĆ W OPAK.
AZ3974 biały 3 szt.
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Gumka do długopisów ścieralnych i ołówków
• gumka dwustronna przeznaczona do długopisów wykorzystujących tusz ścieralny

INDEKS OPIS
AZ1100 dwustronna

Gumki
gumka AC
• gumka dwuczęściowa
• do ścierania ołówków, kredek, atramentu, długopisu
gumka AS
• gumka z tworzywa sztucznego
• do ścierania ołówków, kredek

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ GRUBOŚĆ
OL1039  AC 19 mm 50 mm 12 mm
OL5308  AS 16 mm 33 mm 10 mm

Temperówka metalowa kopułka
• najwyższa jakość i twardość ostrza 64 HRC
• jednootworowa do ołówków i kredek
• posiada pojemniczek na odpadki z temperowania
• ostrze mocowane wkrętem
• wykonana ze stopu magnezu

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
KM5462 jeden

Temperówka
• temperówka podwójna
• metalowa
• do grubych i cienkich ołówków i kredek
• z pojemniczkiem na odpady

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
KM1023 dwa

Gumki Rasoplast do ołówków
• gumki do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej
• niebieska część służy do wycierania atramentu z papieru
• nie niszczy powierzchni papieru
• nie zawiera ftalanów ani lateksu

INDEKS OPIS
ST1076  combi
ST5018  średnia
ST5075  mała

Gumki
• przeznaczone do ścierania pisma ołówka lub długopisu
• wykonana z najwyższej jakości termoplastycznego kauczuku
• wersja uniwersalna: biała
• wersja wielofunkcyjna: biała - usuwa ołówek (grafit czarny i kolorowy),  

niebieska - tusz
• nie zawiera ftalanów oraz lateksu

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ GRUBOŚĆ
DO7131 uniwersalna 23 mm 31 mm 9 mm
DO6578 wielofunkcyjna 18 mm 41 mm 11 mm

Temperówki
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Temperówka z pojemnikiem 210K1 POP
• temperówka KUM z plastikowym pojemnikiem wykonanym  

z wyjątkowo trwałego granulatu plastikowego
• posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem oraz fluorescencyjny  

pojemnik na ostrużyny, dostępny w różnych odcieniach
• pojedyncza temperówka na kredki i ołówki o średnicy 8 mm
• wyprodukowana w Niemczech

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
AX3006 jeden

Temperówka podwójna z pojemnikiem POP
• temperówki z plastikowym pojemnikiem 
• posiadają stalowe ostrze mocowane wkrętem oraz pojemnik na ostrużyny
• dostępny w różnych kolorach
• na kredki i ołówki o średnicy 8 i 11 mm

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
AX1367 dwa

Temperówka podwójna z pojemnikiem
• atrakcyjna obudowa w żywych kolorach wykonana z polistyrenu, przeznaczona 

do sześciokątnych lub okrągłych ołówków i kredek o średnicy 8 i 11 mm
• łączy w sobie precyzję, nowoczesność i niezawodność
• wysokiej jakości ostrze ze stali wysokowęglowej solidnie połączone z obudową zapewnia 

precyzję temperowania i idealnie centralne położenie ołówka lub kredki
• technologia Dynamic Torsion Action dzięki odpowiedniemu napięciu i stabilności ostrza, 

poprzez jego delikatne wygięcie i mocowanie za pomocą wkrętu, minimalizuje ryzyko 
złamania grafitu
INDEKS OPIS ILOŚĆ OTWORÓW
AX0112 2 w 1 dwa
AX1084 Click Snap dwa

Temperówka Long Point
• temperówka specjalistyczna KUM AS2M z pojemnikiem na ostrużyny i dwoma 

zapasowymi ostrzami
• pozwala uzyskać długą końcówkę
• potrójna, wykonana z polistyrenu, przeznaczona do sześciokątnych lub okrągłych 

ołówków i kredek o średnicy 8 mm i dodatkowo do grafitów 2 mm i 3,15 mm
• temperowanie odbywa się w dwóch etapach: 1. temperowanie tylko części drewnianej, 

aż do automatycznego zatrzymania; 2. temperowanie tylko części grafitowej, aż 
do automatycznego zatrzymania

• idealny wybór dla techników, inżynierów, architektów, artystów
• wysokiej jakości ostrze ze stali wysokowęglowej solidnie połączone z obudową zapewnia 

precyzję temperowania i idealnie centralne położenie ołówka lub kredki
• technologia Dynamic Torsion Action dzięki odpowiedniemu napięciu i stabilności ostrza, 

poprzez jego delikatne wygięcie i mocowanie za pomocą wkrętu, minimalizuje ryzyko 
złamania grafitu
INDEKS AX0114

Temperówka neonowa
• temperówka plastikowa
• świetnej jakości ostrze
• trwały materiał obudowy
• ergonomiczny kształt, atrakcyjne kolory

INDEKS OPIS ILOŚĆ OTWORÓW
AZ3976  ciemna jeden
AZ3977  jasna jeden  

Temperówki z pojemnikiem
• Handy: jeden otwór do klasycznych kredek 

lub ołówków
• kompaktowy rozmiar - mieści się w piórniku
• ergonomiczny kształt
• łatwe otwieranie i czyszczenie zbiorniczka
• dostępne 2 warianty kolorystyczne
• Duo: dwa różnej wielkości otwory
• kompaktowy rozmiar - mieści się w piórniku
• ergonomiczny kształt
• łatwe otwieranie i czyszczenie zbiorniczka
• dostępne 2 warianty kolorystyczne

INDEKS OPIS ILOŚĆ OTWORÓW
AZ2791 Handy jeden
AZ2790 Duo dwa
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Temperówki metalowe 400K/400-1K/410
• temperówka KUM wykonana ze specjalnego stopu magnezu ze stalowym ostrzem 

mocowanym wkrętem
• ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka 

podczas temperowania
• prążkowany korpus temperówki zapobiega ślizganiu się palców podczas temperowania
• do temperowania ołówków i kredek o średnicy 8 mm (400-1K, 400K) oraz 8 i 11 mm (410)
• temperówka 400K wykonana ze stopu magnezu
• wyprodukowana w Niemczech

INDEKS OPIS ILOŚĆ OTWORÓW
AX1062 aluminiowa jeden
AX0115 magnezowa jeden
AX1063 aluminiowa dwa

Temperówka podwójna
• najwyższa jakość i twardość  ostrza 64 HRC
• dwuotworowa, do grubych kredek i ołówków
• ostrze mocowane wkrętem
• wykonana ze stopu magnezu

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
KM5474 dwa

Temperówka Dynamic na baterie
• elegancka czarna temperówka automatyczna
• trwały mechanizm ślimakowy
• do ostrzenia ołówków i kredek 6,5–8 mm

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
EA6028 jeden

Temperówka EG-5161USB na baterie
• dwuotworowa, do ołówków o średnicy 6–8 i 9–12 mm 
• bezpieczny dla dzieci przełącznik rozmiaru ołówka rozmiaru ołówka 
• trwały mechanizm z dwoma wysokiej jakości ostrzami ze stali węglowej 
• ostrza wymienne 
• na baterie AA (4 szt., nie dołączono) oraz kabel USB 
• możliwość ładowania kabelem z łączem USB (w zestawie) 
• 2 dodatkowe ostrza gratis 
• 3 lata gwarancji, instrukcja 

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
EA1110 dwa

Temperówka z pojemnikiem Black Widow
• atrakcyjny kształt i design z nadrukiem pająka
• wykonana z polistyrenu, przeznaczona do sześciokątnych lub okrągłych ołówków 

i kredek o średnicy 8 mm
• pozwala uzyskać zaokrągloną lub spiczastą końcówkę wkładając lub wyciągając 

innowacyjny system TipFormer, który służy również jako narzędzie do czyszczenia 
temperówki

• zaprojektowana tak, by zapewnić jak największą ergonomię i komfort użytkowania
• plastikowy pojemnik na ostrużyny „Click” łatwo otwiera się poprzez lekkie ściśnięcie 

zewnętrznej części korpusu
• wysokiej jakości ostrze ze stali wysokowęglowej solidnie połączone z obudową zapewnia 

precyzję temperowania i idealnie centralne położenie ołówka lub kredki
• technologia Dynamic Torsion Action minimalizuje ryzyko złamania grafitu 

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
AX0111 dwa

Temperówki  
drewniane kostka
• wykonane z drewna bukowego
• do sześciokątnych lub okrągłych ołówków i kredek o średnicy 8 mm lub 8 mm i 11 mm
• doskonałe rozwiązanie dla osób zaangażowanych w ochronę o środowiska naturalnego
• wysokiej jakości ostrze ze stali wysokowęglowej solidnie połączone z obudową zapewnia 

precyzję temperowania i idealnie centralne położenie ołówka lub kredki
• technologia Dynamic Torsion Action dzięki minimalizuje ryzyko złamania grafitu

INDEKS ILOŚĆ OTWORÓW
AX0113 jeden
AX0116 dwa

3
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Zakreślacze Classic Colors Staedtler
• do papieru, kserokopii i faksu, nieblaknący atrament pigmentowy na bazie wody, 

szybkoschnący (2-4 sek.), spieralny z większości tekstyliów 
• INKJET SAFE - zakreślacze nie rozmazują wydruków atramentowych  

i nie pozostawiają smug 
• COPY PROOF - kolory fioletowy i turkusowy gwarantują wyraźną widoczność zarówno 

zakreślenia jak i zakreślanego tekstu na kserokopiach
• może być używany podczas lotu samolotem 
• długość linii zakreślenia 330 m
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU
ST1070  czarny
ST1023  pomarańczowy
ST1024  różowy
ST1025 zielony
ST1026 żółty

Zakreślacze dwustronne Illumina 
Flex pastelowe SLW11P
• dwustronny zakreślacz idealny do podkreślania 

i pisania przyciągających uwagę notatek
• dwie końcówki: okrągła 1,0 mm oraz ścięta, szeroka 

i elastyczna, dająca grubość linii pisania od 1,5 
do 3,5 mm

• ścięta końcówka wygina się, aby elastycznie 
dopasować się do papieru, dzięki czemu linie są 
czyste i proste

gr. linii pisania: 1,5-3,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU
PN0112  niebieski
PN0113  pomarańczowy
PN0117  żółty
PN0115  seledynowy
PN0116  szary
PN0114  różowy
PN0110  błękitny
PN0111  fioletowy

Zakreślacze Luminator
• wysokiej jakości zakreślacz z ciekłym 

tuszem na bazie wody
• zbiornik o bardzo dużej pojemności, 

półprzezroczysty co umożliwia podgląd 
ilości tuszu

• nie cieknie w warunkach zmiennego 
ciśnienia, np. w samolocie

• technologia Anti-Dry-Out sprawia, 
że pozostawiony bez skuwki nawet  
przez 4 godziny nie zasycha

gr. linii pisania: 2-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU
SH1053  zielony
SH1054  pomarańczowy
SH1052  żółty
SH1055  różowy
SH1056  zestaw 4 szt.

Zakreślacz 490
• komfort pisania zapewniony dzięki wgłębieniu 

w uchwycie
• łatwa do otwarcia skuwka typu „Twist-Off”
• specjalna, ścięta końcówka zapewnia możliwość 

zakreślania w 3 grubościach
• zastosowany rodzaj atramentu na bazie wody 

do zakreślania na papierze dowolnej jakości
• obudowa z tworzywa – polipropylen (PP)

INDEKS KOL. TUSZU
HE2021  czerwony fluo
HE2022 niebieski fluo
HE2002  zielony fluo
HE2020 różowy fluo
HE2001  pomarańczowy fluo
HE2003  żółty fluo
HE1034  4 szt. fluorescencyjnych
HE2000  6 szt. pastelowych

Zakreślacz Signal Pastel
• długość linii pisania 500 m
• uniwersalny tusz
• nieodkształcalna końcówka
• 3 grubości linii

INDEKS KOL. TUSZU
HE2006  brzoskwiniowy
HE2007  miętowy
HE2008  lawendowy
HE2009  niebieski
HE2010  różowy
HE2011  bananowy
HE2012  koralowy
HE2013  stalowy
HE2014  lodowy
HE2015  zielony

INDEKS KOL. TUSZU
ST1324  4 szt., w etui
ST6944  6 szt., w etui
ST1321  6 szt. Pastel w opak.
ST1325 8 szt., w etui (2 żółty)
ST1322  10 szt. Pastel/Vintage, w opak.

Zakreślacze
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Zakreślacz BOSS ORIGINAL
• tusz na bazie wody do pisania po wszystkich rodzajach papieru
• pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne
• jedyny zakreślacz dostępny aż w 15 kolorach, w tym w 6 pastelowych
gr. linii pisania: 2-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5065 czerwony ścięta
SH5067 fioletowy ścięta
SH1022 niebieski ścięta
SH1024 pomarańczowy ścięta
SH5068 liliowy ścięta
SH1025 różowy ścięta
SH5066 turkusowy ścięta
SH1023 zielony ścięta
SH1021 żółty ścięta
SH1459 pastelowy liliowy ścięta
SH1455 pastelowy pomarańczowy ścięta
SH1457 pastelowy różowy ścięta
SH1458 pastelowy turkusowy ścięta
SH1456 pastelowy zielony ścięta
SH1454 pastelowy żółty ścięta

Zakreślacz gruby Highliter 604
• do papieru i faksów z intensywnym atramentem fluorescencyjnym
• odporny na blaknięcie
• ergonomiczny design i uchwyt dodający komfort i prostotę użytkowania
• 6 kolorów pastelowych, które spełniają różnorodne potrzeby
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AZ1087  fioletowy ścięta
AZ1088  lawendowy pastelowy ścięta
AZ1089  niebieski ścięta
AZ1090  niebieski pastelowy ścięta
AZ1091  pomarańczowy ścięta
AZ1092  pomarańczowy pastelowy ścięta
AZ1093  różowy ścięta
AZ1094  różowy pastelowy ścięta

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH1600  pastelowy niebieski ścięta
SH1601  pastelowy cytrynowy ścięta
SH1602  pastelowy czerwony ścięta
SH1603  pastelowy ciemnoróżowy ścięta
SH1605 pastelowy fuksja ścięta
SH1606 pastelowy morska bryza ścięta
SH1608 pastelowy szary ścięta
SH1607 pastelowy jasnopomarańcz. ścięta
SH1026 zestaw 4 kol. neonowy ścięta
SH1460 zestaw 4 kol. pastelowy ścięta
SH1046 zestaw 6 kol. neonowy ścięta
SH1461 zestaw 6 kol. pastelowy ścięta
SH5004 zestaw 8 kol. neonowy ścięta
SH1604 zestaw 8 kol. pastelowy ścięta
SH1609 zestaw 23 kol. na podstawce ścięta

Zakreślacz RMZ-2
• fluorescencyjny tusz do stosowania na różnych rodzajach papieru, również faksowym 

i samokopiującym
• szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się, nie blaknie pod wpływem promieni 

słonecznych
• czarna nasadka, korek w nasadce oraz obudowie określają kolor tuszu
• długość linii pisania 800m
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
RX1110 różowy ścięta
RX1111 seledynowy ścięta
RX1112 żółty ścięta
RX1113 pomarańczowy ścięta
RX1114 zestaw 4 kol. ścięta

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AZ1096  zielony ścięta
AZ1097  zielony pastelowy ścięta
AZ1098  żółty ścięta
AZ1099 żółty pastelowy ścięta
AZ1084 mix 4 szt. ścięta
AZ1085 mix 4 szt. pastelowych ścięta
AZ1086 mix 6 szt. ścięta
AZ1095 mix 6 szt. pastelowych ścięta

Zakreślacz 345
• zakreślacz do podkreślania i zakreślania tekstów i notatek np. w książkach, broszurach, 

listach, notatnikach, organizatorach, atlasach
• wodoodporny tusz w bogatych, intensywnych kolorach, wysoce odporny na działanie światła
• do wielu rodzajów papieru, także bardzo gładkich i śliskich jak kopie faksu i ksero
• nie rozmazuje tuszu na wydrukach z drukarek
gr. linii pisania: 2-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5173 żółty ścięta
EG5174 pomarańczowy ścięta
EG5175 jasnozielony ścięta
EG5176 różowy ścięta
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Zakreślacz dwustronny PUS-102T
• jedna z końcówek posiada okienko  

umożliwiające „śledzenie” zaznaczanego tekstu 
• do zaznaczania i podkreślania na każdym  

papierze (również faksowym i kredowym) 
• dwie grubości końcówek po obu stronach  

produktu
grubość linii pisania: ok. 4 mm i ok. 0,6 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN5356  jasnoniebieski
UN5357  pomarańczowy
UN5358  różowy
UN5360  zielony
UN5361  źółty

Zakreślacze SL60
• jaskrawy tusz na bazie wody, odpowiedni 

dla każdego rodzaju papieru
• bardzo trwała końcówka, która nie odkształca 

się nawet przy bardzo silnym dociskaniu 
do powierzchni

gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN1475 4 szt. ścięta
PN6259 żółty ścięta
PN6260 pomarańczowy ścięta
PN6262 różowy ścięta
PN6286 seledynowy ścięta

Zakreślacze USP-200
• okienko umożliwia „śledzenie” zaznaczanego 

tekstu
• transparentna końcówka obraca się o 360o,  

co umożliwia wygodne i komfortowe zaznaczanie 
tekstu w pionie

• tusz pigmentowy nie wysycha w ciągu 8 godzin 
pozostawiony bez skuwki

• do zaznaczania i podkreślania na każdym 
papierze (także faksowym i kredowym)

gr. linii pisania: ok. 6 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN1139 żółty ścięta
UN1140 pomarańczowy ścięta
UN1141 jasnoniebieski ścięta
UN1142 zielony ścięta
UN1143 fioletowy ścięta
UN1144 różowy ścięta
UN5751 zestaw 4 kol. ścięta

Zakreślacze STABILO NEON
• stylowy kształt minimalistycznej tubki
• tusz na bazie wody
• pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet 

przez 4 godziny
• miękka powierzchnia zakreślacza zapewnia 

komfortowy uchwyt
gr. linii pisania: 2-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH6180 żółty ścięta
SH6189 zielony ścięta
SH6190 pomarańczowy ścięta
SH6191 różowy ścięta
SH6259 mix 3 kol. ścięta
SH6260 mix 4 kol. ścięta

Zakreślacze Schneider Job
• zdobywca prestiżowych nagród - iF oraz reddot design, 

za wzornictwo 
• idealny do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach 

oraz na wydrukach
• tusz w żywych, intensywnych kolorach
• nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero
• proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji 

napełniającej Maxx 660: napełnienie przywraca pełną 
gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu 
nowego zakreślacza, tym samym redukuje ilość odpadów

• końcówka pisząca chroniona klipsem
• części obudowy wykonane z nieprzepuszczalnego PP 

zapewniającego możliwość długiego przechowywania
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
IN1058 czerwony ścięta
IN1059 niebieski ścięta
IN1060 zielony ścięta
IN1061 żółty ścięta
IN1062 pomarańczowy ścięta
IN1063 różowy ścięta
IN1064 4 szt. ścięta
IN7302 6 szt. ścięta
IN1111 8 szt. ścięta

Zakreślacz Orion
• wygodne zakreślanie ze specjalnie wypofilowaną 

ściętą końcówką
• tusz na bazie wody
• końcówka zabezpieczona  

przed wciśnięciem
• do użytku na każdym papierze również  

na wydrukach atramentowych
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM1014 żółty ścięta
KM1015 zielony ścięta
KM1016 pomarańczowy ścięta
KM1017 różowy ścięta
KM1018 zestaw 4 szt. ścięta
KM5070 zestaw 6 szt. ścięta
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Zakreślacz fluorescencyjny D-Text
• do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju 

papieru
• nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką 

wydajnością oraz trwałością – nie rozmazuje się
• gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia 

oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni
• na bazie wody
• duża odporność na wysychanie
• klasyczny, prostokątny kształt obudowy
• długość linii pisania: 200 m
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
DO5496  czerwony ścięta
DO5497  zielony ścięta
DO6617  niebieski ścięta
DO6620  żółty ścięta
DO8300 pomarańczowy ścięta
DO6651 różowy ścięta
DO7966 mix 4 szt. ścięta
DO8311 mix 6 szt. ścięta

Zakreślacz Schneider Job Pastel
• zdobywca prestiżowych nagród iF oraz reddot design 

za wzornictwo 
• idealny do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach 

oraz na wydrukach
• tusz w modnych, pastelowych kolorach
• nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero
• końcówka pisząca chroniona klipsem
• części obudowy wykonane z nieprzepuszczalnego PP 

zapewniającego możliwość długiego przechowywania
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
IN1112  turkusowy ścięta
IN1113  miętowy ścięta
IN1114  waniliowy ścięta
IN1115  brzoskwiniowy ścięta
IN1116  lawendowy ścięta
IN1117  jasnoróżowy ścięta
IN1118  mix 4 szt. ścięta
IN1119  mix 6 szt. ścięta

Zakreślacz MEMOBE
• do biura i szkoły - jasne neonowe kolory 

ułatwiają wyróżnić ważne informacje
• do zaznaczania fragmentów tekstów 

i notatek na większości rodzajów papieru
• tusz na bazie wody nie przebija na drugą 

stronę kartki
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AX1369  pomarańczowy neonowy ścięta
AX1370  różowy neonowy ścięta
AX1371  zielony neonowy ścięta
AX1372  żółty neonowy ścięta
Ax1368 mix 4 kolorów ścięta

Flamastry
• atrament na bazie wody
• odporne na wysychanie
• łatwospieralne
• nietoksyczne
• do pisania i rysowania na papierze

INDEKS KOL. TUSZU
KM1005 czarny
KM1006 czerwony
KM1007 niebieski
KM1008 zielony
KM1009 zestaw 4 szt.
KM1010 zestaw 6 szt.
KM5002 zestaw 12 szt.

Flamastry/pisaki

Pisaki Pen 68
• ergonomiczna, sześciokątna konstrukcja zapewnia 

mocny uchwyt podczas użytkowania
• bezwonny tusz na bazie wody zapewnia wyraziste, 

dobrze nasycone kolory
• kolor obudowy dopasowany do koloru tuszu
• mocna, zaokrąglona końcówka 
• posiada wentylowaną skuwkę
gr. linii pisania: 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU
SH5057 czarny
SH5051  zielony
SH5218 amarantowy
SH5053 ciemnobłękitny
SH5058 ciemnoczerwony
SH5060 fioletowy
SH5052 jasnoczerwony
SH5049  ultramaryna
SH5062 mix 10 szt. w etui
SH5073 mix 6 szt. neonowych w etui
SH1610 mix 8 szt. pastelowych w etui

Flamastry RC-10
• stworzone z myślą o uczniach 

i profesjonalistach
• fibrowa końcówka pisząca, odporna 

na rozwarstwianie o grubości 1,0 mm
• wentylowana skuwka
• cała obudowa w kolorze tuszu
• nasadka posiada wygodny klip
• wysokiej jakości tusz na bazie wody 

odporny na blaknięcie (bezwonny, daje 
niespotykanie wyraziste i trwałe kolory)

• odporne na wysychanie  
- pozostawione bez skuwki kilka dni 
w temperaturze pokojowej  
nie wyschną
INDEKS OPIS
RX1205 mix 6 szt.
RX1206 mix 12 szt.
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Marker do płyt CD/DVD 8400
• marker do opisywania płyt CD/DVD z miękką, okrągłą końcówką
• niezmywalny tusz o neutralnym zapachu, nieścieralny i wodoodporny po wyschnięciu
• do trwałego opisywania płyt CD, BluRay, MiniDisców i płyt DVD
• delikatny tusz na bazie wody chroni przechowywane na nośniku dane
• zalecany przez VERBATIM

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA GR.LINII PISANIA
EG1016 czarny okrągła 0,5-1 mm

Marker Twin CD/DVD/BD
• dwustronny marker z szybkoschnącym tuszem do pisania po każdej powierzchni
• przyjazny dla środowiska, nie zawiera ksylenu
• dwa rodzaje końcówek piszących: FINE- grubość linii pisania 0,7 mm  

oraz EXTRA FINE-grubość linii pisania 0,4 mm
• długość linii pisania: F-800 m, EF-1100 m

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP1466 czarny okrągła
WP1450 niebieski okrągła

Foliopisy CD mikro: K-100, K-200, F-04
• wodoodporny, nietoksyczny
• trwały, permanentny
• wentylowana skuwka z klipem
• delikatny, nie rysuje powierzchni
• intensywne kolory
gr. linii pisania: 0,4-0,7 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM5463 czarny okrągła

gr. linii pisania: 0,7-1,2 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

KM5424 czarny okrągła

gr. linii pisania: 1-3,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

KM5478 czarny ścięta

Pisaki do CD dwustronne
• pisaki permanentne z tuszem wodoodpornym
• idealne do opisywania płyt CD
• dwie końcówki: 0,8 mm stożkowa; 0,5 mm igłowa
• 4 kolory tuszu

INDEKS KOL. TUSZU
TA1764 czarny
TA1565 czerwony
TA1471 niebieski
TA1568 zielony

Markery do CD/DVD, foliopisy

Marker permanentny N75W
• marker permanentny z dwiema końcówkami
• pisze po każdej powierzchni takiej jak plastik, metal, szkło, drewno, taśma pakowa 

oraz specjalnie powlekane powierzchnie
• szybkoschnący
• grubość końcówki: 2,5 i 3 mm
• tusz nie blaknie i nie ściera się nawet po przetarciu go wilgotną szmatką
• końcówki wytrzymują nacisk nawet 2 kg
gr. linii pisania: 0,6 i 1,2 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN1279 czarny
PN1478 czerwony
PN1479 niebieski

Foliopis permanentny Schneider Maxx
• do pisania po folii, plastiku, CD/DVD, szkle, metalu itd.
• światło- i wodoodporny tusz w intensywnych kolorach
• szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu
• tusz z formułą Cap-Off - marker nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni
• proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej Maxx 645: (kolor 

czarny): napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę 
zakupu nowego markera, tym samym redukuje ilość odpadów

• skuwka z praktycznym klipem
• elementy obudowy w kolorze tuszu
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
IN1000 czarny S

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
IN5427 czarny F

gr. linii pisania: 1 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
IN5219 czarny M
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Foliopis STABILO OHPen universal
• uniwersalny marker do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni 

z niezmywalnym tuszem
• idealny do pisania po folii oraz płytach CD/DVD
• pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 3 dni
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5120 czarny okrągła
SH5117 czerwony okrągła
SH5118 niebieski okrągła
SH5115 zielony okrągła
SH5116 4 szt. okrągła

gr. linii pisania: 0,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5127 czarny okrągła
SH5124 czerwony okrągła
SH1125 niebieski okrągła
SH5122 zielony okrągła
SH5123 4 szt. okrągła

gr. linii pisania: 1,0 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5135 czarny okrągła
SH5132 czerwony okrągła
SH5133 niebieski okrągła
SH5130 zielony okrągła
SH5131 4 szt. okrągła

Foliopis 140S, 141F, 142M i 143B
• markery permanentne do znakowania praktycznie wszystkich nieporowatych 

plastikowych powierzchni lub szkła
• napisy mogą zostać poprawione lub usunięte przy użyciu alkoholu
• tusz jest wodoodporny i szybkoschnący
gr. linii pisania: 0,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1040 czarny okrągła
EG1041 czerwony okrągła
EG1042 niebieski okrągła
EG1043 zielony okrągła
EG1142 4 kolory okrągła

gr. linii pisania: 0,6 mm 
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5058 czarny okrągła
EG5059 czerwony okrągła
EG5060 niebieski okrągła
EG5061 zielony okrągła
EG1143 4 kolory okrągła

gr. linii pisania: 1 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1044 czarny okrągła
EG1045 czerwony okrągła
EG1046 niebieski okrągła
EG1047 zielony okrągła
EG1144 4 kolory okrągła

gr. linii pisania: 1-3 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5040 czarny ścięta
EG5156 czerwony ścięta
EG5042 zielony ścięta
EG5041 niebieski ścięta

Marker STABILO Write-4-all
• szybkoschnący
• bezwonny
• doskonały do pisania po niemal każdej 

powierzchni
• odporny na mróz i światło
gr. końcówki: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5189 czarny okrągła
SH5380 czerwony okrągła
SH5381 niebieski okrągła
SH5161 zielony okrągła
SH5072 4 szt. okrągła

gr. końcówki: 0,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5160 czarny okrągła
SH5167 czerwony okrągła
SH5168 niebieski okrągła
SH5158 zielony okrągła
SH5159 4 szt. okrągła

gr. końcówki: 1 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5157 czarny okrągła
SH5155 czerwony okrągła
SH5156 niebieski okrągła

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
SH5153 zielony okrągła
SH5154 4 szt. okrągła
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Foliopis permanentny
• idealny do pisania na prawie wszystkich powierzchniach gładkich jak szkło, plastik, metal, 

porcelana folia, płyty DVD/CD itp.
• zaopatrzony w szybkoschnący, nierozmazujący się tusz, odporny na działanie promieni 

słonecznych
• może być pozostawiony bez zatyczki przez dwa tygodnie
• korek w nasadce i obudowie określa kolor tuszu
• wyprodukowano w Polsce
• zestaw 5 szt. zawiera 2x czarny kolor + czerwony, niebieski, zielony 
gr. linii pisania: 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
RX1004 czarny igłowa
RX1005 czerwony igłowa
RX1006 niebieski igłowa
RX1076 zielony igłowa
RX1194 5 szt. igłowa

gr. linii pisania: 0,6 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
RX1007 czarny okrągła
RX1008 czerwony okrągła
RX1009 niebieski okrągła
RX1077 zielony okrągła

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
RX1195 5 szt. okrągła

gr. linii pisania: 1,00 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
RX1010 czarny okrągła
RX1011 czerwony okrągła
RX1012 niebieski okrągła
RX1078 zielony okrągła
RX1196 5 szt. okrągła

gr. linii pisania: 1,2-2,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

RX5402 czarny ścięta
RX5403 czerwony ścięta
RX5401 niebieski ścięta
RX1058 zielony ścięta
RX5439 5 szt. ścięta

Foliopis Lumocolor Staedtler
• uniwersalny pisak do pisania na foliach do rzutników  

oraz po prawie wszystkich gładkich powierzchniach tj: papier, karton, plastik, szkło, 
porcelana, metal, kamień, guma, drewno, tkaniny, skóra

• formuła DRY SAFE: pisak może pozostać otwarty przez kilka dni i nie wyschnie 
• idealny do opisywania płyt CD/DVD (gr. S i M), nie rozmazuje się i jest wodoodporny
• atrament na bazie alkoholu, nie zawiera ksylenu ani toluenu
• kolor czarny, żółty, pomarańczowy i brązowy odporny na blaknięcie, kolor czarny 

odporny na działanie warunków atmosferycznych (powyżej 3 lat)
gr. linii pisania S - 0,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
ST1085  czarny igłowa
ST1087  niebieski igłowa
ST1088  zielony igłowa
ST1010  brązowy igłowa
ST5086  żółty igłowa
ST1089 zestaw 4 szt. w etui igłowa

gr. linii pisania F - 0,6 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
ST1109  czarny okrągła
ST1110  czerwony okrągła
ST1111  niebieski okrągła
ST1112  zielony okrągła
ST1140  zestaw 4 szt. w etui okrągła

Marker wodoodporny
• nietoksyczny
• permanentny
• wentylowana skuwka z klipem
• do ciemnych powierzchni np. folia, plastik
• delikatny nie rysuje powierzchni

INDEKS KOL. TUSZU
KM1022 biały

Marker Gigant Permanent dwustronny
• wodoodporny, permanenty
• nietoksyczny PN EN71-3
• najwyższa intensywność i głębia koloru
dwie grubości linii pisania: 0,4-0,6 oraz 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM5557 czarny okrągła

gr. linii pisania M - 1 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
ST1090  czarny okrągła
ST1091  czerwony okrągła
ST1092  niebieski okrągła
ST1093  zielony okrągła
ST1012  brązowy okrągła
ST1094  zestaw 4 szt. w etui okrągła

gr. linii pisania B - 1-2,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
ST1116  czarny ścięta
ST1120 zestaw 4 szt. w etui ścięta
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Cienkopis kreślarski PIN 200
• profesjonalny cienkopis kreślarski idealny dla: grafików, projektantów, artystów
• tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie
• odporny na działanie wody, słońca, alkoholu, amoniaku i rozpuszczalników
• nie przesiąka przez papier
• twarda końcówka fibrowa nie ulega dyspersji (rozwarstwieniu)

INDEKS GR. LINII PISANIA KOL. TUSZU
UN5508 0,05 mm czarny
UN1095 0,1 mm czarny
UN1126 0,1 mm czerwony
UN1127 0,1 mm niebieski
UN1216 0,1 mm ciemnoszary
UN1219 0,1 mm szary
UN1217 0,1 mm sepia
UN1096 0,2 mm czarny
UN5004 0,2 mm czerwony
UN1128 0,2 mm niebieski
UN1097 0,3 mm czarny
UN1152 0,4 mm czarny

Zestawy kreślarskie EKO
• przeznaczony do zastosowań profesjonalnych 

jak i nauki kreślenia i rysunku technicznego
• tusz dostosowany do papieru normalnego, 

przezroczystego oraz specjalnych papierów 
do kreślenia

• posiada doskonałą odporność na działanie 
promieni słonecznych

• wyprodukowano w Polsce
INDEKS OPIS

RX2305 5 szt.
RX2306 10 szt. (9+brush)

INDEKS GR. LINII PISANIA KOL. TUSZU
UN5007 0,5 mm czarny
UN5008 0,5 mm czerwony
UN1129 0,5 mm niebieski
UN1207 0,5 mm ciemnoszary
UN1208 0,5 mm jasnoszary
UN1218 0,5 mm sepia
UN1151 0,6 mm czarny
UN1150 0,7 mm czarny
UN5009 0,8 mm czarny
UN1209 0,9 mm czarny
UN1210  1 mm czarny

Cienkopis kreślarski
• przeznaczony do zastosowań profesjonalnych jak i nauki kreślenia i rysunku technicznego
• tusz dostosowany do papieru normalnego, przezroczystego oraz specjalnych papierów 

do kreślenia
• posiada doskonałą odporność na działanie promieni słonecznych
• wyprodukowano w Polsce

INDEKS GR. LINII PISANIA KOL. TUSZU
RX1070 0,05 mm czarny
RX1071 0,1 mm czarny
RX5454 0,1 mm czerwony
RX5457 0,1  mm niebieski
RX5469 0,1 mm zielony
RX1072 0,2 mm czarny
RX1073 0,3 mm czarny
RX5455 0,3 mm czerwony
RX5468 0,3 mm niebieski
RX5470 0,3 mm zielony

INDEKS GR. LINII PISANIA KOL. TUSZU
RX5432 0,4 mm czarny
RX1074 0,5 mm czarny
RX5456 0,5 mm czerwony
RX5467 0,5 mm niebieski
RX5471 0,5 mm zielony
RX1079 0,6 mm czarny
RX6557 0,7 mm czarny
RX1075 0,8 mm czarny

RX2300 brush 
(pędzelkowa) czarny

INDEKS GR. LINII PISANIA KOL. TUSZU
UN1211  1,2 mm czarny
UN1213 pędzelek czarny
UN1212 pędzelek ciemnoszary
UN1214 pędzelek jasnoszary
UN1215 pędzelek sepia

Pisaki kreślarskie

brush
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Markery permanentne

Marker permanentny Jumbo
• marker permanentny, pisze po każdej powierzchni
• możliwość wymiany końcówki piszącej i wielokrotnego napełniania tuszem
• długość linii pisania 200 m
gr. linii pisania: 3-12,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP1073 czarny okrągła
WP1075 czerwony okrągła
WP1074 niebieski okrągła
WP1076 zielony okrągła

Marker Jumbo N50XL
• wyjątkowo gruba, ścięta końcówka, która pozwala na pisanie wyraźnych liter, 

znaków oraz symboli
• idealny do prac magazynowych, opisywania kartonów, tworzenia plakatów, 

banerów
• obudowa aluminiowa, wytrzymała filcowa końcówka, odporna na dociskanie 

do powierzchni
• odpowiedni na większość podłoży tj. karton, metal, drewno, plastik czy szkło
gr. linii pisania: 17 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN6977 czarny ścięta
PN4877 czerwony ścięta
PN0033  niebieski ścięta
PN0034  zielony ścięta
PN2545 Pen XL ścięta

Marker dwustronny Jumbo Twin
• wodoodporny, trwały tusz na bazie alkoholu 
• pisze na większości powierzchni; szkło, plastik, metal, drewno itp. 
• dwa rodzaje końcówki: chisel i bullet

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AZ3332  czarny ścięta/okrągła
AZ3334  czerwony ścięta/okrągła
AZ3333  niebieski ścięta/okrągła

Marker Jumbo XXL
• wodoodporny, permanentny
• szrokość  linii  pisania widoczna z daleka
• do opisywania plaktów reklamowych, folii, szarf
• intensywne kolory
• końcówka pisząca zabezpieczona przed wciśnięciem
gr. linii pisania: 3-12 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM5537 czarny ścięta

Marker Lumocolor
• wodoodporny marker do pisania po prawie wszystkich gładkich powierzchniach tj. karton, 

plastik, porcelana, metal, kamień itp. 
• formuła DRY SAFE: pisak może pozostać otwarty przez kilka dni i nie wyschnie 
• nie rozmazuje się i jest wodoodporny
• atrament na bazie alkoholu, nie zawiera ksylenu ani toluenu
• szybkoschnący, idealny dla osób leworęcznych
• kolor czarny i zielony odporne na blaknięcie (przez 10 lat)
• kolor czarny odporny na działanie warunków atmosferycznych  
gr. linii pisania: 2 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
ST1020  czarny okrągła
ST1017  czerwony okrągła
ST1018  niebieski okrągła

gr. linii pisania: 2-5 mm 
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
ST1016  czarny ścięta
ST1013  czerwony ścięta
ST1014  niebieski ścięta
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Foliopis/marker permanentny NF450
• niemal na każdą powierzchnię
• wytrzymała, precyzyjna, fibrowa końcówka
• nie zawiera substancji trujących - ksylenu i toluenu
gr. linii pisania: 0,6-1 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN6999  czarny okrągła
PN7000  czerwony okrągła
PN7001  niebieski okrągła
PN7002  zielony okrągła

Marker N50
• marker przemysłowy z wyjątkowo twardą 

końcówką, która długo zachowuje swój 
naturalny kształt

• nie zawiera substancji trujących - ksylenu 
i toluenu

• hermetycznie foliowany
• nadaje się na niemal każdą powierzchnię
gr. końcówki: 4,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN5136 czarny okrągła
PN5137 czerwony okrągła
PN5138 niebieski okrągła
PN5139 zielony okrągła
PN2303 mix 4 kol. okrągła

Marker permanentny 
N850/N860
• wyjątkowo popularny i przystępny cenowo marker 

o wszechstronnym zastosowaniu
• nie zawiera substancji trujących - ksylenu 

i toluenu
• odporny na działanie promieni słonecznych i wody
• nadaje się na niemal każdą powierzchnię
gr. linii pisania: 1,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN5761 czarny okrągła
PN5762 czerwony okrągła
PN5763 niebieski okrągła
PN5764 zielony okrągła

gr.linii pisania: 1,2-4,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN5765 czarny ścięta
PN5766 czerwony ścięta
PN5767 niebieski ścięta
PN5768 zielony ścięta
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PenTools
by

MARKERY, OŁÓWKI TECHNICZNE

ZAWSZE POD RĘKĄ
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OŁÓWEK 1,3 mm

MARKER OLEJOWY

MARKER PERMANENTNY

ENERGEL DOCUMENTPEN

MARKER OLEJOWY

MARKER KREDOWY

Ołówek automatyczny + grafity 1,3 mm
• gruba linia pisania
• do tworzenia precyzyjnych krawędzi i szablonów
• do zaznaczenia krawędzi do wycięcia, wiercenia itp.
• twardość grafitu HB
gr. linii pisania 1,3 mm

INDEKS PN2306

Pióro kulkowe 0,7 mm BLP77
• trwały tusz pigmentowym odporny na działanie światła, 

wody oraz czynników zewnętrznych; jest nieścieralny, 
nieusuwalny a także  odporny na kwasy

• wymienny wkład LRP7
• w komplecie 2 szt. pióra
gr. linii pisania 0,35 mm

INDEKS PN2307

Marker olejowy X100W
• aluminiowa obudowa, do stosowania w maszynach 

produkcyjnych
• wodoodporny tusz, odporny na na tłuste i zakurzone powierzchnie
• tusz światłotrwały i odporny na wiele rozpuszczalników
gr. linii pisania 3,0-4,0 mm

INDEKS KOLOR TUSZU
PN2305 biały

Marker olejowy MMP20
• końcówka z tłoczkiem
• szerokie zastosowanie w przemyśle, domu i ogrodzie
• nadają się na niemal każdą powierzchnię
gr. linii pisania 3,0 mm

INDEKS OPIS
PN2302 mix - 4 kolory

Marker permanentny/foliopis N75W 
• tusz odporny na rozmazywanie i rozpuszczanie na plastiku, 

na szkle, taśmie klejącej, grubym papierze, na produktach 
ze stali i drewna

• dwie końcówki, praktyczny marker do użytku codziennego
gr. linii pisania 0,6 i 1,2 mm

INDEKS OPIS
PN7414 mix - 3 kolory

Marker kredowy SMW26
• tusz podczas pisania daje efekt płynnej kredy
• do stosowania na bardzo gładkiej i suchej powierzchni
• pigmentowy, mocno kryjący, bezbarwny tusz
• na bazie wody, do tymczasowego znakowania, łatwo zmywalny 
gr. linii pisania 1,5-4,0 mm

INDEKS OPIS
PN2304 mix - 4 kolory
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Markery permanentne Maxx 130/133
• światło- i wodoodporny tusz w intensywnych kolorach
• do pisania po każdej gładkiej powierzchni - drewnie, plastiku, szkle, metalu itd.
• szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu
• nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni
• proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej Maxx 640: napełnienie 

przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego markera, 
tym samym redukuje ilość odpadów

• plastikowa obudowa, skuwka z praktycznym klipem
• elementy obudowy w kolorze tuszu
gr. linii pisania: 1-3 lub 1-4 mm

INDEKS MODEL KOL. TUSZU KOŃCÓWKA GR. KOŃCÓWKI
IN1018 Maxx 130 czarny okrągła 1-3 mm
IN1065 Maxx 130 czerwony okrągła 1-3 mm
IN1066 Maxx 130 niebieski okrągła 1-3 mm
IN1067 Maxx 130 zielony okrągła 1-3 mm
IN1005 Maxx 130 mix 4 szt. okrągła 1-3 mm
IN6668 Maxx 133 czarny ścięta 1-4 mm
IN1068 Maxx 133 czerwony ścięta 1-4 mm
IN1069 Maxx 133 niebieski ścięta 1-4 mm
IN1070 Maxx 133 zielony ścięta 1-4 mm

Mazak wodoodporny Colli-Marker
• wodoodporny na prawie każdym materiale
• stabilna aluminiowa obsadka, nie zawiera ksylenu i toluenu
• długość linii pisania: 350 m
• ilość wypełniania: 4 ml
gr. linii pisania: 1-4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
OL1130 czarny
OL1132 czerwony
OL1131 niebieski

Markery permanentne RMP-1, RMP-2
• doskonałe do pisania po prawie każdej powierzchni
• szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się,  

nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych, spełnia normę ISO 12757-2
• marker może być pozostawiony bez zatyczki przez dwa tygodnie  

(nie krócej niż produkty z systemem „dry safe ink” i „cap off”)  
- nie zaschnie w warunkach normy ISO 554

• korek w nasadce i obudowie określa kolor tuszu, fibrowa końcówka
• wyprodukowano w Polsce

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA GR. 
KOŃCÓWKI

RX1023 czarny okrągła 4,0 mm
RX1026 czerwony okrągła 4,0 mm
RX1036 niebieski okrągła 4,0 mm
RX1062 zielony okrągła 4,0 mm
RX1063 czarny ścięta 1-4 mm
RX1064 czerwony ścięta 1-4 mm
RX1065 niebieski ścięta 1-4 mm
RX1066 zielony ścięta 1-4 mm

Marker permanentny SigmaFlo
• system bezpośredniego dostarczania atramentu umożliwia dłuższe pisanie 

niż system filtrowy
• zaznacza grubo i równomiernie do ostatniej kropli atramentu
• ciekły tusz na bazie alkoholu pisze na większości powierzchni takich 

jak szkło, plastik, metal, drewno itp. 
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AZ1114  czarny okrągła
AZ1115  czerwony okrągła
AZ1116  niebieski okrągła
AZ1117  zielony okrągła
AZ1113 mix 4 szt. okrągła

Markery permanentne MM200/MM201
• przeznaczone do trwałego znakowania prawie wszystkich powierzchni, jak np.: kartonu, 

szkła, metalu, plastiku, drewna itd. 
• wodoodporny i szybkoschnący tusz o słabym zapachu
• mogą być pozostawione bez skuwki do 14 dni (ISO 554)
• obudowa markera wykonana w 30% z tworzyw z recyklingu
• wyposażone w wentylowaną skuwkę zgodną z normą ISO 11540:1993
gr. linii pisania: 3 mm (MM200) lub 1-4 mm (MM201)

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA GR. KOŃCÓWKI
AX0102  czarny okrągła 3,0 mm
AX0103  czerwony okrągła 3,0 mm
AX0104  niebieski okrągła 3,0 mm
AX0105  zielony okrągła 3,0 mm
AX0106  zestaw mix okrągła 3,0 mm
AX0107  czarny ścięta 1-4 mm
AX0108  czerwony ścięta 1-4 mm
AX0109  niebieski ścięta 1-4 mm
AX0110  zielony ścięta 1-4 mm
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Marker permanentny Fine
• marker o stylistyce pióra zawierający 

szybkoschnący, odporny na wodę atrament piszący 
niemal po wszystkich nawierzchniach włączając: 
szkło, metal, papier fotograficzny, folię i większość 
plastików

• wytrzymała końcówka odporna na ścieranie 
a mocny polipropylenowy korpus zapobiega 
wyparowywaniu tuszu

• nasadka w kolorze tuszu
gr. linii pisania: 0,9 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PM5027 czarny okrągła
PM5070 czerwony okrągła
PM5071 niebieski okrągła
PM5124 zielony okrągła

Marker permanentny 
NO-520/NO-580
• markery permanentne, szybkoschnące na bazie alkoholu - 

umożliwiają pisanie po większości powierzchni (tekstylia, 
drewno, szkło, metal, plastik)

• tusz ekologiczny - nie zawiera szkodliwego ksylenu
• odporny na działanie światła i warunków 

atmosferycznych
• po wyschnięciu kolory tuszu nie łączą się ze sobą
• trwała oprawa z aluminium zapobiega wysychaniu tuszu
gr. linii pisania: 1-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN5012 czarny okrągła
UN5013 czerwony okrągła
UN5014 niebieski okrągła
UN5015 zielony okrągła

gr. linii pisania: 1,0-5,0 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN5016 czarny ścięta
UN5017 czerwony ścięta
UN5018 niebieski ścięta
UN5019 zielony ścięta

Marker SCA-F/SCA-B
• profesjonalny marker wysokiej klasy  

ze ściętą lub okrągłą końcówką
• pisze po wszystkich rodzajach powierzchni
• tusz wodoodporny, szybkoschnący,  

nie rozmazuje się
• dobrze kryje, nie blaknie
• odporny na działanie warunków atmosferycznych 

oraz wysokich i niskich temperatur
gr. linii pisania: 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP1154 czarny okrągła
WP1155 czerwony okrągła
WP1156 niebieski okrągła
WP1157 zielony okrągła

gr. linii pisania: 2-4,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP1158 czarny ścięta
WP1159 czerwony ścięta
WP1160 niebieski ścięta
WP1161 zielony ścięta

Marker permanentny 
SCA-100/SCA-400
• najnowsze markery SCA-100 i SCA-400 

wytrzymają aż 24 h bez skuwki! 
• wytrzymały, wodoodporny tusz w wyraźnych 

kolorach oraz odporna fibrowa końcówka 
• piszą po każdej powierzchni
gr. linii pisania: 1 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP6399 czarny okrągła
WP6401 czerwony okrągła
WP6400 niebieski okrągła
WP6402 zielony okrągła

gr. linii pisania: 4 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

WP6403 czarny ścięta
WP6405 czerwony ścięta
WP6404 niebieski ścięta
WP6406 zielony ścięta

Markery permanentne
• markery permanentne z tuszem wodoodpornym, 

który nie zawiera ksylenu i toluenu
• do pisania po wszystkich powierzchniach
• końcówka okrągła 1,5 mm
• 9 kolorów tuszu

INDEKS KOL. TUSZU
TA1767 czarny
TA1766 czerwony
TA1765 niebieski
TA1768 zielony
TA1769 pomarańczowy
TA1770 brązowy
TA1771 żółty
TA1640 różowy
TA1772 fioletowy

Marker permanentny  
D.Rect 2160
• permanentny marker z wodoodpornym, 

nietoksycznym, szybkoschnącym tuszem
• plastikowa obudowa
• skuwka z krótkim klipsem
• nie zawiera ksylenu ani toluenu
gr. linii pisania: 1-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
LV1153 czarny okrągła
LV1154 czerwony okrągła
LV1155 niebieski okrągła
LV1156 zielony okrągła

gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
LV1159 czarny ścięta
LV1270 czerwony ścięta
LV1220 niebieski ścięta
LV1281 zielony ścięta
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Marker permanentny ekologiczny
• minimum 90% plastiku użytego do produkcji pochodzi z recyklingu
• trwały, bezwonny tusz, szybkoschnący, nierozmazujący się, wodoodporny, bez dodatku 

toluenu i ksylenu
• idealne do pisania, kolorowania i znakowania na niemal wszystkich rodzajach powierzchni,
• również na metalu, szkle czy plastiku
• możliwość ponownego napełniania (tusz T25, MTK25) oraz wymiany końcówek
gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1172  czarny okrągła
EG1173  czerwony okrągła
EG1174  niebieski okrągła
EG1175  zielony okrągła
EG1176  4 kolory okrągła

Markery permanentny 103/133
• do pisania, znakowania i kolorowania na niemal wszystkich rodzajach powierzchni, również 

metalu, szkle i plastiku
• szybkoschnący, nieplamiący tusz, odporny na działanie światła
• wodoodporny i odporny na ścieranie na niemal każdej powierzchni
• bezwonny tusz bez dodatku toulenu/ksylenu
103 - gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG0020  czarny okrągła
EG0021  czerwony okrągła
EG0022  niebieski okrągła
EG0023  zielony okrągła

Marker permanentny 
NO-320F/NO-380B
• marker permanentny w plastikowej obudowie
• doskonała relacja jakości do ceny
• umożliwia znakowanie każdej powierzchni (metal, 

drewno, tkanina, papier, szkło skóra, folia, plastik)
• tusz ekologiczny - nie zawiera ksylenu
• odporny na działanie wody
gr. linii pisania: 1,0-3,0  mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN5929 czarny okrągła
UN5930 czerwony okrągła
UN5931 niebieski okrągła
UN5932 zielony okrągła

gr. linii pisania: 1,0-4,0 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

UN5933 czarny ścięta
UN5934 czerwony ścięta
UN5935 niebieski ścięta
UN5936 zielony ścięta

Marker permanetny 2000/2300 Ecolutions
• pozostawiony bez skuwki nie wysycha przez 3 tygodnie
• akrylowa blokada końcówki
• możliwość nałożenia skuwki na dolną część markera
• nie zawiera ksylenu ani toluenu - nietoksyczny tusz na bazie alkoholu
• wykonany w 51% z materiałów przetworzonych
• neutralny zapach
gr. linii pisania: 1,7 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
BP1024 czarny okrągła
BP1026 czerwony okrągła
BP1025 niebieski okrągła
BP1027 zielony okrągła
BP1062 mix okrągła

gr. linii pisania: 3,1-5,3 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
BP1052 czarny ścięta
BP1054 czerwony ścięta
BP1053 niebieski ścięta
BP1055 zielony ścięta
BP5044 mix ścięta

gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1177  czarny ścięta
EG1178  czerwony ścięta
EG1179  niebieski ścięta
EG1180  zielony ścięta
EG1181  4 kolory ścięta

Marker permanentny 300/330
• trwały, bezwonny tusz, bez dodatku toluenu i ksylenu, szybkoschnący i nierozmazujący się
• markery idealne do pisania, kolorowania i znakowania na niemal wszystkich rodzajach 

powierzchni, również na metalu, szkle czy plastiku
• możliwość ponownego napełniania (tusz T25, MTK25)
• możliwość wymiany końcówek piszących
gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1000 czarny okrągła
EG1001 czerwony okrągła
EG1002 niebieski okrągła
EG1003 zielony okrągła
EG1102 żółty okrągła
EG1103 pomarańczowy okrągła
EG1104 brązowy okrągła
EG1105 fioletowy okrągła
EG1106 różowy okrągła
EG1107 jasnoniebieski okrągła
EG1108 4 kolory okrągła

gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1004 czarny ścięta
EG1005 czerwony ścięta
EG1006 niebieski ścięta
EG1007 zielony ścięta
EG1109 żółty ścięta
EG1110 pomarańczowy ścięta
EG1111 brązowy ścięta
EG1112 fioletowy ścięta
EG1113 różowy ścięta
EG1114 jasnoniebieski ścięta
EG1115 4 kolory ścięta

133 - gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG0024  czarny ścięta
EG0025  czerwony ścięta
EG0026  niebieski okrągła
EG0027  zielony okrągła
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gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1004 czarny ścięta
EG1005 czerwony ścięta
EG1006 niebieski ścięta
EG1007 zielony ścięta
EG1109 żółty ścięta
EG1110 pomarańczowy ścięta
EG1111 brązowy ścięta
EG1112 fioletowy ścięta
EG1113 różowy ścięta
EG1114 jasnoniebieski ścięta
EG1115 4 kolory ścięta

133 - gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG0024  czarny ścięta
EG0025  czerwony ścięta
EG0026  niebieski okrągła
EG0027  zielony okrągła

Zestawy markerów permanentnych Sharpie
• SHARPIE® FINE to kreatywne markery permanentne, do pisania po 

różnych powierzchniach i materiałach
• szybkoschnący tusz, nie zawiera ksylenu i toulenu
• doskoknale nadają się do oznaczania kartonu, papieru fotograficznego, 

tektury, drewna, metalu, folii, kamienia, tworzywa sztucznego, skóry 
i wielu innych powierzchni

• nasadka z klipsem
gr. linii pisania 0,9 mm

INDEKS OPIS IL. MARKERÓW
PM1021 „OKO” 30
PM1022 Fine 20
PM1023 Fine 12 + 2
PM1024 Ultra Fine 12

Marker Gigant Permanent - ścięta końcówka
• wodoodporny, permanentny
• podwójny system szczelności
• nietoksyczny, wentylowana skuwka
• najwyższa intensywność i głębia koloru
• końcówka zabezpieczona przed wciśnięciem
gr. linii pisania: 1-5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM5071 czarny ścięta
KM5073 czerwony ścięta
KM5411 niebieski ścięta
KM5412 zielony ścięta

Marker Gigant Permanent 
- okrągła końcówka
• wodoodporny, permanentny
• podwójny system szczelności
• nietoksyczny, wentylowana skuwka
• najwyższa intensywność i głębia koloru
• końcówka zabezpieczona przed wciśnięciem
gr. linii pisania: 2,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM3117 biały okrągła
KM1059 srebrny okrągła
KM1060 złoty okrągła

gr. linii pisania: 1,5-3 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

KM1029 czarny okrągła
KM1030 czerwony okrągła
KM1031 niebieski okrągła
KM1032 zielony okrągła

PM1021
PM1023

PM1024 PM1022

Marker permanentny SigmaFlo
• system bezpośredniego dostarczania tuszu umożliwia dłuższe pisanie niż system filtrowy
• pisze wyraźnie i równomiernie do ostatniej kropli tuszu
• do stosowania na większości powierzchni: szkło, plastik, metal, drewno itp.
• umożliwia cienkie i delikatne pisanie
• 36 miesięcy przydatności 
• linia pisania 400 m
• końcówka Fine

INDEKS OPIS KOŃCÓWKA
AZ3325  zestaw 4 szt. okrągła
AZ3326  zestaw 8 szt. okrągła
AZ3327  zestaw 12 szt. okrągła
AZ3328  zestaw 24 szt. okrągła

AZ3328

AZ3326

AZ3325

AZ3327
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Marker do flipchartów 
PM-122/PM-126
• idealne do pisania po flipchartach papierowych 

a także do stosowania  
na m.in. foliach do projektorów CHP,  
szkle, do metali, styropianu, tkanin

• nie przesiąkają przez papier
• na bazie wody, bezwonny
• odporne na działanie światła i warunków 

atmosferycznych
• po wyschnięciu kolory tuszu nie łączą się ze sobą
• tusz nie spiera się w temp. do 40oC
gr. linii pisania: 1,2 - 1,8 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN5060 czarny okrągła
UN5061 czerwony okrągła
UN5062 niebieski okrągła
UN5063 zielony okrągła
UN5773 zestaw 4 szt. okrągła

gr. linii pisania: 5,7 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

UN5033 czarny ścięta

Marker flipchart 1537
• ekologiczny, bezwonny
• nie przebija na drugą stonę kartki
• końcówka zabezpieczona  

przed wciśnięciem
• wentylowana skuwka
gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM5492 czarny okrągła
KM5493 czerwony okrągła
KM5494 niebieski okrągła
KM5495 zielony okrągła

Marker do tablic suchościeralnych Maxx 290/293
• z końcówką okrągłą lub ściętą
• użyte na tablicy ścierają się z wyjątkową łatwością, na flipcharcie nie przebijają
• innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, ciche pisanie  

bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia
• zwiększone dawkowanie tuszu polepsza wyrazistość i intensywność barw
• szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu
• nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni
• proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej Maxx 655 (kolor czarny): 

napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu 
nowego markera, tym samym redukuje ilość odpadów

• skuwka z praktycznym klipem
• elementy obudowy w kolorze tuszu
• kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
gr. linii pisania: 2-3 lub 2-5 mm

INDEKS MODEL KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
IN1071 Maxx 290 czarny okrągła
IN1072 Maxx 290 czerwony okrągła
IN1073 Maxx 290 niebieski okrągła
IN1074 Maxx 290 zielony okrągła
IN1122 Maxx 290 mix 4 szt. okrągła
IN1075 Maxx 293 czarny ścięta
IN1076 Maxx 293 czerwony ścięta
IN1077 Maxx 293 niebieski ścięta
IN1078 Maxx 293 zielony ścięta

Markery Multiboard flurescencyjne
• idealne do dekoracji i pisania
• do użytku na tablicach szklanych i suchościeralnych
• bardzo łatwe ścieranie po wyschnięciu
• atrament na bazie alkoholu, okrągła końcówka
• w opakowaniu 4 markery: różowy, zielony, żółty i pomarańczowy

INDEKS OPIS

DC6610 zestaw 4 szt.

Marker PWB-202 do tablic 
suchościeralnych
• jedyny na rynku marker z okienkiem  

do śledzenia tuszu pozostałego do pisania
• pojawienie się pierwszego pęcherzyka informuje, 

że pozostało nam tuszu na 20 m pisania
• nowatorski tusz daje gładkie linie i wyraźne, 

intensywne kolory
• tusz łatwy do usunięcia, nie pozostawia śladów 

na tablicy
gr. linii pisania: 1,8-2,2 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN5370 czarny okrągła
UN5373 czerwony okrągła
UN5371 niebieski okrągła
UN5372 zielony okrągła
UN5446 zestaw 4 szt. okrągła

Markery wodne (do flipchartów)/suchościeralne
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Marker suchościeralny mini
• markery do tablic suchościeralnych z wbudowaną gumką do ścierania
• nietoksyczny i niskozapachowy atrament idealny do użytku w domu i biurze domowym
• zestaw 6 pisaków do wycierania na sucho w różnych kolorach z cienką końcówką 

o szerokości 2 mm, która zapewnia jednolite, gładkie linie
INDEKS OPIS
AC1517 mix 6 kolorów

Marker SigmaFlo WBM-B 220 
do tablic białych
• marker suchościeralny do białych tablic 

z okrągłą końcówką
• tusz na bazie alkoholu, dzięki czemu  

można go łatwo wymazać za pomocą suchej 
szmatki lub ręcznika papierowego

• linia pisania znakuje gęsto i równomiernie  
aż do ostatniej kropli tuszu 

gr. linii pisania: 2 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AZ1102 czarny okrągła
AZ1103 czerwony okrągła
AZ1104 niebieski okrągła
AZ1105 zielony okrągła
AZ1101 zestaw 4 szt. okrągła

Marker do tablic 
suchościeralnych
• dedykowane do tablic o powierzchniach 

suchościeralnych: lakierowanych, ceramicznych, 
szklanych

• tusz o delikatnym zapachu na bazie alkoholu
• intensywne kolory
gr. linii pisania: 2-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AX1362 czarny okrągła
AX1363 czerwony okrągła
AX1364 niebieski okrągła
AX1365 zielony okrągła
AX1366 zestaw 4 szt. okrągła

Marker 360 do tablic 
suchościeralnych i flipchartów
• ścieralny na sucho z praktycznie wszystkich 

nieporowatych powierzchni jak np. emalia i 
melamina

• dzięki technologii cap-off może być pozostawiony 
bez zatyczki nawet na kilka tygodni bez ryzyka 
wyschnięcia

• szybkoschnący tusz bez dodatku octanu butylu
• do wielokrotnego napełniania tuszem 

uzupełniającym edding BTK 25, dostępne 
zapasowe końcówki

gr. linii pisania: 1,5-3 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1048 czarny okrągła
EG1049 czerwony okrągła
EG1050 niebieski okrągła
EG1051 zielony okrągła
EG1116  żółty okrągła
EG1117  pomarańczowy okrągła
EG1118  brązowy okrągła
EG1119  fioletowy okrągła
EG5064 4 kolory okrągła

Marker 363 do tablic 
suchościeralnych i flipchartów
• ścieralny na sucho z praktycznie wszystkich 

nieporowatych powierzchni jak np. emalia 
i melamina

• dzięki technologii cap-off może być pozostawiony 
bez zatyczki nawet na kilka tygodni bez ryzyka 
wyschnięcia

• szybkoschnący tusz bez dodatku octanu butylu
• do wielokrotnego napełniania tuszem 

uzupełniającym edding BTK 25, dostępne 
zapasowe końcówki

gr. linii pisania: 1-5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1121  czarny ścięta
EG1122  czerwony ścięta
EG1123  niebieski ścięta
EG1124  zielony ścięta
EG1125  4 kolory ścięta

Marker neonowy 
• zestaw 4 pisaków w jaskrawych 

kolorach o szerokości 2 mm, 
zapewniających jednolite, gładkie linie

• wysokiej jakości tusz z łatwością 
rozprowadza się na kartkach 
do flipchartów, powierzchniach 
suchościeralnych czy foliach 
do rzutników
INDEKS OPIS
AC1516 mix 4 kolorów
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Marker do tablic 
suchościeralnych MW50M
• wyjątkowo ekonomiczny marker do białych 

tablic z płynnym tuszem i systemem ponownego 
napełniania

• na naboje atramentowe MWR1, dostępne  
w 4 podstawowych kolorach

• wykonany w 93% z materiałów przetworzonych
gr. linii pisania: 2,0-2,1 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN5744 czarny okrągła
PN5745 czerwony okrągła
PN5746 niebieski okrągła
PN5747 zielony okrągła

Nabój wymienny MWR1
• ekonomiczne rozwiązanie dla biura - nie trzeba 

wymieniać całego markera, wystarczy go napełnić
INDEKS KOL. TUSZU
PN5748  czarny
PN5749  czerwony
PN5750  niebieski
PN5751  zielony

 

Markery suchościeralne  
Velleda ECOlution 1701/1751
• atrament praktycznie bezwonny na bazie alkoholu
• łatwy do usunięcia nawet po kilku dniach
• obudowa wykonana w 51% z materiałów 

przetworzonych
• zablokowana końcówka pisząca nie ugina się 

i nie cofa pod naciskiem
• skuwka i zakończenie w kolorze tuszu
gr.linii pisania: 1,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
BP1036 czarny okrągła
BP1038 czerwony okrągła
BP1037 niebieski okrągła
BP1039 zielony okrągła
BP5046 zestaw 4 szt. okrągła

gr. linii pisania: 3,7-5,5 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
BP1057 czarny ścięta
BP1059 czerwony ścięta
BP1058 niebieski ścięta
BP1060 zielony ścięta
BP5045 zestaw 4 szt. ścięta

Marker suchościeralny RMS-1
• marker do tablic suchościeralnych
• łatwo wymazywalny z tablicy
• tusz spełnia normę EN 71-9 oraz ASTM D-4236
• posiada trzydniowy system cap-off
• dostępny także w kompletach z gąbką w wersji 

z magnesem lub bez
• końcówka: okrągła
• wyprodukowano w Polsce
gr. linii pisania: 1,4 mm

INDEKS OPIS KOL. TUSZU
RX5595 końcówka okrągła czarny
RX5596 końcówka okrągła czerwony
RX5597 końcówka okrągła niebieski
RX5598 końcówka okrągła zielony
RX5586 zestaw mix + gąbka 4 szt.

RX5599 zestaw mix + gąbka 
z magnesem 4 szt.

Markery Multiboard
• idealne do dekoracji i pisania
• do użytku na tablicach szklanych i suchościeralnych
• bardzo łatwe ścieranie po wyschnięciu
• atrament na bazie alkoholu, okrągła końcówka

INDEKS KOL. TUSZU
DC6608 biały
DC6609 czarny

Marker Gigant do tablic 
suchościeralnych
• bardzo łatwo usuwalny nawet  

po 3 miesiącach
• nie pozostawia po wytarciu żadnych śladów 

na tablicach
• odporny na wysychanie system „cap off”
• miękkość pisania
• ekologiczny o intensywnych kolorach
gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KM5055 czarny okrągła
KM5056 czerwony okrągła
KM5053 niebieski okrągła
KM5054 zielony okrągła
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Marker MM351 do tablic suchościeralnych 
i flipchartów z magnesem i gąbką
• posiada wbudowaną gąbkę i magnes
• wielofunkcyjny – gąbka umożliwia szybkie korekty podczas pisania 

po tablicy, a magnes umożliwia przypięcie markera do powierzchni 
metalowej

• może być pozostawiony bez skuwki do 3 dni (ISO 554)
• łatwościeralny z tablic, tusz nie przebija na drugą stronę bloków 

do flipchartów
• obudowa markera wykonana w 30% z tworzyw z recyklingu
• wyposażony w wentylowaną skuwką zgodną z normą ISO 

11540:1993
gr. linii pisania: 1-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AX0099  czarny okrągła
AX0100  czerwony okrągła
AX1553  niebieski okrągła
AX0101  zielony okrągła

Marker MW85 do tablic 
suchościeralnych 
• ekonomiczne markery do białych  

tablic z tuszem na bazie alkoholu
• nie pozostawiają trwałych śladów  

na tablicy
• bardzo łatwo się je ściera, nawet  

po kilku dniach
gr. linii pisania: 1,9 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN1245 czarny okrągła
PN1243 czerwony okrągła
PN1246 niebieski okrągła
PN1247 zielony okrągła
PN1248 zestaw 4 szt. okrągła

Marker MWL5SBF  
do tablic suchościeralnych
• wyraźne kolory, aż do ostatniej kropli tuszu!
• do białych lub porcelanowych tablic
• łatwo ścieralny, wystarczy sucha szmatka  

lub gąbka
• unikalny system dozowania tuszu za pomocą tłoczka
gr. linii pisania: 1-9 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN1480 czarny
PN1481 czerwony
PN1482 niebieski
PN1483 zielony
PN7689 zestaw 4 szt. z gąbką

Marker do tablic 
suchościeralnych MM350
• może być pozostawiony bez skuwki do 3 dni  

(ISO 554)
• łatwościeralny z tablic, tusz nie przebija na drugą 

stronę bloków do flipchartów
• obudowa markera wykonana w 30% z tworzyw 

z recyklingu
• wyposażony w wentylowaną skuwką zgodną 

z normą ISO 11540:1993
gr. linii pisania: 1-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AX0095  czarny okrągła
AX0096  czerwony okrągła
AX0097  niebieski okrągła
AX0098  zielony okrągła
AX0094  zestaw 4 szt. okrągła

Marker do tablic 
suchościeralnych D-Signer B
• odporny na wysychanie - do 72 godzin  

bez skuwki
• nietoksyczny tusz
• intensywny kolor
• długość linii pisania: 200 m
gr. linii pisania: 2-4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
DO2306  czarny okrągła
DO2307  czerwony okrągła
DO2308  niebieski okrągła
DO2309  zielony okrągła

DO2336  zestaw 4 szt.  
+ gąbka okrągła
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Marker suchościeralny MWL5M 
do tablic magnetycznych
• końcówka okrągła
• marker suchościeralny z tłoczkiem dozującym płynny tusz do końcówki
• 3-4 krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze
• bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka
• nie zawiera substancji trujących tj. ksylenu, toluenu oraz polichlorku winylu
• system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantuje jednakową  

intensywność koloru przez cały okres użytkowania
• gdy linia zaczyna blaknąć, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć tłoczek  

na końcu markera
INDEKS KOL. TUSZU GR. LINII PISANIA DŁ. LINII PIS.

PN5000 czarny 2,0-2,5 mm 1100 m
PN5001 czerwony 2,0-2,5 mm 1100 m
PN5002 niebieski 2,0-2,5 mm 1100 m
PN5003 zielony 2,0-2,5 mm 1100 m
PN5605 4 szt. z gąbką 2,0-2,5 mm 1100 m
PN0031 4 szt. 2,0-2,5 mm 1100 m

Marker suchościeralny MWL5S 
do tablic magnetycznych
• marker suchościeralny z tłoczkiem dozującym płynny tusz do końcówki
• 3-4 krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze
• bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka
• nie zawiera substancji trujących tj. ksylenu, toluenu oraz polichlorku winylu
• system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantuje jednakową intensywność koloru 

przez cały okres użytkowania
• gdy linia zaczyna blaknąć, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć tłoczek na końcu markera

INDEKS KOL. TUSZU GR. LINII PISANIA DŁ. LINII PIS.
PN1101 czarny 1,1-2,2 mm 1200 m
PN1102 czerwony 1,1-2,2 mm 1200 m
PN1103 niebieski 1,1-2,2 mm 1200 m
PN1104 zielony 1,1-2,2 mm 1200 m
PN1105 zestaw 4 szt. z gąbką 1,1-2,2 mm 1200 m
PN0032 zestaw 4 szt. EFGV 1,1-2,2 mm 1200 m

Marker suchościeralny MWL5W 
do tablic magnetycznych
• końcówka okrągła
• marker suchościeralny z tłoczkiem dozującym płynny tusz do końcówki
• 3-4 krotnie dłuższa linia pisania niż w tradycyjnym markerze
• bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka
• nie zawiera substancji trujących tj. ksylenu, toluenu oraz polichlorku winylu
• system dozowania tuszu za pomocą tłoczka gwarantuje jednakową intensywność koloru 

przez cały okres użytkowania
• gdy linia zaczyna blaknąć, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć tłoczek na końcu markera

INDEKS KOL. TUSZU GR. LINII PISANIA DŁ. LINII PIS.
PN7702  czarny 3,0-3,3 mm 750 m
PN7696  czerwony 3,0-3,3 mm 750 m
PN7697  niebieski 3,0-3,3 mm 750 m
PN7698  zielony 3,0-3,3 mm 750 m
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Komplet 4 markerów Vboard Master + gąbka
• marker suchościeralny z dwoma systemami: V-System oraz TPF
• intensywne kolory widoczne z dużej odległości
• produkt ekologiczny, wykonany w 92% z materiałów przetworzonych,  

nie wliczając części wymiennych
gr. linii pisania: 2,3 mm

INDEKS OPIS KOŃCÓWKA
WP1652 4 szt. (mix) okrągła

Komplet 4 markerów + gąbka
• bardzo łatwo usuwalny nawet po 3 miesiącach
• odporny na wysychanie system „cap off”
• nie pozostawia po wytarciu żadnych śladów
• ekologiczny o intensywnych kolorach
gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS OPIS KOŃCÓWKA
KM5418 4 szt. (mix) okrągła

Marker do szkła RMG-1
• płynny tusz kredowy, niepylący
• idealny do pisania po gładkich powierzchniach takich jak szkło
• łatwościeralny
• bezpieczny dla dzieci
• przed użyciem wstrząsnąć dobrze markerem
• aby zacząć pisać trzeba przycisnąć końcówkę do powierzchni po której 

będziemy pisać w pozycji pionowej, tak aby umożliwić końcówce 
markera napełnienie się tuszem po użyciu należy pamiętać o nałożeniu 
nasadki
INDEKS KOL. TUSZU

RX6553 czarny
RX2589 niebieski
RX6549 zielony
RX6552 biały 
RX6550 fioletowy

INDEKS KOL. TUSZU
RX6551 pomarańczowy
RX4563 różowy
RX7452  żółty
RX6732  etui 4 szt. 
RX2307 etui EKO 8 szt. mix

Marker 95 do powierzchni szklanych
• do pisania na większości powierzchni szklanych
• nadaje się również do tablic suchościeralnych 
• pigmentowany tusz na bazie wody jest łatwo usuwalny na sucho 

z większości szklanych powierzchni
• okrągła końcówka o szerokości 1,5-3 mm
• zestaw 4 kolorów jasnych (biały, jasnoniebieski, różowy, żółty)
• zestaw 4 kolorów (jasnoniebieski, różowy, pomarańczowy, czarny)
• zestaw 6 kolorów (biały, jasnoniebieski, różowy, pomarańczowy, 

żółty, czarny)
gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG0035  czarny okrągła
EG0036  biały okrągła
EG0037  jasnoniebieski okrągła
EG0038  pomarańczowy okrągła
EG0039  różowy okrągła
EG0040  żółty okrągła
EG0041  mix 4 jasnych kolorów okrągła
EG0042  mix 4 kolorów okrągła
EG0043  mix 6 kolorów okrągła
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Markery do szyb 4090/4095
• markery na bazie płynnej kredy o neutralnym zapachu
• doskonały do wykonywania napisów  

i zdobień na oknach, witrynach i innych gładkich powierzchniach
• zmywalne za pomocą mokrej ściereczki
• przepływ tuszu regulowany zaworem
gr. linii pisania: 4-15 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5043 czarny ścięta
EG1151  czerwony ścięta
EG1152  niebieski ścięta
EG1153  zielony ścięta
EG5048 biały ścięta
EG1154  jasnozielony ścięta
EG1155  żółty fluo ścięta

EG1156  pomarańczowy 
fluo ścięta

EG1157  różowy fluo ścięta
EG1158  4 kolory ścięta
EG1159  5 kolorów ścięta

gr. linii pisania: 2-3 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5050 czarny okrągła
EG5051 czerwony okrągła
EG5721 niebieski okrągła
EG5053 zielony okrągła
EG5160 biały okrągła
EG1160  jasnozielony okrągła
EG1161  żółty fluo okrągła
EG1163  różowy fluo okrągła
EG1164  4 kolory okrągła
EG1165  5 kolorów okrągła

Markery olejowe PX-21 PAINT
gr. linii pisania: 0,8-1,2 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1052 czarny
UN5050 czerwony
UN5051 niebieski
UN5053 zielony
UN1053 biały
UN5054 złoty
UN1054 srebrny
UN5087 żółty
UN5169 różowy

Markery olejowe  
PX-203 PAINT
• do stosowania na powierzchniach śliskich, 

gładkich, tłustych (metal, szkło, kamień, 
plastik, styropian, drewno)

gr. linii pisania: 0,8 mm
INDEKS KOL. TUSZU

UN5494 srebrny
UN5493 biały
UN5495 złoty

Markery olejowe PX-30 PAINT
gr. linii pisania: 4,0-8,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1059 czarny
UN1058 biały
UN5108 srebrny
UN5109 złoty

Markery olejowe PX-20 PAINT
gr. linii pisania: 2,2-2,8 mm

INDEKS KOL. TUSZU
UN1055 czarny
UN5041 czerwony
UN5043 niebieski
UN5046 zielony
UN1057 złoty
UN5047 srebrny
UN1056 biały
UN5048 żółty
UN5042 fioletowy
UN5045 różowy
UN5044 pomarańczowy
UN5966 błyszczący żółty
UN5965 błyszczący srebrny
UN1041 błyszczący brązowy

Markery olejowe
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NA NIEMAL KAŻDĄ POWIERZCHNIĘ

KOŃCÓWKA Z TŁOCZKIEM, POZWALA NA ZUŻYCIE TUSZU DO OSTATNIEJ KROPLI

SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, DOMU I OGRODZIE 

NIE ZAWIERA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

GRUBOŚĆ KOŃCÓWKI: 
- MMP20 (4,6 MM) 
- MMP10 (4,5 MM)
GRUBOŚĆ LINII PISANIA: 
- MMP20 (2,5 - 2,9 MM) 
- MMP10 (2,3 MM)
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NA NIEMAL KAŻDĄ POWIERZCHNIĘ

KOŃCÓWKA Z TŁOCZKIEM, POZWALA NA ZUŻYCIE TUSZU DO OSTATNIEJ KROPLI

SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, DOMU I OGRODZIE 

NIE ZAWIERA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

GRUBOŚĆ KOŃCÓWKI: 
- MMP20 (4,6 MM) 
- MMP10 (4,5 MM)
GRUBOŚĆ LINII PISANIA: 
- MMP20 (2,5 - 2,9 MM) 
- MMP10 (2,3 MM)

Markery olejowe MMP20
• końcówka z tłoczkiem, pozwala na ekonomiczne, całkowite 

wykorzystanie tuszu do ostatniej kropli
• ma szerokie zastosowanie w przemyśle, domu i ogrodzie
• nadają się na niemal każdą powierzchnię
gr. linii pisania: 2,5-2,9 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN5473 czarny okrągła
PN5477 czerwony okrągła
PN5478 niebieski okrągła
PN5479 zielony okrągła
PN5474 biały okrągła
PN5475 złoty okrągła
PN5476 srebrny okrągła
PN5480 brązowy okrągła
PN5481 pomarańczowy okrągła
PN5482 żółty okrągła
PN5483 seledynowy okrągła
PN5572 fioletowy okrągła
PN5633 różowy okrągła
PN5692 szary okrągła
PN5694 błękitny okrągła

Markery olejowe GR-25
• wodoodporny, szybkoschnący tusz olejny
• nieblaknący, odporny na ścieranie
• zastosowanie: stal, guma, drewno, plastik, szkło 

itp.
• okrągła końcówka fibrowa
• końcówka efektywnie pompująca tusz
gr. linii pisania: 1,8 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
KA7217 czarny okrągła
KA7219 czerwony okrągła
KA7220 niebieski okrągła
KA7222 zielony okrągła
KA7223 złoty okrągła
KA7224 żółty okrągła
KA7216 biały okrągła
KA7221 srebrny okrągła
KA7334 fioletowy okrągła
KA7335 pomarańczowy okrągła

Markery  
olejowe F, M, B, EF, JUMBO
• piszą po wszystkich rodzajach  

powierzchni
• tusz wodoodporny, szybkoschnący
• dobrze kryje, nie blaknie
• odporne na działanie warunków  

atmosferycznych oraz wysokich  
i niskich temperatur

gr. linii pisania: 1 mm - model F
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP1347 czarny okrągła
WP1351 czerwony okrągła
WP1349 niebieski okrągła
WP1350 zielony okrągła
WP1120 biały okrągła
WP1237 złoty okrągła
WP1306 srebrny okrągła

gr. linii pisania: 2 mm - model M
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
WP1184 czarny okrągła
WP1186 czerwony okrągła
WP1185 niebieski okrągła
WP1187 zielony okrągła
WP1223 biały okrągła

Markery olejowe Maxx 278
• do zaznaczania, dekorowania oraz zdobienia
• wymienna, okrągła, cienka końcówka
• możliwość pisania zarówno po chropowatej jak i gładkiej powierzchni  

np.: kartonie, papierze, skórze, gumie, drewnie, plastiku, szkle, metalu itd.
• bardzo silne przyleganie, odporne na procesy technologiczne (ścieranie, mycie, warunki 

atmosferyczne, wysoką temperaturę do 300°C)
• tusz pigmentowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu
• światło- i wodoodporny, w intensywnych kolorach
• wypływ kontrolowany specjalnym zaworem
• każdy marker indywidualnie foliowany
gr. linii pisania: 0,8 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
IN5348 biały okrągła
IN1127  złoty okrągła
IN1128  srebrny okrągła
IN6657 czarny okrągła

gr. linii pisania: 2-4 mm - model B
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

WP1263 biały ścięta
WP1238 złoty ścięta
WP1287 srebrny ścięta

gr. linii pisania: 0,5 mm - model EF
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

WP1233 biały okrągła
WP1232 złoty okrągła
WP1221 srebrny okrągła

gr. linii pisania: 2 mm - model JUMBO
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

WP1338 srebrny ścięta
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Markery przemysłowe Pro Paint Marker
• nowa formuła tuszu na bazie alkoholu minimalizuje nieprzyjemny zapach (bez ksylenu)
• wytrzymały plastikowy korpus i skuwka z wbudowanym klipsem zapewnia większą 

mobilność 
• idealny do znakowania na chropowatych powierzchniach dzięki solidnej końcówce
• bardzo wyraźne pisze na stali, drewnie, plastiku i szkle oraz tłustych  powierzchniach
• szeroki zakres zastosowań, w tym projektowanie, ilustracja, animacja, malowanie 

okien, place budowy lub wnętrzarskie
gr. linii pisania: 2 mm

INDEKS KOL. TUSZU
AZ1107  czarny
AZ1108  czerwony
AZ1109  niebieski
AZ1118 zielony

Marker olejowy D-Oil
• tusz wodoodporny
• pisze po niemal każdej powierzchni
• szybkoschnący, permanentny, odporny na ścieranie
• przyjazny środowisku - nie zawiera ksylenu
• tusz zgodny z normami EN71-3, ASTM D-4236, ISO 9001:2008 oraz z europejską 

dyrektywą RoHS
• bezpieczna, wentylowana nasadka zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
• końcówka okrągła
• aluminiowa obudowa
gr. linii pisania: 2,2 mm

INDEKS KOL. TUSZU
DO1538  biały
DO1539  czarny

INDEKS KOL. TUSZU
AZ1106  biały
AZ1112 żółty
AZ1110  srebrny
AZ1111  złoty

gr. linii pisania: 2,8 mm
INDEKS KOL. TUSZU
DO1536  biały
DO1537  czarny

Markery olejowe 790
• marker olejowy w plastikowej obudowie
• idealny do wykonywania oznaczeń  

na niemal każdej powierzchni - zarówno gładkiej 
jak i porowatej, ciemnej jak i jasnej

• trwały tusz o słabym zapachu i kryciu zbliżonym 
do lakieru

• wysoce odporny na ścieranie, działanie światła 
i temperatury

• marker wyposażony w system kontroli dopływu 
tuszu do końcówki

gr. linii pisania: 2-3 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5167 czarny okrągła
EG5179 czerwony okrągła
EG5180 niebieski okrągła
EG5181 zielony okrągła
EG5170 złoty okrągła
EG5199 srebrny okrągła
EG5146 żółty okrągła
EG5166 biały okrągła

Markery olejowe
• markery z fibrową końcówką 2,5 mm
• szybkoschnący, wodoodporny tusz olejny, niezmywalny
• aluminiowa obudowa zapobiegająca wysychaniu tuszu
• do zastosowania na wszystkich powierzchniach
• do opisywania różnych przedmiotów, nawet  

w trudnych warunkach warsztatowych
• przed użyciem mocno wstrząsnąć
• zawartość ok. 10 ml
• 17 kolorów tuszu

INDEKS KOL. TUSZU
TA1786 czarny
TA1785 czerwony
TA1783 niebieski
TA1787 zielony
TA1784 jasnoniebieski
TA1641 żółty
TA1359 żółty-neon
TA1788 jasnozielony
TA1139 neonowy zielony

INDEKS KOL. TUSZU
TA1789 pomarańczowy
TA1790 brązowy
TA1791 biały
TA1792 różowy
TA1793 fioletowy
TA1794 złoty
TA1795 srebrny
TA1796 szary

Markery olejowe 750
• do trwałego, mocno kryjącego znakowania, również ciemnych 

i przezroczystych powierzchni, np. metalu, szkła, plastiku 
• tusz przypominający farbę jest szybkoschnący, odporny 

na działanie warunków atmosferycznych, wyjątkowo odporny 
na działanie światła i ścieranie 

• odporny na temperaturę od -40°C do 400°C, wybrane kolory 
(żółty, pomarańczowy, brązowy, filetowy, różowy, jasnoniebieski, 
biały, srebrny) są widoczne w temp. do 1000°C

• wysokiej jakości aluminiowa obudowa, okrągła wymienna 
końcówka

gr. linii pisania: 2-4 mm
INDEKS KOL. TUSZU
EG1027 czarny
EG1028 czerwony
EG1029 niebieski
EG1126  zielony
EG5016 biały
EG5017 złoty
EG5018 srebrny

INDEKS KOL. TUSZU
EG1133 miedziany
EG1127  żółty
EG1128  pomarańczowy
EG1129  brązowy
EG1130  fioletowy
EG1131  różowy
EG1132  jasnoniebieski
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Markery olejowe 751
• do trwałego, mocno kryjącego znakowania, również ciemnych 

i przezroczystych powierzchni, np. metalu, szkła, plastiku
• tusz przypominający farbę jest szybkoschnący, odporny na działanie 

warunków atmosferycznych, wyjątkowo odporny na działanie światła 
i ścieranie

• odporny na temperaturę od -40°C do 400°C, wybrane kolory (żółty, 
brązowy, filetowy, różowy, biały, srebrny) są widoczne w temp. 
do 1000°C

• wysokiej jakości aluminiowa obudowa, okrągła wymienna końcówka
gr. linii pisania: 1-2 mm

INDEKS KOL. TUSZU
EG1031 czarny
EG1032 czerwony
EG1134 niebieski
EG1034 zielony
EG5023 biały
EG5025 srebrny

INDEKS KOL. TUSZU
EG1100 złoty
EG1141 miedziany
EG1135  żółty
EG1137  brązowy
EG1138  fioletowy
EG1139  różowy

Markery olejowe Maxx 270
• do zaznaczania, dekorowania oraz zdobienia
• wymienna, okrągła, gruba końcówka zapewnia wyraźną linię
• możliwość pisania zarówno po chropowatej jak i gładkiej powierzchni, np. kartonie, papierze, skórze, 

gumie, drewnie, plastiku, szkle, metalu itd.
• bardzo silne przyleganie, odporne na procesy technologiczne (ścieranie, mycie, warunki atmosferyczne, 

wysoką temperaturę do 300°C)
• tusz pigmentowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu, światło- i wodoodporny, intensywne kolory
• wypływ farby kontrolowany specjalnym zaworem
• każdy marker indywidualnie foliowany
gr. linii pisania: 1-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU
IN5295 biały
IN7235 żółty
IN5609 srebrny
IN6926 czarny

Markery przemysłowe 8750
• permanentne markery do bardzo trwałego znakowania delikatnie zatłuszczonych, 

zakurzonych i ciemnych powierzchni
• wysoce trwały tusz jest nieprzezroczysty, wodoodporny i odporny na ścieranie 

oraz słoną wodę
• wysokiej jakości aluminiowa obudowa, dostępne wymienne końcówki
• okrągła końcówka o szerokości 2-4 mm
gr. linii pisania: 2,4 mm

INDEKS KOL. TUSZU
EG0028  czarny
EG0029  czerwony
EG0030  niebieski
EG0031  zielony

Markery olejowe 780
• nieprzezroczyste oznaczanie i dobre krycie, szczególnie na gładkich, ciemnych 

i transparentnych powierzchniach
• tusz pigmentowy, dobrze kryjący i wysoce nieprzezroczysty, wodoodporny i szybkoschnący
• bardzo odporny na ścieranie i działanie rozpuszczalników: izopropanol, etanol, olej, aceton 

(kolor biały)
• zmywalne za pomocą benzyny lub acetonu (poza kolorem białym)
• bez dodatku toluenu i ksylenu, dostępne zapasowe końcówki, okrągła końcówka
• naniesione oznaczenia wytrzymują temperatury w zakresie -40 do 400°C, wybrane kolory 

(biały, srebrny) są widoczne w temp. do 1000°C
• oprawiona w metal, plastikowa końcówka o szerokości 0,8 mm
gr. linii pisania: 0,8 mm

INDEKS KOL. TUSZU
EG1035  czarny
EG6043  czerwony
EG5029  biały

INDEKS KOL. TUSZU
IN7029 niebieski
IN5470 zielony
IN5294 czerwony
IN7236  pomarańczowy

INDEKS KOL. TUSZU
EG0032  biały
EG0033  żółty
EG0034  pomarańczowy

INDEKS KOL. TUSZU
IN7237  brązowy
IN7238  różowy
IN5608 złoty

INDEKS KOL. TUSZU
EG5030  złoty
EG6025  srebrny
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Markery kredowe SMW26
• marker kredowy do pisania po szkle, nieporowatych 

tablicach kredowych, ceramice, metalu i gładkich 
powierzchniach

• fantastyczne narzędzie do wzmacniania komunikatów 
reklamowych, ogłoszeń i dekoracji na szybach

• idealny dla właścicieli sklepów, restauracji, komisów 
samochodowych

• tusz można zetrzeć wilgotną szmatką lub gąbką
gr. linii pisania: 1,5-4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN1144 czarny ścięta
PN1145 czerwony ścięta
PN1146 niebieski ścięta
PN1324 zielony ścięta
PN1147 biały ścięta
PN1325 pomarańczowy ścięta
PN1326 żółty ścięta
PN1327 fioletowy ścięta

Marker olejowy w aluminiowej obudowie MMP10
• pisze niemal po każdej powierzchni
• szerokie zastosowanie w przemyśle, domu i ogrodzie
• nie zawiera substancji trujących - ksylenu ani PVC
• grubość końcówki: 4,5 mm
• długość linii pisania: 210 m
gr. linii pisania: 2,3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN7656  czarny okrągła
PN7657  czerwony okrągła
PN7658  niebieski okrągła
PN7659  zielony okrągła
PN7662  żółty okrągła
PN7661  pomarańczowy okrągła
PN7660  brązowy okrągła
PN7671  różowy okrągła
PN7699  biały okrągła
PN3973  złoty okrągła
PN7645  srebrny okrągła

Markery kredowe: PWE-5M/PWE-8K
• profesjonalne markery kredowe do pisania i malowania po czarnych tablicach i szkle
• łatwo usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki
• odporny na działanie warunków atmosferycznych - głównie deszczu
• szerokie zastosowanie np. w restauracji, pubie, kwiaciarni, biurze podróży, wypożyczalni 

samochodów, salonie piękności, salonie telefonii komórkowej
gr. linii pisania: 1,8-2,5 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN5958 czarny okrągła
UN5741 czerwony okrągła
UN5748 zielony okrągła
UN5734 biały okrągła
UN5719 żółty okrągła
UN5722 pomarańczowy okrągła
UN5735 różowy okrągła
UN5747 fioletowy okrągła
UN5740 jasnoniebieski okrągła
UN1153 srebrny okrągła
UN1154 złoty okrągła

gr. linii pisania: 8 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
UN5957 czarny ścięta
UN5703 zielony ścięta
UN5699 biały ścięta
UN5750 żółty ścięta
UN5702 pomarańczowy ścięta
UN5701 różowy ścięta
UN5718 fioletowy ścięta
UN5720 jasnoniebieski ścięta
UN1155 srebrny ścięta
UN1156 złoty ścięta

gr. linii pisania: 8 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

UN5742
4 szt.  

(biały, żółty, 
różowy, zielony)

ścięta

gr. linii pisania: 8 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

UN5743
4 szt. (biały, 

jasnoniebieki, fioletowy, 
pomarańczowy)

ścięta

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PN7663  seledynowy okrągła
PN7670  szary okrągła
PN7672  błękitny okrągła
PN7673  fioletowy okrągła
PN7674  kremowo żółty okrągła
PN7664  perłowy czarny okrągła
PN7666  perłowy czerwony okrągła
PN7667  perłowy zielony okrągła
PN7668  perłowy brązowy okrągła
PN7669  perłowy błękitny okrągła

Markery kredowe i specjalistyczne
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gr. linii pisania: 8 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

UN5743
4 szt. (biały, 

jasnoniebieki, fioletowy, 
pomarańczowy)

ścięta

Markery kredowe
• markery z rozpuszczoną kredą
• do pisania po tablicach czarnych, białych,  

po szkle i powierzchniach plastikowych
• zmywalne wodą np. tradycyjną gąbką
• do użytku wewnątrz pomieszczeń
• bezwonny tusz pigmentowy
• wolny od xylenu
• nasączalne końcówki fibrowe: 292 - 4,5 mm 291- 

5x8 mm oraz 290 - 8x15 mm
• okrągła końcówka

INDEKS KOL. TUSZU
TA1800 czarny
TA1799 czerwony
TA1798 niebieski
TA1801 zielony
TA1797 biały
TA1802 żółty
TA1803 różowy
TA1804 fioletowy
TA1805 złoty
TA1806 srebrny

Markery kredowe  
SMW56
• marker kredowy do pisania po szkle, 

nieporowatych tablicach kredowych, ceramice, 
metalu i gładkich powierzchniach

• fantastyczne narzędzie do wzmacniania 
komunikatów reklamowych, ogłoszeń  
i dekoracji na szybach

• idealny dla właścicieli sklepów, restauracji, 
komisów samochodowych

• tusz można zetrzeć wilgotną szmatką  
lub gąbką

• ścięta końcówka
gr. linii pisania: 10-15 mm

INDEKS KOL. TUSZU
PN1328 czarny
PN1329 czerwony
PN1330 niebieski
PN1331 zielony
PN1332 pomarańczowy
PN1333 żółty
PN1334 biały
PN1417 fioletowy

Markery kredowe
• doskonale nadają się do wykonywania napisów, 

oznaczeń i dekoracji na powierzchniach szklanych 
i kredowych

• dobrze kryjący tusz na bazie wody w intensywnych 
kolorach, łatwo usuwalny z większości gładkich 
powierzchni za pomocą wilgotnej ściereczki

• system tłoczenia tuszu do końcówki zapewnia 
gładkie i równe pisanie

• każdorazowo przed użyciem markera należy nim 
dokładnie wstrząsnąć bez zdejmowania zatyczki, 
następnie otworzyć marker, końcówkę piszącą 
kilkukrotnie docisnąć do powierzchni kartki 
trzymając marker w pozycji pionowej, aby tusz 
dopłynął do końcówki

gr. linii pisania: 2-3 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
AX1354 biały okrągła

AX1355 pomarańczowy 
neonowy okrągła

AX1356 zielony neonowy okrągła
AX1357 żółty neonowy okrągła

Markery przemysłowe 950
• do znakowania powierzchni szorstkich, 

zabrudzonych oraz metalowych  
pokrytych rdzą

• do użytku również pod wodą
• wkład piszący w formie farby w paście, wysoce 

odporny na zmywanie
gr. linii pisania: 10 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG1022 czarny okrągła
EG1023 czerwony okrągła
EG1101 niebieski okrągła
EG1025 żółty okrągła
EG1026 biały okrągła

Markery woskowe  
China Marker
• idealne do oznaczania porcelany,  

szkła i plastiku
• wodoodporne
• obudowa w kolorze tuszu
gr. linii pisania: 2 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
PM5517 czarny okrągła
PM5499 czerwony okrągła
PM5518 niebieski okrągła
PM5523 żółty okrągła
PM5425 biały okrągła

Marker do znakowania tkanin
• do wodoodpornego i odpornego na gotowanie oznaczania 

większości tekstyliów i materiałów
• tusz odporny na pranie w temperaturze do 95°C, jest 

wodoodporny, odporny na ścieranie, szybko schnący 
i bezwonny

gr. linii pisania: 1 mm
INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA

EG5090 czarny okrągła
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Marker do opon
• do nanoszenia napisów i oznakowań na oponach oraz innych gumowych powierzchniach
• trwały tusz o delikatnym zapachu
gr. linii pisania: 2-4 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5087 biały okrągła

Marker  
zabezpieczający UV 8280
• marker UV z okrągłą końcówką
• do zabezpieczania banknotów i wartościowych przedmiotów na wypadek kradzieży
• posiada specjalny tusz do nanoszenia napisów widocznych wyłącznie w świetle 

nadfioletowym
gr. linii pisania: 1,5-3 mm

INDEKS KOL. TUSZU KOŃCÓWKA
EG5076 UV okrągła

Korektor w taśmie Weezer XZTT805
• dbamy o środowisko - korektor posiada wymienny wkład XZTTR805
• mocna i wytrzymała taśma dobrze przylega do papieru, zapewniając rewelacyjne rezultaty
• kompaktowy rozmiar korektora nadaje się do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania
• nowoczesna dwukolorowa obudowa 
• dostępne 4 warianty kolorystyczne z pewnością przyciągną wzrok młodego pokolenia

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ KOLOR 
PN0045  5 mm 6 m seledynowy
PN0046  5 mm 6 m szary
PN0047  5 mm 6 m błękitny
PN0048  5 mm 6 m fioletowy
PN0049  5 mm 6 m wkład

Korektor w taśmie ZT54
• wyjątkowo ekonomiczny w przeliczeniu na 1 m taśmy
• silikonowa taśma wyjątkowo odporna na zerwanie i wilgoć
• ruchomy mechanizm zabezpieczający chroni taśmę przed zabrudzeniem 

lub uszkodzeniem
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
PN1137 4,2 mm 25 m

Korektor w taśmie
• idealnie kryjąca taśma odporna na zerwanie
• umożliwia szybkie, czyste i dokładne korygowanie
• po korekcji możliwość natychmiastowego pisania

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
OX5971 5 mm 8 m

 

Korektor w taśmie ZTT15
• wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą
• możliwość natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni
• rewelacyjny ruchomy mechanizm zabezpieczający chroni taśmę przed zabrudzeniem 

i uszkodzeniem
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ

PN5640 5 mm 12 m

Korektory
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Korektor w taśmie Blanco MINI 
• taśma korekcyjna na bazie folii, odporna na przerwania
• nie wymaga dużej siły do nakładania korektora
• nowoczesny i unikatowy design
• bez rozpuszczalników

INDEKS MODEL SZER. DŁUGOŚĆ
OL1128 mini 4,2 mm 6 m
OL1056 maxi 4,2 mm 10 m

Korektory w taśmie
• systemy korekcji push - wygodny przy korekcji pojedynczych znaków i pull - 

do większych partii tekstu (compact i eco)
• transparentna obudowa pozwala kontrolować zużycie taśmy
• obudowa wykonana w 50% (compact) lub 100% (eco) z recyklingowanego 

plastiku
• w 100% nadają się do recyklingu

INDEKS MODEL SZER. DŁUGOŚĆ
HP1008  compact flex 4,2 mm 10 m
HP1011  eco flex 4,2 mm 10 m
HP5003  mini flex 4,2 mm 7 m

Korektor w taśmie z wymiennymi kasetami
• ekonomiczny dzięki wymiennym wkładom
• elastyczna końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy
• systemy korekcji push (wygodny przy korekcji pojedynczych znaków) i pull (do większych 

partii tekstu)
• dzięki ruchomej głowicy, można korygować linie krzywe
• można korygować tekst w przód i w tył
• ma końcówkę z metalową rolką, która pozwala super łagodnie nanosić taśmę
• taśma po nałożeniu jest super mocna
• taśma po rozwinięciu automatycznie się zwija na dwa sposoby
• obudowa wykonana w 50% z recyklingowanego plastiku
• w 100% nadaje się do recyklingu

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ
HP5112  korektor 6 mm 12 m
HP5131  kaseta wymienna 4,2 mm 12 m

Korektor Blanco
• wygodny, suchy korektor zapewnia możliwość natychmiastowego pisania
• doskonałe rezultaty na papierze o dowolnej jakości
• możliwość wymiany wkładu - ekologiczny
• zarówno korektor jak wkład bez rozpuszczalnika

INDEKS OPIS SZER. DŁUGOŚĆ
OL1050 korektor 4,2 mm 14 m
OL7160 wklad 4,2 mm 14 m

Korektor w taśmie Dryline Grip
• korektor w taśmie Dryline Grip koryguje na sucho i przeznaczony jest  

do natychmiastowej korekty
• idealny do korekcji pojedynczych wyrazów i dłuższych partii tekstu
• ergonomiczny, nowoczesny wygląd z innowacyjnym, wygodnym uchwytem  

i widocznym zasobnikiem trwałej taśmy korekcyjnej
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ

PM5132 5 mm 8,5 m

Korektor w taśmie CLT-205
• korektor ekologiczny w taśmie, z ruchomą końcówką
• przeznaczony do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego i na wydrukach komputerowych
• dzięki ergonomicznemu kształtowi idealny do stosowania w biurze
• posiada skuwkę chroniącą taśmę oraz wygodny klip
• nie zawiera szkodliwych substancji
• jest bardzo lekki, a taśma łatwo się rozwija i dokładnie nanosi na papier

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
UN1130 5 mm 6 m  
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Korektor w taśmie KL-3000
• idealnie kryjąca taśma
• posiada grip gumowy antypoślizowy na kciuk
• automatyczny napinacz taśmy
• ekologiczny
• nie pozostawia śladów na kserokopiach

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KM5541 5 mm 8 m

Korektor w taśmie DNL-412
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką
• stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego 

prowadzenia korektora
• łatwe korygowanie pod każdym kątem
• transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy
• opakowanie: blister

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KA6916 4,2 mm 12 m

Korektor w taśmie QAR-506
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 

taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• łatwe korygowanie pod każdym kątem
• symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny  

dla prawo- i leworęcznych
• obrotowy wymienny wkład
• indywidualny kod kreskowy
• możliwość pionowego ustawienia na biurku
• opakowanie: blister

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KA1450 5 mm 6 m

Korektor w taśmie
• prosty i bezpieczny w użyciu
• wysoko wydajna warstwa kryjąca
• można stosować na wszystkich rodzajach papieru
• transparentna obudowa pozwala kontrolować stan zużycia
• suchy i czysty w zastosowaniu

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
DO5510 5 mm 8 m

Korektor w taśmie Pocket Mouse
• wysokiej jakości taśma korygująca odporna na zerwanie
• dobra jakość krycia
• możliwość natychmiastowego pisania bez konieczności schnięcia
• precyzja stosowania dla praworęcznych i leworęcznych
• nosek chroniący taśmę przed uszkodzeniem
• mechanizm przewijania taśmy
• nie zawiera PVC polichlorku winylu oraz lateksu
• kod kreskowy na produkcie

INDEKS MODEL SZER. DŁUGOŚĆ
BP1032 standard 4,2 mm 10 m
BP1063 mini 5 mm 6 m

Korektor w taśmie
• korektor w taśmie Dryline Grip Ultra koryguje na sucho i przeznaczony jest 

do natychmiastowej korekty
• idealny do korekcji pojedynczych wyrazów i dłuższych partii tekstu
• posiada ergonomiczny, nowoczesny wygląd z innowacyjnym, wygodnym uchwytem 

i widocznym zasobnikiem trwałej taśmy korekcyjnej
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ WYMIENNA TAŚMA

PM5796 5 mm 6 m tak
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Korektor w taśmie QJR-506
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, 

redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• łatwe korygowanie pod każdym kątem
• symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny dla prawo- i leworęcznych
• obrotowy wymienny wkład
• indywidualny kod kreskowy
• końcówka wysuwana po kliknięciu w przycisk długopisowy
• opakowanie: blister

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KA1451 5 mm 6 m

Korektor w taśmie QCR-506
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 

taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• łatwe korygowanie pod każdym kątem
• symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny  

dla prawo- i leworęcznych
• obrotowy wymienny wkład
• indywidualny kod kreskowy
• wyposażony w klip
• opakowanie: blister

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KA1042 5 mm 6 m

Korektor w taśmie QBR-506
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 

taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• łatwe korygowanie pod każdym kątem
• symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny  

dla prawo- i leworęcznych
• obrotowy wymienny wkład
• indywidualny kod kreskowy
• możliwość pionowego ustawienia na biurku
• opakowanie: blister

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KA1041 5 mm 6 m

Korektor w taśmie QRM-506
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 

taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• łatwe korygowanie pod każdym kątem
• symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny  

dla prawo- i leworęcznych
• obrotowy wymienny wkład
• indywidualny kod kreskowy
• kieszonkowy: długość 88 mm, średnica 22 mm

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KA1448 5 mm 6 m

Korektor w taśmie QDR-506 z gumką
• korektor w taśmie z ruchomą końcówką: stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 

taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• łatwe korygowanie pod każdym kątem
• symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny dla prawo- 

i leworęcznych
• obrotowy wymienny wkład
• indywidualny kod kreskowy
• dwa rodzaje korekty: gumka do wymazywania i korektor w taśmie
• mechanizm wysuwania końcówki chroni ją przed uszkodzeniem
• dodatkowy wkład gratis
• opakowanie: blister

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
KA7656 5 mm 6 m
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Korektory w piórze ZL63/ZLC31
• klasyczne korektory: okrągły oraz z płaską obudową
• cienka, okrągła końcówka do precyzyjnego tuszowania najmniejszych błędów
• końcówka zaworkowa przepuszcza dokładnie wymierzoną ilość płynu i nie zaciera się 

(w przeciwieństwie do modeli z popularną końcówką kulkową)
• szybkoschnący tusz korygujący gwarantuje gładkie i błyskawiczne pisanie już w chwilę 

po użyciu korektora
• nasadka z wygodnym klipem zabezpiecza przed wysychaniem
• może być stosowany jako biały marker, do dekorowania

INDEKS POJ. MODEL
PN1081 7 ml ZL63
PN1082 12 ml ZLC31

Korektor w piórze
• korektor na bazie oleju
• cienka, metalowa końcówka dosująca zapewnia 

precyzyjną korektę
• nylonowa obudowa w kształcie pióra 

z dozownikiem fluidu
• szybkoschnący, idealnie kryjący
• możliwość ponownego pisania  

po korygowanej powierzchni
INDEKS POJ.
OX1930 12 ml

Korektor w płynie
• na bazie oleju 
• wyposażony w pędzelek  

do rozprowadzania fluidu
• szybkoschnący, idealnie kryjący
• przeznaczony do wszystkich rodzajów 

powierzchni
• możliwość ponownego pisania  

po korygowanej powierzchni
INDEKS POJ.
OX1931 20 ml

Korektor w piórze CLP-300
• szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha
• dokładnie koryguje pismo ręczne  

i na wydrukach komputerowych
• metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala 

precyzyjnie dozować płyn korygujący do ostatniej 
kropli

• wyposażony w bezpieczną skuwkę  
- specjalny otwór umożliwia oddychanie  
w przypadku jej połknięcia
INDEKS POJ.
UN1073 8 ml

Korektor w piórze ZIG-1000
• wysokiej jakości, szybkoschnący płyn korygujący
• perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię
• niewidoczny na fotokopiach
• formuła „OZONE-SAFE”
• nie zawiera PVC
• posiada indywidualny kod kreskowy
• metalowa końcówka
• grubość linii 1,6 mm

INDEKS POJ.
KA6606 7 ml

Korektor w piórze ZL103
• wielofunkcyjny korektor do tuszowania błędów 

na dokumentach, kserokopiach, wydrukach, 
notatkach

• precyzyjna końcówka podaje płyn w idealnie 
wymierzonej ilości

• bez kapania i plam
• ekonomiczny - harmonijkowa obudowa pozwala 

na zużycie płynu do ostatniej kropli
• niezastąpiony w biurze, domu, szkole, uczelni

INDEKS POJ.
PN1109 4,2 ml
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Zestaw kreślarski  
fluorescencyjny MemoBe  
by Pratel
• w zestawie 2 standardowe przezroczyste  

ekierki 16 cm 45/60 stopni, kątomierz 10 cm/180 stopni oraz linijka 16 cm
• elementy zestawu posiadają trwałą nieścieralną podziałkę i zaokrąglone rogi 

dla bezpieczeństwa użytkownika, precyzyjny nadruk skali
• wykonane z fluorescencyjnego plastiku o odpowiednim stosunku twardości 

do elastyczności zapewniającym wysoką odporność na złamania
INDEKS OPIS
AX0117 zestaw z linijką 16 cm

Zestaw kreślarski MemoBe  
by Pratel
• w zestawie 2 standardowe przezroczyste ekierki 

16 cm 45/60 stopni, kątomierz 10 cm/180 
stopni oraz linijka 16, 20 ub 30 cm

• elementy zestawu posiadają trwałą nieścieralną 
podziałkę i zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa 
użytkownika

• precyzyjny nadruk skali
• wykonane z plastiku o odpowiednim stosunku 

twardości do elastyczności zapewniającym 
wysoką odporność na złamania
INDEKS OPIS

AX5004 zestaw z linijką 16 cm
AX5003 zestaw z linijką 20 cm
AX0118 zestaw z linijką 30 cm

Linijki podwójne MemoBe by Pratel
• trwała przezroczysta linijka szkolno-biurowa podwójna
• nieścieralna podziałka i precyzyjny nadruk skal
• zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika
• wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności zapewniającym 

wysoką odporność na złamania
INDEKS DŁUGOŚĆ
AX5032  20 cm
AX5033  30 cm

Korektor w płynie z pędzelkiem
• w buteleczce
• na bazie rozpuszczalnika
• nakrętka z zamocowanym pędzelkiem 

ułatwiającym nakładanie warstwy korygującej
• płynny – doskonale kryje korygowaną 

powierzchnię
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia,  

szybko zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie

INDEKS POJ.
DO5347 20 ml

Przybory kreślarskie

Korektor w piórze
• metalowa końcówka minimalizująca ryzyko 

przedwczesnego zużycia oraz pozwalająca 
na precyzyjne naniesienie warstwy korygującej

• posiada transparentną skuwkę z klipsem
• korektor na bazie alkoholu
• płynny – doskonałe pokrycie korygowanej 

powierzchni
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko 

zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie

INDEKS POJ.
DO5346 10 ml
DO6131 12 ml
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Linijki  
przezroczyste
• wykonane z polistyrenu
• odporne na odkształcenia
• cechują się dużą odpornością na złamanie
• nieścieralna podziałka zgodna z normami
• podcięte brzegi ułatwiają precyzyjne kreślenie

INDEKS DŁUGOŚĆ
DO1805 16 cm
DO7437 20 cm
DO7436 30 cm
DO7860  40 cm
DO8090  50 cm

Linijki aluminiowe
• profil wykonany w odpowiedniej grubości  gwarantującej 

długotrwałe użytkowanie
• zaokrąglone narożniki dla bezpieczeństwa użytkownika z tyłu 

linijki posiadają podcięcie pozwalające na pisanie i rysowanie 
tuszem i pisakami

• nadrukowana trwała i precyzyjna skala z dokładnością do 0,1 mm
INDEKS DŁUGOŚĆ
BX1618  15 cm
BX1619  20 cm
BX1620  30 cm

Linijki MemoBe by Pratel
• trwała przezroczysta linijka szkolno-biurowa
• nieścieralna podziałka i precyzyjny nadruk skali
• zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika
• wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności 

zapewniającym wysoką odporność na złamania
INDEKS DŁUGOŚĆ
AX1026  20 cm
AX1027  30 cm
AX1029  50 cm
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Segregatory

Segregator A4
• wysokiej jakości segregator oklejony z zewnątrz folią PP, 

wewnątrz jasnoszarym papierem
• dwustronna, wymienna etykieta opisowa na grzbiecie
• na dolnych krawędziach metalowe okucia
• otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora
szer. grzbietu: 75 mm

INDEKS KOLOR
OX1075 żółty
OX1076 czerwony
OX1077 niebieski
OX1078 zielony
OX1079 czarny
OX5493 fioletowy
OX5494 szary
OX5495 pomarańczowy
OX5496 bordowy
OX5497 jasnoniebieski
OX6044 biały

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS KOLOR
OX1080 żółty
OX1081 czerwony
OX1082 niebieski
OX1083 zielony

INDEKS KOLOR
OX1084 czarny
OX5498 fioletowy
OX5499 szary
OX5500 pomarańczowy

INDEKS KOLOR
OX5501 bordowy
OX5502 niebieski
OX6046 biały

Zamknięcie

• W formie gumki, dla wygody podczas 
   przenoszenia

Unikalne cechy

• 3 koszulki do przechowywania
   luźnych kartek, płyt CD czy wizytówek
• Uchwyt na długopis

Mobilność

• Łatwe do przenoszenia
• Profesjonalny wygląd zarówno w drodze, 
   jak i na półce

Segregatory
z linii Active

dla mobilnych
ludzi

Segregator z mechanizmiem 180° Active Style
• opatentowany unikalny mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze 

otwarcie i o 20% szybsze segregowanie dokumentów
• wykonany z lekkiego materiału polyfoamu
• zaokrąglony grzbiet wygodny w użytkowaniu zarówno w podróży, jak w biurze 

ozdobne zamknięcie i uchwyt na długopisy
• wewnętrzna kieszonka na drobne rzeczy
• 3 lata gwarancji
szer. grzbietu: 75 mm

INDEKS KOLOR
LE6377 pistacjowy
LE6421 biały
LE6422 czarny

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS KOLOR
LE6375 pistacjowy
LE6376 biały
LE6374 czarny

Segregator z mechanizmem 180° Active WOW
• opatentowany, unikalny mechanizm 180° umożliwiający 50% szersze otwarcie  

i o 20% szybsze segregowanie dokumentów
• wewnętrzna kieszonka na drobne rzeczy
• zaokrąglony grzbiet, wygodny w użytkowaniu zarówno w podróży, jak w biurze
• ozdobne zamknięcia i uchwyt na długopis
• 3 lata gwarancji
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
LE6522 różowy
LE6523 niebieski
LE1734 żółty
LE6525 turkusowy
LE6526 fioletowy
LE1735 zielony
LE1733 biały
LE1736 czarny

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR
LE6395 różowy
LE6389 niebieski
LE1730 żółty
LE6489 turkusowy
LE6447 fioletowy
LE1731 zielony
LE1729 biały
LE1732 czarny
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Segregator No. 1 Colour'Breeze
• wytrzymały i stylowy segregator w pastelowych kolorach do dokumentów w formacie A4 
• opatentowany mechanizm dźwigniowy Esselte No.1 gwarantuje idealne zachodzenie ząbków 

mechanizmu nawet po 10 000 użyć 
• posiada blokadę okładek i wzmocnione metalowe krawędzie, które chronią dokumenty przed 

zniszczeniem 
• otwór na palec z metalową obwódką zapewnia wygodne wyjmowanie segregatora z półki 

i z pudeł archiwizacyjnych 
• grzbiet 75 mm pozwala zmieścić do 500 kartek (80 g/m²), a kieszonka na etykietę 

zapewnia czytelny opis zawartości
• wykonany z mocnego kartonu, z certyfikatem FSC®, pokrytego łatwym do czyszczenia 

polipropylenem, i wykończony świeżym i nowoczesnym tłoczonym wzorem Colour'Breeze
• 3-letnia gwarancja na mechanizm dźwigniowy
szer. grzbietu: 75 mm

INDEKS KOLOR
ET1321  niebieski
ET1322  zielony
ET2000  koralowy
ET2001 lawendowy

Segregator z mechanizmem 180° Leitz Cosy Soft Touch
• aksamitny w dotyku, dwukolorowy segregator dźwigniowy idealny do organizowania 

wszystkich dokumentów A4
• posiada unikalny opatentowany mechanizm 180°, umożliwiający o 50% szersze otwarcie 

i 20% szybsze segregowanie dokumentów
• stylowa etykieta grzbietowa do łatwej identyfikacji zawartości po umieszczeniu na półce 

lub w szafce na akta
• otwór na palec na grzbiecie i dwa otwory na przedniej okładce zapewniają wytrzymałość 

i łatwe zdejmowanie z półek
• 5 lat gwarancji na mechanizm 180°
• posiada certyfikat FSC
• opakowanie bez plastiku
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
LE0103  żółty 
LE0104  niebieski
LE0105  szary

Segregator z mechanizmem 180° Active Cosy
• miękki w dotyku, dwukolorowy segregator dźwigniowy 
• posiada unikalny opatentowany mechanizm 180 ° dla 50% szerszego  

otwarcia i 20% szybszego przechowywania
• ergonomiczne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia 

i wewnętrzne kieszenie do przechowywania luźnych notatek
• stylowa etykieta grzbietowa, otwór na palec na grzbiecie i dwa otwory na przedniej okładce 
• 5 lat gwarancji na mechanizm 180°
• wykonany z trwałego, odpornego na zarysowania polipropylenu
• opakowanie bez plastiku
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
LE1987  niebieski
LE1988  szary
LE1989 żółty

szer. grzbietu: 80 mm
INDEKS KOLOR
LE1990 niebieski
LE1991 szary
LE1992 żółty

Segregator dźwigniowy Leitz 180°
• mechanizm otwiera się o 180°, ułatwia wygodne przekładanie plików dokumentów 

w segregatorze
• otwory blokujące przednią okładkę, otwór na palec na grzbiecie i metalowe okucia 

na dolnych krawędziach ułatwiają użytkowanie oraz bezpieczne przechowywanie 
dokumentów

• dwa okute otwory na przedniej okładce z blokadami, na których dopina się okładka 
segregatora

szer. grzbietu: 80 mm
INDEKS KOLOR
LE6087 biały
LE6233 jasnoczerwony
LE6234 jasnoniebieski
LE6235 jasnozielony
LE6236 ciemnoniebieski

szer. grzbietu: 52 mm
INDEKS KOLOR
LE6237 biały
LE6238 jasnoczerwony
LE6239 jasnoniebieski
LE6240 jasnozielony
LE6241 ciemnoniebieski

szer. grzbietu: 80 mm

INDEKS KOLOR
LE0100  żółty 
LE0101  niebieski
LE0102  szary
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opis
INDEKS No.1 w STABILNOŚCI

•  Wysokiej jakości segregator 
zapewniający długotrwałe  
i bezproblemowe stosowanie

No.1 w SILE ZAMKNIĘCIA MECHANIZMU
•  Mocniejszy mechanizm gwarantujący 

pewne otwieranie i zamykanie 
mechanizmu nawet do 10 000 razy

No.1 w JAKOŚCI WYKOŃCZENIA
•  Folia idealnie przylega do kartonu,  

bez pomarszczeń i bąbli
•   Metalowe okucia zapewniające 

zwiększoną wytrzymałość

Segregator No.1 Esselte
• opatentowany mechanizm No. 1 z ponadprzeciętną siłą docisku, gwarantujący  

dokładne i solidne zamykanie nawet po użyciu 10 000 razy
• na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety służące do opisu zawartości
• otwory blokujące przednią okładkę, otwór na palec na grzbiecie i metalowe  

okucia na dolnych krawędziach ułatwiają użytkowanie i bezpieczne  
przechowywanie dokumentów

• segregator Plus ma okładki o 1,5 cm dłuższe co umożliwia segregowanie  
dokumentów przechowywanych w koszulkach za pomocą przekładek Maxi

• grzbiet: 80/75/50 mm; mieści 600/500/350 kartek A4 (80 g/m2)
• certyfikat FSC
• 3-letnia gwarancja na mechanizm
• zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony
    www.esselte-easyprint.com

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS MODEL KOLOR
ET1086 Standard biały
ET1087 Standard żółty
ET1089 Standard czerwony
ET1090 Standard pomarańczowy
ET1091 Standard niebieski
ET1092 Standard zielony
ET1093 Standard czarny
ET1094 Standard szary
ET1096 Standard bordowy
ET1097 Standard fioletowy
ET1098 Standard turkusowy
ET1598 Standard jasnoniebieski
ET1599 Standard jasnozielony
ET1602 Standard jasnoczerwony
ET1625 Vivida zielony
ET1626 Vivida żółty
ET6148 Naturelle kawowy
ET6149 Naturelle beżowy
ET6469 Vivida niebieski
ET6470 Vivida czerwony

szer. grzbietu: 80 mm
INDEKS MODEL KOLOR
ET6303 Vivida Plus czerwony
ET6304 Vivida Plus niebieski
ET6305 Vivida Plus zielony
ET6306 Vivida Plus czarny
ET6307 Vivida Plus szary
ET6467 Vivida Plus biały
ET6468 Vivida Plus żółty

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS MODEL KOLOR
ET1099 Vivida biały
ET1100 Standard żółty
ET1102 Standard czerwony
ET1103 Standard pomarańczowy
ET1104 Standard niebieski
ET1105 Standard zielony
ET1106 Standard czarny
ET1107 Standard szary
ET1109 Standard bordowy

INDEKS MODEL KOLOR
ET1600 Standard jasnoniebieski
ET1601 Standard jasnozielony
ET1603 Standard fuksja
ET1627 Vivida niebieski
ET1628 Vivida czerwony
ET1629 Vivida zielony
ET1630 Vivida żółty
ET5238 Standard fioletowy
ET5239 Standard turkusowy
ET6151 Naturelle kawowy
ET6152 Naturelle beżowy
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Segregator A4 Bantex Budget Classic
• mocny mechanizm dociskający
• oklejone na zewnątrz folią PP, wewnątrz wyklejką papierową
• dwustronna wymienna etykieta opisowa
• dwa okute otwory Rado na przedniej okładce
• dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
BX6799 granatowy
BX6798 niebieski
BX6800 żółty
BX6796 zielony
BX6797 czarny
BX6795 czerwony
BX1642 biały
BX1643 fioletowy
BX1645 pomarańczowy
BX1646 szary

Segregator DONAU PP Premium
• najwyższej jakości segregator wykonany z tektury o grubości 2,1 mm
• niklowana dolna listwa wzmacniająca, mechanizm,  

okucia oraz otwór na palec
• pokryty obustronnie ekologiczną folią polipropylenową o strukturze 

płótna
• obustronna etykieta grzbietowa
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
DO6435 czarny
DO6444 czerwony
DO8545 fioletowy
DO8028 granatowy
DO6436 niebieski
DO8543 pomarańczowy
DO8544 szary
DO8546 turkusowy
DO6437 zielony
DO6445 żółty

Segregator PP DONAU Master-S z szyną
• popularny segregator wykonany z tektury o grubości 2,1 mm
• wyposażony w dolną listwę wzmacniającą i wzmocniony otwór na palec
• pokryty jednostronnie ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem 
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
DO6807 ciemnoniebieski
DO5794 czarny
DO6605 czerwony
DO5795 granatowy
DO6042 niebieski
DO5953 zielony
DO6604 żółty

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR

DO6806 ciemnoniebieski
DO5793 czarny
DO6597 czerwony
DO5791 granatowy
DO6598 niebieski
DO6073 zielony
DO6086 żółty

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR

DO6438 czarny
DO6446 czerwony
DO8539 fioletowy
DO8030 granatowy
DO6439 niebieski
DO8537 pomarańczowy
DO8538 szary
DO8540 turkusowy
DO6440 zielony
DO6447 żółty

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR
BX6792 granatowy
BX6801 niebieski
BX6793 żółty
BX6790 zielony
BX6791 czarny
BX6789 czerwony
BX1647 biały
BX1648 fioletowy
BX1650 pomarańczowy
BX1651 szary
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Segregator A4 DONAU Life
• segregator z szyną
• wykonany z tektury o grubości 2 mm
• oklejka kolorowa, pokryta lakierowaną folią
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wzmocniony otwór na palec
• wymienna etykieta do opisu
szer. grzbietu: 75 mm

INDEKS KOLOR
DO1917 niebieski neonowy
DO1918 pomarańczowy neonowy
DO1919 różowy neonowy
DO1920 zielony neonowy
DO1921 żółty neonowy
DO1922 niebieski pastelowy
DO1923 różowy pastelowy
DO1924 żółty pastelowy

Segregator PP A4 DONAU Master
• popularny segregator wykonany z tektury o grubości 2,1 mm 
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
DO6201 biały
DO6186 bordowy
DO8009 brązowy
DO6311 ciemnoniebieski
DO5984 czarny
DO6087 czerwony
DO6180 fioletowy
DO5987 granatowy
DO7423 jasnozielony
DO8274 miedziany
DO6701 niebieski
DO6043 pomarańczowy
DO5839 różowy
DO5796 szary
DO6098 turkusowy
DO5986 zielony
DO5985 żółty

Segregator PP A5 DONAU Master
• wykonany z tektury o grubości 2,1 mm 
• pokryty ekologiczną folią PP o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• metalowa dźwignia, mechanizm i otwór na palec niklowane
• otwory w okładce na mechanizm dociskowy oraz otwór na palec 

wzmocnione metalowym okuciem
szer. grzbietu: 75 mm

INDEKS KOLOR
DO8236 ciemnoniebieski
DO5398 czarny
DO5399 czerwony
DO6308 granatowy
DO5402 niebieski
DO5400 zielony
DO5403 żółty

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR

DO6097 biały
DO6065 bordowy
DO8008 brązowy
DO6305 ciemnoniebieski
DO6599 czarny
DO5980 czerwony
DO6064 fioletowy
DO5982 granatowy
DO7399 jasnozielony
DO6307 miedziany
DO6702 niebieski
DO6038 pomarańczowy
DO5838 różowy
DO5792 szary
DO6066 turkusowy
DO5983 zielony

INDEKS KOLOR
DO6306 złoty
DO5981 żółty
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Segregator ringowy A4 Leitz Cosy
• 25-milimetrowy mechanizm z 2 okrągłymi 

ringami, mieszczący do 190 arkuszy papieru  
o gramaturze 80 g/m²

• stylowa etykieta grzbietowa do łatwej identyfikacji  
zawartości po umieszczeniu na półce lub w szafce  
na akta 

• wykonany z lekkiego, czystego i trwałego PP,  
dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w ruchu

szer. grzbietu: 20 mm
INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
LE1993 niebieski 2
LE1994 szary 2
LE1995 żółty 2

Segregator ringowy PP A4 Oxford URBAN
• wykonane z polipropylenu
• 4 ringi typu „O” o średnicy 15 lub 30 mm
• szerokość grzbietu: 20 mm, grubość 450 mic., pojemność do 100 kartek
• szerokość grzbietu: 40 mm, grubość 750 mic., pojemność do 250 kartek
• etykieta opisowa na grzbiecie
szer. grzbietu: 20 mm

INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
BX1656 czarny 4
BX1657 mix przezroczysty 4

szer. grzbietu: 40 mm
INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
BX1641 czarny 4
BX1658 mix przezroczysty 4

Segregator ringowy Colour'Breeze
• segregator z 2 ringami ma grzbiet o szerokości 25 mm, który pozwala zmieścić 

do 190 kartek (80 g/m²)
• kieszonka na etykietę umieszczona na grzbiecie ułatwia opis zawartości
• wykonany z mocnego kartonu, z certyfikatem FSC®, pokrytego łatwym do czyszczenia 

polipropylenem
• wykończony świeżym i nowoczesnym tłoczonym wzorem Colour'Breeze
• segregator z 4 ringami ma grzbiet o szerokości 25 mm, który pozwala zmieścić 

do 140 kartek (80 g/m²)
• samoprzylepna etykieta na grzbiecie ułatwia opis zawartości
• wykonany z półprzezroczystego polipropylenu i wykończony świeżym i nowoczesnym 

tłoczonym wzorem Colour'Breeze
INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
ET1317  niebieski 2
ET1318  zielony 2
ET2002  koralowy 2
ET2003  lawendowy 2

Segregator ringowy A4
• dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie, ringi w kształcie koła
• mieści 190 kartek (80 g/m2)
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną
szer. grzbietu: 35 mm

INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
ET1125 biały 2
ET1126 żółty 2
ET1128 czerwony 2
ET1129 niebieski 2
ET1130 zielony 2
ET1131 czarny 2
ET1132 szary 2
ET1133 bordowy 2

INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
ET1134 biały 4
ET1135 żółty 4
ET1137 czerwony 4
ET1138 niebieski 4
ET1139 zielony 4
ET1140 czarny 4
ET1141 szary 4
ET1142 bordowy 4

INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
ET2004  niebieski 4
ET2005  zielony 4
ET2006  koralowy 4
ET2007 lawendowy 4
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Segregator ringowy Vivida A5
• mechanizm ringowy umożliwiający przechowywanie dokumentów
• w żywych kolorach i w atrakcyjnym stylu VIVIDA
• standardowy mechanizm z ringami w kształcie koła zapewnia łatwe przekładanie kartek
• na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do łatwego opisu zawartości
• średnica ringu 25 mm, mechanizm ringowy 2 RR
• mieści 190 kartek (80 g/m2)
• certyfikat FSC®

szer. grzbietu: 35 mm
INDEKS KOLOR
ET5025 czerwony
ET5026 niebieski
ET5027 zielony
ET5028 czarny

Segregator ekonomiczny PP
• segregator do codziennego użytku z okładką z polipropylenu 

i standardowym mechanizmem
• okładka z polipropylenu z szarym papierem wewnątrz
• na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety służące do opisu zawartości
• otwory blokujące przednią okładkę, otwór na palec na grzbiecie 

i metalowe okucia na dolnych krawędziach ułatwiają  
użytkowanie i bezpieczne przechowywanie dokumentów

• certyfikat FSC®

• zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony  
www.esselte-easyprint.pl

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR
ET1110 żółty
ET1111 czerwony
ET1112 niebieski
ET1113 zielony
ET1114 czarny
ET5580 biały
ET6058 pomarańczowy
ET6059 szary
ET6060 bordowy
ET6061 fioletowy
ET6062 turkusowy

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS KOLOR
ET1115 żółty
ET1116 czerwony
ET1117 niebieski
ET1118 zielony
ET1119 czarny
ET1510 pomarańczowy

INDEKS KOLOR
ET1511 szary
ET1512 bordowy
ET1513 fioletowy
ET1514 turkusowy
ET5488 biały

Segregator dźwigniowy ELBA Pro+
• mocny, nowy mechanizm dociskający
• oklejony z dwóch stron folią polipropylenową
• wymienna etykieta na grzbiecie
• metalowe okucia na dolnych krawędziach
• logo tłoczone na grzbiecie
szer. grzbietu: 80 mm

INDEKS KOLOR
EB1000 żółty
EB1001 zielony
EB1023 jasnoniebieski
EB6669 jasnozielony
EB1032 niebieski
EB1033 pomarańczowy
EB1034 różowy
EB1037 czerwony
EB1038 czarny
EB1040 turkusowy
EB1041 fioletowy

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS KOLOR
EB1042 żółty
EB1043 zielony
EB1044 jasnoniebieski
EB1045 jasnozielony
EB1046 niebieski
EB1051 pomarańczowy
EB1059 różowy
EB1060 czerwony
EB1061 czarny
EB1130 turkusowy
EB1131 fioletowy

Pakiet mix segregatorów  
sprzedawany jako 1 karton  
w którym znajduje się:
szer. grzbietu: 80 mm

INDEKS KOLOR

EB1237

zestaw:  
3x żółty

3x zielony
3x niebieski

3x szary
3x czerwony

3x czarny
2x biały
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Segregatory Panorama A4
• wyposażony w mechanizm 4-ringowy „D”
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz PP
• zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony www.

esselte-easyprint.com
INDEKS SZER.GRZBIETU KOLOR
ET1396 30 mm biały
ET1397 38 mm biały
ET5843 44 mm biały
ET1398 51 mm biały
ET1402 77 mm biały
ET5550 86 mm biały

Segregator Panorama A4 MAXI
• posiada kieszeń na okładce tytułowej, na grzbiecie i na okładce tylnej
• dodatkowa kieszeń wewnętrzna wzdłuż przedniej okładki
• gramatura wkładek 170-220 g/m2

• oklejony na wewnątrz i zewnątrz PP
• format maxi, umożliwiający segregowanie dokumentów za pomocą przekładek maxi

INDEKS SZER.GRZBIETU KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
ET1550 38 mm biały 4
ET1554 30 mm biały 2
ET1555 38 mm biały 2
ET6973 44 mm biały 2

3

Segregator A5 No. 1 Vivida
• opatentowany mechanizm No. 1 z ponadprzeciętną siłą docisku, gwarantujący 

dokładne i solidne zamykanie nawet po użyciu 10 000 razy
• oklejony z dwóch stron folią polipropylenową, zapewniającą zwiększoną odporność 

na wodę czy inne czynniki zewnętrzne
• na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety służące do opisu zawartości
• otwory blokujące przednią okładkę i otwór na palec na grzbiecie
• mieści 500 kartek (80 g/m2)
• certyfikat FSC®

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR
ET1120 biały
ET1121 czerwony

Segregator Archiv 
• segregator wykonany z tektury o grubości 2 mm
• bez lub z dolną listwą wzmacniającą
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wzmocniony otwór na palec
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR OPIS
DO1503 szary bez szyny
DO1501 szary z szyną

Segregator kartonowy A3
• wykonany z bardzo grubego kartonu 

uzyskanego w pełni z recyklingu, 
oklejonego dodatkowym papierem

• posiada unikatowy mechanizm 
dźwigniowy, otwierający się o 180°,  
co znacznie ułatwia wpinanie 
i przekładanie dokumentów

• segregator o formacie poziomym A3, 
dedykujemy wszystkim, którzy pracują 
z dokumentami o dużych formatach

szer. grzbietu: 77 mm
INDEKS KOLOR
LE5874 czarny

Segregator A4 z dwoma 
mechanizmami 
dźwigniowymi
• wysokiej jakości segregator z zewnątrz 

pokryty niebieską folią, wewnątrz 
laminowanym papierem

• zastosowanie dwóch mechanizmów 
dźwigniowych umożliwia przechowywanie 
dwa razy większej ilości arkuszy A5,  
niż segregatorze A5

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR
LE5388 niebieski

INDEKS KOLOR
ET1122 niebieski
ET1123 zielony
ET1124 czarny

szer. grzbietu: 75 mm
INDEKS KOLOR OPIS
DO1502 szary bez szyny
DO1500 szary z szyną
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Segregator Panorama A4
• wykonany z folii PVC z przezroczystymi kieszeniami na przedniej okładce 

i grzbiecie, które umożliwiają umieszczenie materiałów reklamowych
• mechanizm 4-ringowy w kształcie D przy szerokości grzbietu od 4 do 8,5 cm 

oraz w kształcie R (okrągły) przy szerokości 1,8 i 2,5 cm
INDEKS SZER.GRZBIETU KOLOR
BF5419 25 mm granatowy
BF5523 65 mm granatowy
BF5425 25 mm biały
BF6278 25 mm czarny
BF6285 40 mm biały
BF6286 45 mm czarny
BF6280 25 mm czerwony
BF6279 25 mm niebieski
BF1092 45 mm biały
BF6288 45 mm czerwony
BF1096 45 mm granatowy
BF6287 45 mm niebieski
BF6284 40 mm czerwony

INDEKS SZER.GRZBIETU KOLOR
BF6282 40 mm granatowy
BF6283 40 mm niebieski
BF6281 40 mm czarny
BF6290 55 mm czarny
BF6293 55 mm czerwony
BF6298 85 mm czarny
BF6295 65 mm czarny
BF6301 85 mm czerwony
BF6300 85 mm niebieski

Segregator dźwigniowy Oxford My Colour
• 9 różnych wariantów kolorystycznych
• w komplecie 4 kolorowe, wymienne, dwustronne etykiety opisowe
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PP
• dwa okute otwory RADO na przedniej okładce
• dolne krawędzie wzmocnione technologią STRONG LINE, nie rysują mebli
• grzbiet 80 mm

INDEKS KOLOR
EB6581 czarny/oliwkowy
EB6582 fioletowy/oliwkowy
EB6583 oliwkowy/różowy
EB6586 biały/fioletowy
EB6588 biały/różowy

INDEKS KOLOR
EB6589 czarny/różowy
EB6590 czarny/fioletowy
EB6591 czarny/biały
EB6592 biały/oliwkowy

INDEKS SZER.GRZBIETU KOLOR
BF6294 55 mm biały
BF6291 55 mm granatowy
BF6292 55 mm niebieski
BF5521 65 mm biały
BF6297 65 mm czerwony
BF6296 65 mm niebieski
BF6302 85 mm biały
BF6299 85 mm granatowy

Segregator Leitz 180° WOW laminowany
• opatentowany mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie  

i o 20% szybsze segregowanie dokumentów
• otwór na palec na grzbiecie i dwa otwory na przedniej okładce ułatwiają użytkowanie
• mieści 600 kartek (grzbiet 80)/ 350 kartek (grzbiet 50) A4 (80 g/m²)
• 5 lat gwarancji na mechanizm
• certyfikat FSC®
szer. grzbietu: 50 mm

INDEKS KOLOR
LE1348  różowy
LE1345  niebieski
LE1708  żółty
LE6381  turkusowy
LE6382  fioletowy
LE1709  zielony
LE1349  biały
LE1710  czarny

szer. grzbietu: 80 mm
INDEKS KOLOR
LE1350  różowy
LE1342  niebieski
LE1705  żółty
LE6379  turkusowy
LE6380  fioletowy
LE1706  zielony
LE1341  biały
LE1707  czarny
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Segregator dźwigniowy A4 Bantex XXL
• oklejony na zewnątrz folią PP
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dwustronna, wymienna etykieta opisowa w kolorze segregatora
• dwa okute otwory Rado na przedniej okładce
• dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną
szer. grzbietu: 80 mm

INDEKS KOLOR
BX5465 niebieski
BX5484 szary
BX5483 żółty
BX5499 biały
BX5466 czerwony
BX5467 czarny
BX5468 jasnoniebieski
BX5469 bordowy
BX5470 zielony
BX5487 fioletowy
BX5482 turkusowy
BX5506 grafitowy

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS KOLOR
BX5471 niebieski
BX5485 szary
BX5486 żółty
BX5488 biały
BX5472 czerwony
BX5473 czarny
BX5474 jasnoniebieski
BX5475 bordowy
BX5476 zielony
BX5489 fioletowy
BX5480 turkusowy
BX5507 grafitowy

Segregator Biznes A5 LUX VauPe
• wykonany z twardej tektury o grubości 2 mm
• pokryty matową folią polipropylenową
• wyposażony w wysokiej jakości mechanizm dźwigniowy z dociskiem
• dwustronna, wymienna etykieta do opisu
szer. grzbietu: 75 mm

INDEKS KOLOR
UP1072 czerwony
UP1073 czarny
UP1074 niebieski
UP1075 zielony

Segregator ringowy FCK
• wykonane z twardej tektury oklejonej folią  

polipropylenową z połyskiem
• wytłoczona faktura lnu
• wyposażone w mechanizm ringowy na 2 lub 4 ringi 

o pojemności 16 lub 25 mm
• do formatu A4
• szerokość grzbietu: 25 i 40 mm  

(dla szerokości grzbietu 40 mm - wymienna etykieta do opisu)
szer. grzbietu: 40 mm

INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
UP5015 czerwony 4
UP5016 czarny 4
UP5017 niebieski 4
UP5020 żółty 4
UP5021 czarny 4
UP5135 czerwony 2
UP5136 czarny 2
UP5137 niebieski 2
UP5140 zielony 2
UP5141 żółty 2

szer. grzbietu: 25 mm
INDEKS KOLOR ILOŚĆ RINGÓW
UP5337 czarny 4
UP5338 czerwony 4
UP5429 niebieski 4
UP5459 zielony 4
UP5463 żółty 4
UP5401 niebieski 2
UP5406 zielony 2
UP5407 czerwony 2
UP5426 czarny 2
UP5512 żółty 2
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Segregator A4 FCK
• wykonany z twardej tektury  

o grubości 2 mm, pokryty folią  
polipropylenową z połyskiem

• posiada wytłoczoną fakturę lnu
• wyposażony w wysokiej jakości  

mechanizm dźwigniowy z dociskiem
• wzmocniony metalowymi okuciami
• dwustronna, wymienna etykieta  

do opisu
szer. grzbietu: 75 mm

INDEKS KOLOR
UP5445 czarny
UP5446 niebieski
UP5447 zielony
UP5448 żółty
UP5467 czerwony
UP5547 biały
UP5548 pomarańczowy
UP5549 fioletowy
UP5562 turkusowy
UP5563 popielaty
UP6640 bordowy
UP6680 różowy
UP6681 jasnozielony
UP6682 jasnoniebieski
UP6781 pastelowy różowy
UP6782 pastelowy błękit
UP6783 waniliowy
UP6784 kakaowy
UP6785 czekoladowy

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS KOLOR
VP5139 pomarańczowy
UP5468 czarny
UP5469 niebieski
UP5470 zielony
UP5473 czerwony
UP5564 fioletowy
UP5565 turkusowy
UP5566 biały
UP5567 popielaty
UP5569 bordowy
UP6687 różowy

INDEKS KOLOR
UP6688 jasnozielony
UP6689 jasnoniebieski
UP6786 pastelowy różowy
UP6787 pastelowy błękit
UP6788 waniliowy
UP6789 kakaowy
UP6790 czekoladowy
VP5140 żółty

L4761

7

L4760 L4759 L4758

Unikalna
technologia

Dajemy Ci więcej!

+ 5 arkuszy EXTRA

Etykiety na segregatory Avery Zweckform
• technologia UltraGrip gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
• silnie przylegające, kryjący materiał zakrywa stare oznaczenia, więc można segregatory 

wykorzystywać wielokrotnie
• gwarancja braku zacięć podczas druku potwierdzona  

dla drukarek laserowych certyfikatem TÜV
• pasują do segregatorów Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella i innych
• w opakowaniach po 25 arkuszy 5 arkuszy gratis
• darmowe szablony i wzory na www.avery-zweckform.pl
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek A4

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ
ETYKIET/

OPAK. ROZMIAR OPIS

ZW1056 25 + 5 L4761-25 4 szt. 100 + 20 61x192 mm do szerokich 
segregatorów, krótkie

ZW1057 25 + 5 L4760-25 7 szt. 175 + 35 38x192 mm do wąskich 
segregatorów, krótkie

ZW5625 25 + 5 L4759-25 3 szt. 75 + 15 61x297 mm do szerokich 
segregatorów, długie

ZW5697 25 + 5 L4758-25 5 szt. 150 + 25 38x297 mm do wąskich 
segregatorów, długie

PRODUKT

N
EU

TR

ALNY DLA KLIM
ATUCO2
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Przekładka kartonowa 
1/3 A4 Oficio
• wykonana z tektury barwionej 

w masie, 190 g/m²
• wymiary: 240x105 mm
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS KOLOR
OX1862 różowy
OX1863 żółty
OX1864 pomarańczowy
OX1865 zielony
OX1866 niebieski
OX1867 czerwony
OX1868 mix

Przekładka  
kartonowa 1/3 A4 
• wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m²
• do wpinania w pionie oraz w poziomie
• dziurkowanie: 4 (dziurki w odstępie 80mm)
• posiada certyfikat Blauer Engel
• rozmiar przekładki: 235x105mm 
• opakowanie: 100 sztuk
• każdy komplet osobno pakowany w folię

INDEKS KOLOR
DO5908  czerwony
DO1045  zielony
DO5012  biały
DO1046  niebieski
DO1047  żółty

INDEKS KOLOR
DO1048  pomarańczowy
DO1105  szary
DO1049  jasnoróżowy
DO5551  mix kolorów

Przekładki kartonowe Oficio
• wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m²
• posiada kartę informacyjno-opisową w kolorze białym
• plastikowe, kolorowe indeksy pokryte folią MYLAR
• multiperforowane
format: A4

INDEKS RODZ. OPIS KOLOR KART/OPAK.
OX5475 numeryczne nieoznaczone biały 10
OX5476 numeryczne nieoznaczone biały 12
OX5477 numeryczne oznaczone biały 5
OX5478 numeryczne oznaczone biały 10
OX5479 numeryczne oznaczone biały 12
OX5480 numeryczne oznaczone biały 20
OX5481 numeryczne oznaczone biały 31
OX5485 alfabetyczne oznaczone biały 26

Przekładki

Przekładki kartonowe Mylar Maxi z kartą  
do wielokrotnego opisu
• laminowana z dwóch stron karta informacyjno-opisowa, po której można 

pisać i wielokrotnie korygować, używając do ścierania plastikowej gumki 
(do opisywania zalecamy używania permanentnych cienkopisów, markerów 
lub długopisów kulkowych)

• kolorowe indeksy wzmocnione folią Mylar
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• format A4 MAXI (245x297 mm)
rodz.: numeryczne

INDEKS KART/OPAK.
ET6238 10
ET6239 12
ET6240 31

Przekładki kartonowe A4 Mylar
• wykonane z białego, mocnego kartonu 160 g/m²
• kolorowe indeksy wzmocnione folią Mylar
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją wzmocniony jest folią
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS RODZ. KART/OPAK.
ET5140 numeryczne 5
ET5141 numeryczne 10
ET5142 numeryczne 20
ET5143 numeryczne 12
ET5144 numeryczne 31
ET5356 alfabetyczne 20
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Przekładki kartonowe  
kolorowe
• wykonane z białego, mocnego  

kartonu o gramaturze 160 g/m²
• przekładki i indeksy w 5 kolorach
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją wzmocniony jest folią
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora 
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte-easyprint.com
rodz.: kolorowe

INDEKS KART/OPAK.
ET5036 10
ET5038 5
ET6119 12

Przekładki kartonowe A4
• wykonane z białego, mocnego kartonu 160 g/m²
• indeksy w 5 kolorach wzmocnione folią
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z performacją wzmocniony jest folią
• drukuj opisy i etykiety prosto ze strony internetowej: www.leitz-easyprint.com

INDEKS KART/OPAK.
LE1046 5
LE1047 10

Przekładki  
polipropylenowe
• kolor szary
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją wzmocniony jest folią
• format A4 lub A4 maxi (245x297 mm)
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte-easyprint.com

INDEKS RODZ. KART/OPAK.
ET1163 numeryczne 12
ET1164 numeryczne 31
ET1167 numeryczne 10
ET1169 numeryczne 6
ET6215 numeryczne 20
ET1166 alfabetyczne -
ET1463 alfabetyczne maxi

Przekładki z kolorowego polipropylenu
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją wzmocniony jest folią
• przekładki i indeksy w 5 kolorach
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• format A4, lub A4 MAXI (245x297 mm)
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte-easyprint.com
rodz.: kolorowe

INDEKS KART/OPAK.
ET1461 12
ET1462 20
ET5029 5
ET5030 10
ET5033 10 (maxi)

Przekładki plastikowe do nadruku tekstu na kartę Leitz Style
• do wielokrotnego użytku, bardzo wytrzymałe, w wyrafinowanej kolorystyce 
• z kartą do indywidualnego zadruku na komputerze 
• możliwość wydruku spisu treści z komputera za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie: 

www.leitz.com/easyprint 
• wykonane z mocnego, przezroczystego PP o grubości 0,3 mm 
• format A4+ (240x305 mm) pozwala na szybki dostęp do dokumentów, nawet w przypadku 

przechowywania ich w koszulkach 
• 11 uniwersalnych otworów umożliwiających wpinanie do segregatora 
rodz.: numeryczne

INDEKS KART/OPAK.
LE1141 5
LE1507 6

INDEKS KART/OPAK.
LE1509 10
LE1530 12
LE1531 20
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Przekładki plastikowe Leitz WOW 
do nadruku
• przekładki do wielokrotnego użytku, bardzo wytrzymałe, 

w żywej tonacji kolorystycznej
• z kartą do indywidualnego zadruku na komputerze
• możliwość wydruku spisu treści z komputera  

za pośrednictwem formularza umieszczonego  
na stronie: www.leitz.com/easyprint

• mocny, przezroczysty PP o grubości 0,3 mm
• format A4+ pozwala na szybki dostęp do dokumentów, 

nawet w przypadku przechowywania ich w koszulkach
• 11 uniwersalnych otworów umożliwiających wpinanie 

do segregatora
rodz.: numeryczne

INDEKS KART/OPAK.
LE3532 20
LE6144 5
LE6146 10
LE6147 12
LE6198 6

Przekładki plastikowe  
Leitz WOW do nadruku
• z kartą do indywidualnego zadruku na komputerze
• możliwość wydruku spisu treści z komputera  

za pośrednictwem formularza umieszczonego  
na stronie: www.leitz.com/easyprint

• mocny, przezroczysty PP o grubości 0,3 mm
• format A4+ pozwala na szybki dostęp  

do dokumentów, nawet w przypadku przechowywania 
ich w koszulkach

• 11 uniwersalnych otworów umożliwiających wpinanie 
do segregatora
INDEKS RODZ. KART/OPAK.
LE1700  numeryczne 5
LE1701  numeryczne 6
LE1702  numeryczne 10
LE1703  numeryczne 12
LE1704  alfabetyczne 20

Przekładki  
polipropylenowe  
z możliwością nadruku
• karta 350 mic., przekładki 300 mic.,  

kolorowe indeksy
• przezroczysta karta opisowa,  

pod którą można włożyć zadrukowaną według  
schematu kartkę A4

• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• format A4 maxi (245x297 mm)
• schemat dostępny jest na stronie www.esselte.com/projectindex@esselte.com,  

wpisując w tytule maila „Project Index”
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte-easyprint.com
rodz.: numeryczne

INDEKS KART/OPAK.
ET6233 5
ET6234 6
ET6235 10
ET6236 12

Przekładki 
polipropylenowe 
multicolor A4 Maxi
• wykonane ze sztywnego PP 

o bajecznych odcieniach 
kolorystycznych (opalizujący 
fioletowy, stonowany różowy, 
turkusowy, efektowne odcienie 
szarości)

• bardzo wytrzymałe i eleganckie
• lekko przezroczyste karty
• karta informacyjno-opisowa, 

której pasek z perforacją jest 
wzmocniony folią

• multiperforowane - pasują 
do każdego segregatora

• format A4 MAXI umożliwia segregowanie dokumentów w koszulkach
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte-easyprint.com
rodz.: kolorowe

INDEKS KART/OPAK.
ET1556 6
ET1557 12

Przekładki A-Z z polipropylenu
• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120 mic.
• dziurkowanie: 11
• do format: A4
• rozmiar przekładki: 230x297 mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię
• mix kolorów

INDEKS RODZ. KART/OPAK.
DO5416 A-Z 16
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Koszulki groszkowe 
Oficio
• wykonane z groszkowej folii PP
• otwierane od góry
• multiperforowane - pasują do każdego 

segregatora
• antystatyczne

INDEKS FORMAT OPAK.
OX1085 A4 100
OX1322 A5 100

Koszulki krystaliczne Oficio
• wykonane z krystalicznej folii PP
• otwierane od góry
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• antystatyczne
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS OPIS FORMAT OPAK.
OX1986 strong A4 pudełko

Koszulki krystaliczne 
Oficio
• wykonane z krystalicznej folii PP
• otwierane od góry
• multiperforowane - pasują do każdego 

segregatora
• antystatyczne
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS OPIS FORMAT OPAK.
OX1986 standard A4 pudełko
OX1700 standard A4 folia

Koszulki groszkowe A4  
z klapką Oficio
• wykonane z grubej, groszkowej folii PP o wysokiej wytrzymałości
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• otwierane po dłuższym, prawym boku
• boczna klapka chroni dokumenty przed wypadaniem
• antystatyczne
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS FORMAT
OX5961 A4

Koszulka groszkowa A4 
Bantex Budget
• na dokumenty, ekonomiczna, wykonana 

z miękkiego polipropylenu
• możliwość wpięcia  

do segregatora lub skoroszytu
• otwierana z góry 
• opakowanie 100 szt.

INDEKS FORMAT GRUBOŚĆ
BX1601 A4 35 mic.

Koszulki groszkowe A4/A5
• otwierane z góry
• przezroczysta struktura folii
• antystatyczne, antyrefleksyjne
• wzmocniony pasek z perforacją
• opakowanie 100 szt.

INDEKS FORMAT GRUBOŚĆ
BX1187 A4 50 mic.
BX1600 A4 40 mic.
BX1602 A5 50 mic.

Koszulki
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Koszulki z klapką A4
• wykonane z mocnego PP o grubości 100 mic. 
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora 
• boczna klapka chroni dokumenty przed wypadaniem 
• opakowanie: 10 szt. w folii 

INDEKS FORMAT
ET5883 A4

Koszulki z klapką A4/B4
• wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 100 mic.
• groszkowe, transparentne, otwarte z prawego boku
• wzmocniony brzeg
• boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo 

zabezpiecza przechowywane dokumenty
• przeznaczone na dokumenty w formacie A4 lub B4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 235x312 lub 240x340 mm
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS FORMAT
DO6647 A4
DO1729 B4

Koszulki groszkowe na katalogi A4+  
z harmonijkowym bokiem
• mocna, groszkowa struktura folii, 180 mic.
• rozszerzane harmonijkowo boki i dno do 25 mm
• uniwersalna, wzmocniona perforacja pozwala na używanie koszulek 

w każdym segregatorze
• antystatyczne
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS OPIS
BX6266 z harmonijkowym bokiem

Koszulki groszkowe na katalogi
• wykonane z folii PP o grubości 170/180 mic.
• poszerzany brzeg umożliwia przechowywanie katalogów, cenników i grubych ofert 

(zwiększa pojemność koszulki o 23 mm) 
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora 
• 3 rodzaje: 1. z metalową krawędzią, 2. z klapką, 3. standardowe – 1. dzięki metalowej 

krawędzi w koszulce można przechowywać ciężkie pliki i nawet częste ich przesuwanie 
nie uszkodzi perforacji – 2. otwierana klapka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem
INDEKS OPIS GRUBOŚĆ OPAK.
ET1187 rodzaj 3. 170 mic. 10
ET1522 rodzaj 1. 170 mic. 3
ET1523 rodzaj 2. 170 mic. 5
LE1388 rodzaj 3. 180 mic. 5
LE1389 rodzaj 2. 180 mic. 5

Koszulki groszkowe z klapką A4/B4
• otwierane z boku
• przezroczysta, groszkowa struktura folii o grubości 120 mic.
• boczna klapka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem
• umożliwiają przechowywanie dokumentów w obwolutach
• rozmiar 22x33 cm
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS FORMAT
BX5456 A4
BX5493 B4
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Koszulki A4 groszkowe lub krystaliczne 
na dyspenserze At Hand
• kartonowy dyspenser zawiera 50 groszkowych lub 40 krystalicznych koszulek
• zmieści sie w każdym miejscu: na biurku, w szufladzie, na drukarce
• opatentowane opakowanie, z którego łatwo wyjmuje się po jednej koszulce
• 11 uniwersalnych otworów na pasku
• format A4

INDEKS RODZAJ GRUBOŚĆ
ET6849 groszkowe 46 mic.
LE6222 krystaliczne 55 mic.

Koszulki groszkowe A4/A5
• wykonane z folii PP
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS FORMAT GRUBOŚĆ OPAK.
ET1179 A4 115 mic. w pudełku
ET1170 A4 48 mic. w pudełku
ET5052 A5 43 mic. w folii
ET1171 A4 48 mic. w folii

ET6290 A4 35 mic. w folii

Koszulka A4+
• jest nieco szersza niż standardowa koszulka A4, dzięki czemu można 

przechowywać w niej grube pliki czy katalogi 
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora 
• otwierane u góry 
• wykonane z mocnej folii polipropylenowej (PP) 
• mieści do 60 kartek, papieru o gramaturze 90 g/m²
• opakowanie 10 szt. 

INDEKS FORMAT
ET5927 A4+

Koszulki groszkowe A4 otwierane z góry i z lewej strony
• otwieranie koszulki z dwóch stron umożliwia dopisywanie informacji 

na dokumentach bez potrzeby ich całkowitego wyjmowania
• wykonane z folii PP o grubości 105 mic.
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• opakowanie 100 szt. w pudełku

INDEKS FORMAT
ET1181 A4

Koszulka groszkowa PP,  
na dokumenty A4
• koszulki wykonane z miękkiej, ekologicznej  

folii polipropylenowej (50 mic.), specjalnie wzmocniony brzeg
• groszkowe, przezroczyste
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne, antyrefleksyjne
• przeznaczone na dokumenty w formacie A4 
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 230x300 mm
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS FORMAT
DO6661 A4

Koszulka groszkowa PP,   
na dokumenty A3
• wykonane z gładkiej, miękkiej ekologicznej folii polipropylenowej 120 mic.
• specjalnie wzmocniony brzeg
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A3 w pionie
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar zewnętrzny: 317x428 mm

INDEKS UKŁAD
DO6866 poziome
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Koszulka groszkowa A3
• otwierane z góry
• groszkowa struktura folii, antystatyczne
• pionowe lub poziome
• grubość folii: 120 mic.
• opakowanie: 25 szt.

INDEKS UKŁAD
BX1191 pionowe
BX1192 poziome

Koszulki groszkowe A3
• wykonane z folii PP o grubości 75 mic.
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• opakowanie 10 szt. w folii

INDEKS UKŁAD
ET5754 pionowe
ET5755 poziome

Koszulka krystaliczna PP,  
na dokumenty A4/A5
• wykonane z miękkiej, gładkiej folii 

polipropylenowej 50 mic.
• wzmocniony brzeg
• posiada właściwości antyrefleksyjne
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• ilość dziurek do wpięcia: 11

INDEKS FORMAT ILOŚĆ
DO6710 A4 100 szt.
D07825 A5 100 szt.

Koszulka krystaliczna PP  
na dokumenty A4, w pudełku
• wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej, 

wzmocniony brzeg
• posiada właściwości antyrefleksyjne
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 230x305 mm
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS FORMAT GRUBOŚĆ
DO6881 A4 50 mic.
DO2005 A4 45 mic.

Koszulka krystaliczna A4
• profilowany lewy róg ułatwiający  

wkładanie dokumentów
• krystaliczna, antystatyczna folia
• otwierane z góry
• idealne do pracy z rzutnikiem
• pakowane w wygodny i praktyczny karton
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ
EB1132 70 mic.
BX1632 50 mic.

Koszulki krystaliczne
• otwierane z góry
• krystaliczna, antystatyczna folia
• idealne do pracy z rzutnikiem
• w kartonie specjalne nacięcie ułatwiające dostęp do koszulek
• opakowanie: 100 sztuk pudełko lub folia

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT OPAK.
BX5432 45 mic. A4 w pudełku
BX6234 120 mic. A4 w pudełku
BX6292 45 mic. A4 w folii
BX6572 45 mic. A5 w folii
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Koszulki krystaliczne A4
• podlegająca recyklingowi krystaliczna folia PP, copysafe
• otwierane od góry, co zapewnia łatwe wyciąganie dokumentów, bez konieczności 

wyjmowania ich z segregatora
• 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator

INDEKS GRUBOŚĆ OPAK.
ET7066 40 mic. w folii
ET5039 55 mic. w pudełku
ET1174 75 mic. w pudełku
ET1178 105 mic. w pudełku

Koszulki z klapką Leitz WOW A4, mix kolorów
• bardzo wytrzymała i super mocna folia PP z tłoczeniem
• zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów dzięki zapięciu bocznej klapki na rzep
• wycięcie ułatwiające dostęp do dokumentów
• można ją schować do teczek i organizera Bebop lub do pojemnika czy półki na dokumenty
• pojemność 50 kartek A4 (80 g/m²)
• opakowanie: 6 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ
LE1130 200 mic.

Część kolekcji WOW

Koszulki na dokumenty A4 z kolorowym brzegiem
• wykonane z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej
• specjalnie wzmocniony, kolorowy brzeg
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze, antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 230x304 mm
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ KOLOR BRZEGU
DO6453  40 mic. czerwony
DO6454  40 mic. zielony
DO6455  40 mic. niebieski
DO6456  40 mic. żółty
DO6457  40 mic. fioletowy

Koszulki poszerzane na katalogi
• przeznaczone na katalogi lub dużą ilość dokumentów
• wykonane z mocnej, elastycznej i wysokoprzezroczystej folii PVC 
• boki poszerzane do pojemności 25 mm
• posiadają wzmocnioną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora 

z dowolnym ringiem
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ OPIS
BF5558 140 mic. poszerzane
BF5834 180 mic. poszerzane z klapką

Koszulka poszerzana A4 Maxi
• otwierana od góry
• większy format pozwala na wkładanie katalogów i obszernych dokumentów
• antystatyczne
• opakowanie: 50 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ
BX2302 90 mic.
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Koszulki o zwiększonej pojemności Leitz Cosy
• koszulka o dużej pojemności wykonana z nieprzezroczystego materiału  

w celu ochrony poufnych danych
• rozszerza się, aby pomieścić do 150 arkuszy papieru, wycięta od góry
• zawiera rozkładany, dziurkowany pasek, który umożliwia segregowanie  

w segregatorze lub przechowywanie jako folder w torbie na laptopa
• etykieta, aby wyraźnie zidentyfikować zawartość

INDEKS KOLOR
LE1972 niebieski
LE1973 szary
LE1974 żółty

Koszulki krystaliczne PP  
na katalogi A4
• wykonane ze sztywnej, gładkiej  

ekologicznej folii polipropylenowej
• wyposażona w górna klapkę  

zabezpieczającą przed wypadaniem  
dokumentów

• specjalnie wzmocniony brzeg
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• pojemność do 27 mm
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• wymiary: 245x306 mm
• opakowanie: 12 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ
DO6802 170 mic.

Koszulki na dokumenty A4, krystaliczne, poszerzane 
• wykonane z gładkiej, krystalicznej, ekologicznej folii polipropylenowej 
• specjalnie wzmocniony brzeg
• wersja poszerzana - format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi 

lub znaczną ilość dokumentów (pojemność do 120 kartek A4)
• antyelektrostatyczne
• wymiary: 238x304 mm
• opakowanie: 25 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ
DO1916 120 mic.

Koszulki groszkowe,  
poszerzane A4+
• otwierane z góry
• wykonane z przezroczystej,  

antystatycznej, grubej folii
• większy od standardowego  

rozmiar pozwala na przechowywanie  
katalogów, cenników i obszernych ofert
INDEKS GRUBOŚĆ
BX6129 90 mic.

Obwoluta A4 przestrzenna PVC
• wykonana z folii PVC
• wysoka przezroczystość i wytrzymałość
• pojemność: do 250 kartek
• europerforacja do wpinania w segregator

INDEKS OPAK.
PH2300 10 szt.

Obwoluta A4 przestrzenna PP
• wykonana z folii PP
• wysoka przezroczystość i wytrzymałość
• pojemność: do 250 kartek
• europerforacja do wpinania w segregator

INDEKS OPAK.
PH2301 10 szt.
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Koszulki groszkowe na CD/DVD/BD
• przezroczysta, groszkowa struktura folii
• uniwersalna perforacja pozwala na użycie koszulek w każdym segregatorze
• antystatyczne i neutralne dla przechowywanych płyt
• format: 130x150 mm
• opakowanie: 5 szt.

INDEKS FORMAT
BX1629 1x CD/CDV/BD

Koszulki groszkowe A4 na CD/DVD/BD
• przezroczysta, groszkowa struktura folii
• uniwersalna perforacja pozwala na użycie koszulek w każdym segregatorze
• antystatyczne i neutralne dla przechowywanych płyt
• opakowanie: 5 szt.

INDEKS FORMAT
BX1195 2x CD/CDV/BD

Koszulki na CD/DVD, wizytówki, ofertówki

Koszulki krystaliczne A4 na wizytówki
• wykonane z folii PP o grubości 120 mic. 
• każda koszulka mieści 16 wizytówek
• multiperforowane - pasują do każdego segregatora
• opakowanie: 10 szt. w folii

INDEKS FORMAT
ET5235 A4

Koszulki A4 z kieszenią na CD/DVD
• koszulki z boczną kieszenią na 2 płyty CD/DVD - pasek z otworami do wpięcia 

w segregatory pozwala na wygodne przechowywanie dokumentów i CD/DVD
• idealne do przechowywania płyt CD/DVD razem z dokumentami (np. umowa licencyjna 

wraz z oprogramowaniem)          
• otwierane od góry, co zapewnia łatwe wyciąganie dokumentów, 

bez konieczności wyjmowania ich z segregatora    
• 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator
• opakowanie: 5 szt. w folii

INDEKS FORMAT
ET6884 A4

Koszulki na CD/DVD/BD
• wykonana z mocnej folii groszkowej
• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie 

do segregatora
• klapka zabezpieczająca płyty  

przed wypadaniem
• opakowanie 10 szt.

INDEKS OPIS
BF5152 A6 przeznaczona na 1 CD

Koszulki groszkowe PP A4 na płyty CD/DVD
• wykonane z gładkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 160 mic.
• groszkowe, transparentne
• posiadają kieszenie na 4 płyty CD/DVD oraz na 2 mini CD/DVD lub karty opisowe
• przeznaczone do wpinania do segregatorów z mechanizmem klasycznym oraz ringowym
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 235x310 mm
• opakowanie: 25 szt.

INDEKS FORMAT
DO7035 A4
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Koszulka PP A4 na 20 wizytówek
• przezroczysta, krystaliczna struktura folii
• uniwersalna perforacja pozwala na użycie koszulek w każdym segregatorze
• antystatyczne i neutralne dla przechowywanych wizytówek
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ
BX1630 100 mic.

Koszulka pionowa PP na zdjęcia 10x15 cm
• krystaliczna struktura folii
• trwałe i bezpieczne dla przechowywanych zdjęć
• uniwersalna perforacja pozwala na użycie koszulek w każdym segregatorze
• antystatyczne
• format: 210x322 mm
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ
BX1631 100 mic.

Ofertówki A4 Leitz WOW
• niezwykle wytrzymała, folia polipropylenowa (PP)
• świetnie nadają się do przechowywania dokumentów i luźnych kartek w formacie A4
• wycięcie z boku zapewnia łatwy dostęp do dokumentów
• można je schować do teczek WOW czy do pojemnika lub półki na dokumenty
• pojemność 40 kartek A4 (80 g/m²)
• opakowanie 6 szt.

INDEKS KOLOR RODZ.OTWIERANIA MULTIPERFORACJA
LE1142 mix L tak

Część kolekcji WOW

Koszulka groszkowa PP A4
• otwierane z góry i z prawej strony
• przezroczysta, groszkowa struktura folii PP
• ergonomiczne wycięcie ułatwia wyjmowanie i wkładanie dokumentów
• opakowanie 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ KOLOR
BX5554 90 mic. przezroczysty

Obwoluta krystaliczna PP A4
• otwierane z góry i prawej strony
• przezroczysta, krystliczna struktura folii PP
• ergonomiczne wycięcie ułatwia wyjmowanie i wkładanie dokumentów

INDEKS GRUBOŚĆ KOLOR OPAK.
BX1633 100 mic. przezroczysty 100 szt. w pudełku
BX3007 100 mic. przezroczysty 25 szt.
BX1036 80 mic. przezroczysty 25 szt.

Obwoluta podwójna PP A4
• idealna obwoluta do składania ofert
• dwa oddzielne skrzydła na dokumenty
• miejsce na wizytówkę
• przezroczysty i krystaliczny materiał o grubości 200 mic.
• opakowanie 12 szt.

INDEKS KOLOR
BX1634 przezroczysty
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Ofertówki krystaliczne A4
• najwyższa ochrona zawartości przed zniszczeniem dzięki wytrzymałej folii 

o grubości 150 mic., copysafe
• krystaliczna folia zapewnia dobrą widoczność zawartości
• bardzo duże wycięcie ułatwiające dostęp do dokumentów
• otwierane od góry i z prawej strony
• opakowanie 25 szt.

INDEKS KOLOR
ET5179 przezroczysty
ET5180 żółty
ET5181 czerwony
ET5183 niebieski
ET5184 zielony

Ofertówki groszkowe A4
• wykonane z folii PP
• otwierane u góry i z prawej strony 
• wycięcie na palec ułatwia wyjmowanie 

i wkładanie dokumentów 
• opakowanie: 100 szt. w pudełku 

INDEKS KOLOR
ET1309 przezroczysty

Ofertówki krystaliczne A4
• wykonane z przezroczystej folii PVC
• wycięcie na palec ułatwia wyjmowanie i wkładanie dokumentów
• opakowanie: 25 szt.

INDEKS FORMAT GRUBOŚĆ
OX1041 A4 200 mic.
OX1042 A4 150 mic.

Obwoluta krystaliczna PP A4
• twarda, wykonana z ekologicznej folii PP o grubości 180 mic.
• rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu
• z zaokrąglonym górnym narożnikiem
• posiada specjalne wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów
• wymiary zewnętrzne: 220x308 mm

INDEKS KOLOR
DO6740 transparentny

Koszulki krystaliczne A4+ z przekładkami
• z kolorowymi przekładkami dla łatwiejszej personalizacji
• idealnie pasują do segregatorów dźwigniowych i ringowych
• poszerzany róg ułatwiający wkładanie dokumentów

INDEKS GRUBOŚĆ ILOŚĆ PRZEKŁADEK
BX6623 80 mic. 1-12
BX6622 110 mic. 1-6

 

Folder poszerzany A4 CombiFile
• folder o cechach ofertówki i koszulki z unikalnym składanym paskiem z otworami 

do wpięcia w segregator
• harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność o 20 mm i umożliwia wkładanie obszernych 

dokumentów i katalogów
• zamykany klapką od góry dla zabezpieczenia dokumentów przed wypadaniem
• atrakcyjne wzornictwo i tłoczenie na folii polipropylenowej
• unikalny, składany pasek ułatwiający pracę zarówno w biurze, jak i w podróży
• poszerzany bok folderu do 20 mm zwiększa pojemność do 150 kartek A4 (80 g/m²)
• kieszeń na etykietę do opisu zawartości
• łatwy dostęp do dokumentów dzięki krótszej przedniej okładce
• copy safe
• opakowanie 3 szt.

INDEKS KOLOR
LE1245 przezroczysty
LE1246 niebieski
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Folder A4 z kieszonką na etykietę Leitz Cosy
• wykonany z nieprzezroczystego materiału w celu ochrony poufnych danych
• mieści do 40 arkuszy papieru (80 g/m²)
• miejsce na etykietę w celu wyraźnego identyfikowania zawartości
• znaczniki kolorystyczne, aby szybko i łatwo znaleźć odpowiedni dokument

INDEKS KOLOR
LE1969 niebieski
LE1970 szary
LE1971 żółty

Folder A4 z 3 przegródkami Leitz Cosy
• z przegródkami z nieprzezroczystego materiału w celu ochrony poufnych danych
• mieści do 40 arkuszy papieru (80 g/m²)
• zawiera 3 przegródki z zakładkami do organizowania różnych projektów
• miejsce na etykietę w celu wyraźnego identyfikowania zawartości
• znaczniki kolorystyczne, aby szybko i łatwo znaleźć odpowiedni dokument

INDEKS KOLOR
LE1966 niebieski
LE1967 szary
LE1968 żółty

Koszulki groszkowe na suwak
• mocna, przezroczysta struktura folii
• uniwersalna perforacja pozwala na używanie koszulek 

w każdym segregatorze
• na prawym boku suwak zamykający
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT
BX5129  140 mic. A4
BX5113  140 mic. A5

Koszulki A4 zamykane na suwak
• wykonane z mocnego PVC 
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora 
• wzdłuż dłuższej krawędzi zintegrowany suwak, który zabezpiecza dokumenty 

przed wypadaniem 
• wymiary 215x307 mm 
• opakowanie: 5 szt. w folii 

INDEKS GRUBOŚĆ
ET1524 170 mic.

Torebki A4 z suwakiem
• sztywne, wykonane z trwałego PVC
• krystaliczne, transparentne
• plastikowy zamek błyskawiczny
• otwierane/zamykane wzdłuż dłuższego boku
• opakowanie 1 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT
DO6860 170 mic. A4

Koszulki na suwak
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Skoroszyt PVC A4 zawieszany
• przednia okładka przezroczysta - 150 mic., tylna kolorowa - 170 mic.
• papierowy, wymienny pasek opisowy wzdłuż grzbietu
• boczna perforacja umożliwia wpinanie do segregatorów
• zaokrąglone rogi
• opakowanie: 10 szt.

INDEKS KOLOR
OX1052 czerwony
OX1053 zielony
OX1054 niebieski
OX1055 żółty

Skoroszyt PVC A4 twardy
• wykonany z mocnego i sztywnego PVC o grubości 150/170 mic.
• przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa
• papierowy, wysuwany pasek opisowy
• po przeciwnych stronach grzbietu 2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska
• zaokrąglone rogi, boczna perforacja
• opakowanie: 10 szt. w folii

INDEKS KOLOR
OX2183 siwy
OX2179 granatowy
OX2178 pomarańczowy
OX1046 czerwony

INDEKS KOLOR
OX1047 zielony
OX1048 niebieski
OX1049 żółty
OX1050 czarny
OX1051 biały

INDEKS KOLOR
OX1056 czarny
OX1057 biały
OX2182 szary
OX2180 pomarańczowy
OX2181 granatowy

Skoroszyty

Skoroszyt twardy
• folia PVC, przód twardy przezroczysty, tył twardy kolorowy
• w środku blaszka i wąs o długości 16,5 cm, umożliwiający wpięcie dokumentów do 2 cm
• wymienny papierowy pasek do opisu
• dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska
• zaokrąglone rogi obu okładek
• opakowanie 20 szt.

INDEKS KOLOR
BF5178 niebieski
BF5205 biały
BF5180 czarny
BF5289 czerwony
BF1154 fioletowy
BF5794 granatowy
BF1156 jasnoniebieski

INDEKS KOLOR
BF1155 jasnozielony
BF5699 pomarańczowy
BF1153 różowy
BF1152 siwy
BF5177 zielony  
BF5179 żółty

Skoroszyt wpinany Vivida
• skoroszyt formatu A4 z paskiem multiperforowanym umożliwiającym 

wpięcie do każdego rodzaju segregatora
• wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości
• wykonany z folii PP, 10 szt. w opakowaniu

INDEKS KOLOR
ET5872 biały
ET5873 żółty
ET5874 czerwony

Skoroszyt Maxi
• wykonane z PP
• zaokrąglone rogi
• metalowe wąsy
• wysoko przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna
• na grzbiecie wymienny, papierowy pasek do opisu
• rozmiar maxi sprawia, że dokumenty w koszulkach lub przekładki nie wystają poza okładki
• format: A4+

INDEKS KOLOR
BX5575  czarny
BX5578  czerwony
BX5574 granatowy
BX5579 zielony

INDEKS KOLOR
ET5875 niebieski
ET5876 zielony
ET5877 czarny
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Skoroszyt twardy  
wpinany A4
• wykonany z PVC, twardy
• strona przednia transparentna  

- grubość: 150 mic.; tylna kolorowa: 160 mic.
• mieści ok. 200 kartek
• posiada 11 dziurek do wpięcia do segregatora
• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
• wąs o długości 16,5 cm

INDEKS KOLOR
DO1504  czarny
DO1505  czerwony
DO1506  zielony
DO1507  biały

Skoroszyt twardy A4
• wysokoprzezroczysta przednia 

okładka, tylna kolorowa
• na grzbiecie papierowy pasek 

do opisu
• zaokrąglone wąsy
• pojemność: 200 kartek

INDEKS KOLOR
PH2309  czarny 
PH2310  czerwony
PH2311  niebieski
PH2312  zielony
PH2313  żółty
PH2314  pomarańczowy
PH2315  granatowy

Skoroszyt  
twardy A4 
z europerforacją
• wysokoprzezroczysta przednia 

okładka, tylna kolorowa
• na grzbiecie papierowy pasek 

do opisu
• zaokrąglone wąsy
• europerforacja na grzbiecie 

do wpiecia w segregator A4
• pojemność: 200 kartek

INDEKS KOLOR
PH2302  czarny 
PH2303  czerwony
PH2304  niebieski
PH2305  zielony
PH2306  żółty
PH2307  pomarańczowy
PH2308  granatowy

Skoroszyt Budget Evo z perforacją
• wykonany z folii PP
• przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna
• na grzbiecie wymienny, papierowy pasek do opisu
• zaokrąglone rogi
• metalowe wąsy
• standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator
• opakowanie: 20 szt.

INDEKS KOLOR
BX6297 granatowy
BX6190 zielony
BX6294 szary
BX6230 żółty
BX6577 biały
BX6191 czerwony

Skoroszyt Budget Standard z wąsami
• przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna
• na grzbiecie wymienny, papierowy pasek do opisu
• zaokrąglone rogi
• metalowe wąsy
• opakowanie: 20 szt.

INDEKS KOLOR
BX6045 pomarańczowy
BX6041 niebieski
BX6022 czarny
BX6023 czerwony
BX6082 biały

Skoroszyt twardy zawieszany A4
• wykonany z twardej folii PVC
• przednia okładka skoroszytu przezroczysta, tylna kolorowa
• posiada zaokrąglone rogi i pasek do opisu zawartości z kodem kreskowym
• europerforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem
• opakowanie: 20 szt.

INDEKS KOLOR
BF5185 jasnoniebieski
BF5157 zielony
BF5166 czerwony
BF5167 niebieski
BF5168 żółty
BF5174 różowy
BF5197 czarny

INDEKS KOLOR
BX6192 czarny
BX6197 niebieski
BX6293 jasnozielony
BX6295 różowy
BX6296 jasnoniebieski
BX6313 pomarańczowy

INDEKS KOLOR
BX6027 żółty
BX6026 szary
BX6018 zielony
BX6024 granatowy

INDEKS KOLOR
BF5175 fioletowy
BF5323 biały
BF5176 jasnozielony
BF6261 pomarańczowy
BF6262 siwy
BF6263 granatowy

INDEKS KOLOR
DO1508  niebieski
DO1509  żółty
DO1510  pomarańczowy
DO1511  szary
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Wpinki do segregatorów
• praktyczne elementy umożliwiające wpinanie 

do segregatora dokumentów
• zastosowanie: wpinanie laminowanych arkuszy, 

wpinanie oprawianych grzbietami przeźroczy lub zdjęć, 
dokładanie wizytówek, wpięcie dokumentów, które 
nie pasują do standardowych „koszulek“

• do zalaminowanych dokumentów lub termookładek
• dziurkowane lub samoprzylepne
• opakowanie: 100 szt

INDEKS SAMOPRZYLEPNE DŁUGOŚĆ
AG5814 tak długie
AG5880 nie długie
AG1433 tak krótkie

Mechanizm  
skoroszytowy
• z metalowymi wąsami
• dziurkowanie w mm: 60/80
• wymiary: 150x38 mm
• do szybkiego spięcia  

i przechowywania dziurkowanych dokumentów
• opakowanie: 25 szt.

INDEKS KOLOR
DU5165 czarny
DU5166 biały
DU5167 granatowy
DU5195 zielony

Wąsy skoroszytowe
• metalowe wąsy skoroszytowe, spinające
• podstawa wykonana z ekologicznego polipropylenu
• wąsy wykonane z aluminium
• 4 dziurki do wpinania 
• wymiary: 150x34 mm
• opakowanie: 25 szt.

INDEKS KOLOR
DO5004 mix kol.
DO5881  czarny
DO5882  czerwony
DO5883  zielony
DO6015 biały

INDEKS KOLOR
DO5884 niebieski
DO5885 żółty
DO6016  pomarańczowy
DO7376  szary 
DO1800 granatowy

Wąsy do skoroszytów

Skoroszyt  
zaciskowy Duraclip
• wykonany z PVC, 

z przezroczystą przednią  
okładką

• pojemność 1 do 30 kartek  
lub 1 do 60 kartek

poj.: 30 str.
INDEKS KOLOR

DU1004 czarny
DU1006 czerwony
DU1008 zielony
DU1009 niebieski
DU1010 granatowy

poj.: 60 str.
INDEKS KOLOR
DU1012 czarny
DU1014 czerwony
DU1016 zielony
DU1017 niebieski
DU1018 granatowy

Skoroszyt  
zaciskowy Swingclip
• wykonany z PP
• z boku obrotowy zacisk  

w kształcie elipsy  
w atrakcyjnych kolorach

• pojemność 30 kartek
INDEKS KOLOR
DU5170 czarny
DU5171 czerwony
DU5173 granatowy
DU5190 zielony

Skoroszyt A4 Leitz WOW z klipsem
• skoroszyt idealny do prezentacji, ofert oraz projektów
• wykonany z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem
• wygodny klips przytrzymujący dokumenty
• mieści do 30 kartek

INDEKS KOLOR
LE6554 różowy
LE6555 niebieski
LE1766 żółty
LE6557 turkusowy
LE6558 fioletowy
LE1767 zielony
LE1765 biały
LE1768 czarny

Część kolekcji WOW

INDEKS KOLOR
DU6536 niebieski
DU6537 żółty
DU6538 czerwony
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Skoroszyt  
kartonowy biały
• skoroszyt tekturowy zwykły wykonany 

z wysokiej jakości bezkwasowego 
kartonu jednostronnie bielonego  
o pH 7-8
INDEKS GRAMATURA
OX1248 250 g/m²
OX1652 280 g/m²
OX1653 300 g/m²
OX1654 350 g/m²

Skoroszyt 
warszawski z fałdą
• skoroszyt z fałdą 

wykonany wysokiej jakości 
bezkwasowego kartonu 
jednostronnie bielonego 
o pH 7-8
INDEKS GRAMATURA
OX1655 250 g/m²

Skoroszyt kartonowy hakowy
• skoroszyt tekturowy zawieszkowy wykonany z wysokiej jakości bezkwasowego 

kartonu jednostronnie bielonego o pH 7-8
format: pełny A4

INDEKS GRAMATURA
OX1249 250 g/m²

format: 1/2 A4
INDEKS GRAMATURA
OX1250 250 g/m²

Skoroszyt kartonowy oczkowy
• skoroszyt tekturowy oczkowy, wykonany z wysokiej jakości bezkwasowego 

kartonu jednostronnie bielonego o pH 7-8
format: pełny A4

INDEKS GRAMATURA
OX1251 250 g/m²
OX1625 350 g/m²

format: 1/2 A4
INDEKS GRAMATURA
OX1252 250 g/m²

Skoroszyt kartonowy oczkowy
• wykonany z kartonu Manilla o gramaturze 250 g/m² barwionego w masie
• na frontowej okładce nadrukowane pola do opisów
• perforowany grzbiet dla zwiększenia pojemności
• metalowe wąsy
• opakowanie: 50 szt.
format: 1/2 A4

INDEKS KOLOR
BX5355 zielony
BX5356 szary
BX6072 żółty
BX6073 niebieski
BX6074 kremowy
BX6075 pomarańczowy
EB5477 czerwony

format: pełny A4
INDEKS KOLOR
BX5393 szary
BX5396 pomarańczowy
EB1049 czerwony
EB5045 niebieski
EB5080 zielony
EB5152 kremowy
EB5249 żółty

Skoroszyt kartonowy hakowy
• wykonany z wysokogatunkowego, barwionego w masie kartonu o gramaturze 250 g/m²
• pojemność 150 kartek
format: 1/2 A4

INDEKS KOLOR
BX5367 szary
BX5404 żółty
BX5405 zielony
EB5082 niebieski
EB5083 czerwony
EB5296 kremowy
EB6568 pomarańczowy

format: pełny A4
INDEKS KOLOR
BX5378 kremowy
BX5379 żółty
EB5017 zielony
EB5240 pomarańczowy
EB5241 czerwony
EB5242 niebieski
EB5409 szary
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Album ofertowy  
Colour'Breeze
• stylowy i wytrzymały album ofertowy A4, z miękką okładką, do prezentowania 

projektów lub zabezpieczenia dokumentów podczas ich przechowywania 
mieści się po 2 kartki w każdej koszulce 

• koszulki są wykonane z bezkwasowego tworzywa „copy safe”, aby przechowywane 
dokumenty pozostawały w idealnym stanie

• album z etykietą na grzbiecie, która umożliwia identyfikację zawartości
• wykonany z półprzezroczystego polipropylenu i wykończony świeżym i nowoczesnym 

tłoczonym wzorem Colour'Breeze
ilość kieszeni: 40

INDEKS KOLOR
ET1022  niebieski
ET1023  zielony
ET2008  koralowy
ET2009  lawendowy

Album ofertowy Vivida
• wykonany z półprzezroczystego PP  

o grubości 0,36 mm
• do segregowania i prezentowania dokumentów
• koszulki przeznaczone do prezentacji dokumentów
• przyjemna w dotyku okładka, z wytłoczonym wzorem
• etykieta na grzbiecie w stylu VIVIDA
• mieści 40 lub 80 kartek A4 (80 g/m²), po 2 kartki w koszulce
ilość kieszeni: 20

INDEKS KOLOR
ET1631 czarny
ET1632 niebieski
ET1633 czerwony
ET1634 biały
ET1635 zielony
ET1636 żółty

ilość kieszeni: 40
INDEKS KOLOR
ET1637 czarny
ET1638 niebieski

Album A4 z koszulkami  
krystalicznymi do wyrywania
• rozwiązanie, dzięki któremu koszulki  

nie ślizgają się i pozostają na swoim miejscu  
aż do momentu ich użycia

• doskonały sposób na przechowywanie koszulek 
w szafce, w szufladzie, w torbie, na biurku

• mikroperforacja umożliwia łatwe odrywanie 
koszulek z albumu

• profilowany lewy górny róg ułatwia wkładanie 
dokumentów

• przejrzysta, krystaliczna struktura folii
• 1 koszulka może pomieścić 25 kartek
• okładka albumu  wykonana z kartonu
• otwierane od góry
• folia o grubości folii 50 mic.

INDEKS ILOŚĆ KOSZULEK
BX1628 60 szt.

Album ofertowy Leitz Style
• wyjątkowy, najwyższej jakości album ofertowy, w nowoczesnym designie 

ze szczotkowanym wykończeniem, w intrygujących kolorach: satynowa czerń, 
arktyczna biel, rubinowa czerwień, tytanowy błękit, pistacjowa zieleń

• idealny podczas prezentacji lub do porządkowania dokumentów
• etykieta na grzbiecie ułatwia opis zawartości; można go umieścić w teczkach 

lub na półkach na dokumenty Leitz Style
ilość kieszeni: 20

INDEKS KOLOR
LE6325 tytanowy błękit
LE6326 ciemnoczerwony
LE6505 pistacjowy
LE6516 arktyczna biel
LE6649 satynowa czerń

ilość kieszeni: 60
INDEKS KOLOR
ET1026  niebieski
ET1027  zielony
ET2010  koralowy
ET2011  lawendowy

Album ofertowy A4 Leitz Cosy
• 20 przezroczystych plastikowych koszulek, w których można umieścić  

40 arkuszy papieru A4 + (80 g/m²)
• zwiększona pojemność dzięki teczce wbudowanej z tyłu albumu
• dodatkowe zagięcia na klapach pozwalają w razie potrzeby zwiększyć  

pojemność teczki
• mocne, elastyczne zapięcie na gumkę zapewnia, że żadne dokumenty  

nie wypadną podczas ruchu
INDEKS KOLOR
LE1963 niebieski
LE1964 szary
LE1965 żółty

ilość kieszeni: 40
INDEKS KOLOR
LE6327 ciemnoczerwony
LE6328 tytanowy błękit
LE6517 arktyczna biel
LE6518 pistacjowy
LE6519 satynowa czerń

Albumy ofertowe
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ilość kieszeni: 40
INDEKS KOLOR
ET1637 czarny
ET1638 niebieski

ilość kieszeni: 60
INDEKS KOLOR
ET1026  niebieski
ET1027  zielony
ET2010  koralowy
ET2011  lawendowy

Część kolekcji WOW

Album ofertowy A4  
Oxford Urban na spirali
• z polipropylenu o grubości 450 mic.
• zamykany na czarną lub białą gumkę
• 20 lub 40 kieszeni o grubości 50 mic.
ilość kieszeni: 20

INDEKS KOLOR
BX1624 czarny
BX1625 przezroczysty, mix kolorów

ilość kieszeni: 40
INDEKS KOLOR
BX1626 czarny
BX1627 przezroczysty, mix kolorów

Album ofertowy Leitz WOW
• album ofertowy z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu WOW, 

z wykończeniem w 2 kolorach
• przeznaczony do prezentacji i porządkowania dokumentów
• etykieta na grzbiecie ułatwia opis zawartości
• można go umieścić wewnątrz teczki z gumką WOW, 30 mm oraz w standardowych 

pojemnikach na czasopisma i w półkach na dokumenty
ilość kieszeni: 20

INDEKS KOLOR
LE6492 różowy
LE6494 niebieski
LE1754  żółty
LE1755  zielony
LE6497 turkusowy
LE6498 fioletowy
LE1753 biały
LE1756 czarny

ilość kieszeni: 40
INDEKS KOLOR
LE6499 różowy
LE6500 niebieski
LE1758 żółty
LE6504 fioletowy
LE1759 zielony
LE6503 turkusowy
LE1757 biały
LE1760 czarny

Teczki kopertowe PP Oxford Urban
• wykonane z polipropylenu o grubości 300 mic.
• zamykana na zatrzask
• zaokrąglone rogi 
• opakowanie: 5 szt.

INDEKS KOLOR FORMAT
BX1667 przezroczysty mix A3
BX1668 czarny A4
BX1669 przezroczysty mix A4
BX1670 czarny A5

Teczki kopertowe PP Hawai
• transparentna folia PP o grubości 300 mic.
• zapięcie na zatrzask
• 2 pojedyncze kolory: niebieski, przezroczysty
• opakowanie: 5 szt.

INDEKS KOLOR FORMAT
EB1115 przezroczysty A4
EB1114 niebieski A4
EB1110 niebieski A5
EB1111 przezroczysty A5

INDEKS KOLOR FORMAT
BX1671 przezroczysty mix A5
BX1672 przezroczysty mix A6
BX1673 przezroczysty mix DL

Teczki kopertowe

Teczka kopertowa A4 Leitz 
Cosy z 2 przegródkami
• wykonana z nieprzezroczystego materiału 

w celu ochrony poufnych danych
• mieści do 50 arkuszy papieru (80 g/m²)
• posiada 2 kieszenie do przechowywania, 

jedną zapinaną na guzik, a drugą otwartą 
dla szybkiego dostępu

• kolorowe znaczniki, aby szybko i łatwo 
znaleźć odpowiedni dokument
INDEKS KOLOR
LE1999 niebieski
LE2000 szary
LE2001 żółty
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Teczki kopertowe PP A4 z dwiema kieszeniami
• wykonana z połyskującego tworzywa polipropylenowego
• posiada zatrzaskowe zamknięcie, gwarantujące najwyższą ochronę dokumentów
• posiada dwie kieszenie i kieszonkę na wizytówkę

INDEKS KOLOR FORMAT
WP2002 niebieski A4
WP2003 transparentny A4
WP2004 fioletowy A4
WP2005 różowy A4

Teczki kopertowe PP A4+ z dwiema kieszeniami 
• wymiary 357x240 mm

INDEKS KOLOR FORMAT
WP2117 transparentny A4+
WP2118 niebieski A4+
WP2119 fioletowy A4+
WP2120 różowy A4+

Teczki kopertowe A4 z pefroracją, na rzep
• wykonane z polipropylenu o grubości 200 mic.
• zamykana na rzep
• format A4 z perforacją do segregatora
• opakowanie 6 szt.

INDEKS KOLOR
EB1201 mix
EB1202 przezroczysty

Teczka kopertowa Leitz WOW, mix kolorów
• wysokiej jakości folia polipropylenowa (PP) z innowacyjnym wzorem WOW
• przeznaczona do przechowywania małych rzeczy oraz przenoszenia dokumentów
• zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów dzięki dwóm zatrzaskom
• wycięcie ułatwiające dostęp do dokumentów
• można ją zmieścić w teczce z gumką o grzbiecie 30 mm, jak również 

w pojemnikach czy półkach na dokumenty
• podlegająca recyklingowi folia PP
• pojemność do 120 kartek A4 (80 g/m²)

INDEKS KOLOR
LE1149 mix

Teczki kopertowe A4/A5 zawieszane
• wykonana z matowej, transparentnej folii PVC
• zamykana na wygodny nap
• perforacja pozwalająca na wpięcie do segregatora

INDEKS KOLOR FORMAT
BF5239 przezroczysty A4
BF5384 przezroczysty niebieski A4
BF1161 przezroczysty A5
BF5388 przezroczysty niebieski A5

Teczki kopertowe A5/A4
• wykonana z matowej, transparentnej folii PVC
• zamykana na wygodny nap

INDEKS KOLOR FORMAT
BF5158 przezroczysty A4
BF5376 przezroczysty niebieski A4
BF5380 przezroczysty niebieski A5
BF5396 przezroczysty A5

Część kolekcji WOW
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Teczka kopertowa DL pozioma
• wykonana z połyskującego tworzywa polipropylenowego
• posiada zatrzaskowe zamknięcie, gwarantujące najwyższą ochronę dokumentów

INDEKS KOLOR
WP2012 transparentny
WP2013 niebieski
WP2014 fioletowy
WP2015 różowy

Teczka harmonijkowa A4 z 7 przegródkami
• teczka harmonijkowa wykonana z trwałego i estetycznego tworzywa PP w kolorze 

czarnym
• wyposażona w 7 przegródek oddzielonych transparentnymi registrami dla łatwiejszej 

organizacji dokumentów
• zamykana na wygodną gumkę zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem
• teczka dostosowana do dokumentów w formacie A4
• niezawodna w porządkowaniu i segregacji dokumentów czy notatek

INDEKS ILOŚĆ PRZEGRÓDEK
BF5821 7

Teczki kopertowe PP A5 poziom
• wykonana z połyskującego tworzywa polipropylenowego
• posiada zatrzaskowe zamknięcie, gwarantujące najwyższą ochronę dokumentów

INDEKS KOLOR
WP2008 transparentny
WP2009 niebieski
WP2010 fioletowy
WP2011 różowy

Organizery/teczki segregujące

Organizer PP DL
• wykonane z tworzywa polipropylenowego
• posiada zatrzaskowe zapięcie, oraz 6 kolorowych przekładek
• posiada kieszonkę na wizytówkę
• występują w kolorach: czarny i transparentny

INDEKS KOLOR
WP2022 transparentny
WP2023 czarny

Teczka A4 z przegródkami WOW
• okładki z atrakcyjnym wzorem i z innowacyjnym zapięciem
• 6 poszerzanych przegródek
• każdą przegródkę można opisać na wystającym, dobrze 

widocznym indeksie
• mieści do 250 kartek
ilość kieszonek/przekładek: 6

INDEKS KOLOR
LE6541 różowy
LE6542 niebieski
LE6544 turkusowy
LE6546 fioletowy
LE1751 zielony
LE1749 biały
LE1752 czarny
LE1750 żółty Część kolekcji WOW
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Teczka  
harmonijkowa A4 PP  
z rączką
• posiada 26 kieszeni  

dostosowanych dla formatu A4
• wykonana z elastycznego, odpornego na pęknięcia PP
• wyposażona w rączkę oraz zamek, który zabezpiecza zawartość przed wysypaniem
• harmonijkowa budowa elastycznie dopasowuje się do stopnia wypełnienia i gwarantuje 

dużą pojemność
• 24 fiszki indeksujące (kolorowe kartoniki opisowe) w zestawie dla 26 kieszeni
• wymiary: 330x240x75 mm

INDEKS KOLOR
DO6209 czarny

Teczka V-File z przekładkami
• wykonane są z polipropylenu obszytego taśmą, zapewniającą trwałość produktu
• posiadają przezroczystą klapę zamykaną na gumkę i guzik, co zapewnia komfort użytkowania
• kolorowe przekładki ułatwiają zachować porządek w dokumentach

INDEKS FORMAT ILOŚĆ 
PRZEKŁADEK KOLOR

WP1199  A5 6 fioletowy
WP1198  A5 6 różowy 
WP1197  A5 6 zielony
WP1196  A5 6 czarny
WP3316  A4 6 fioletowy
WP3317  A4 6 różowy 
WP3318  A4 6 zielony
WP3319  A4 6 czarny
WP2352  A4 12 fioletowy
WP3329  A4 12 różowy 
WP3432  A4 12 zielony
WP3433  A4 12 czarny

Teczki harmonijkowe PP A4+ Oxford Urban
• wykonane z polipropylenu o grubości 650 mic.
• etykieta opisowa na grzbiecie
• etykiety opisowe do przegródek
• zamykane na gumki w kolorze teczki
• kieszonka na wizytówkę

INDEKS KOLOR ILOŚĆ PRZEGRÓDEK
BX1659 czarny 12
BX1660 przezroczysty mix kolorów 12
BX1661 przezroczysty mix kolorów 8

Teczka z przegródkami Colour'Breeze
• trwała teczka z 5 przegródkami do porządkowania i przechowywania dokumentów 
• przegródki z indeksami mają wymienne etykiety do opisu zawartości 
• łatwe w użyciu zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
• bezkwasowe tworzywo „copy safe” sprawia, że przechowywane dokumenty pozostaną 

w idealnym stanie
• wykonana jest z półprzezroczystego polipropylenu i wykończona świeżym i nowoczesnym 

tłoczonym wzorem Colour'Breeze
INDEKS KOLOR
ET1038  niebieski
ET1039  zielony

INDEKS KOLOR
ET2014  koralowy
ET2015  lawendowy

Teczki segregujące 5590 D.Rect
• na dokumenty w formacie A4, zamykana na gumkę
• wewnątrz posiadają przegródki na dokumenty z wymiennymi etykietami do opisu 

zawartości
• wykonana z mocnej folii PP
• posiada okienko do podglądu zawartości
ilość przegródek: 12

INDEKS KOLOR
LV2353  miętowy
LV2354  żółty

INDEKS KOLOR
LV2355  czarny
LV2356  czerwony
LV2357  granatowy
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Teczka segregująca Vivida
• wykonana z półprzezroczystego PP o grubości 0,5 mm zawiera wielokolorowe przekładki
• do sortowania i przechowywania dokumentów
• trzy klapki na tylnej okładce i elastyczne zamknięcie do ochrony zawartości
• przyjemna w dotyku, z wytłoczonym wzorem
• wymienny indeks na przedniej okładce
• etykieta na grzbiecie w stylu Vivida

INDEKS ILOŚĆ KIESZONEK/PRZEKŁADEK
ET6454 6
ET6455 12

Część kolekcji WOW

Teczka z przegródkami Style
• wyjątkowa, najwyższej jakości teczka z przegródkami, w nowoczesnym designie 

ze szczotkowanym wykończeniem, w intrygujących kolorach
• idealna do porządkowania i przechowywania dokumentów i projektów
• 6 przestronnych poszerzanych przegródek z indeksami dla łatwej identyfikacji zawartości
• przednia przegródka służy do przechowywania różnych przedmiotów lub notatnika
• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia

INDEKS KOLOR
LE6458 rubinowa czerwień
LE6459 pistacjowy
LE6460 tytanowy błękit

INDEKS KOLOR
LE6461 satynowa czerń
LE6514 arktyczna biel

Teczka segregująca WOW
• segregator Leitz 180° Active Plus niebieski 
• wyposażony w mechanizm Leitz 180° z 5-letnią gwarancją bezawaryjnego działania 
• okładki wykonane w całości z nowej generacji polipropylenu, twarde, nieporównywalnie 

odporniejsze na wilgoć i załamania 
• nowoczesne wzornictwo i kolorystyka, idealnie komponujące się z innymi produktami 

Leitz Vivanto 
• zaokrąglone rogi okładek oraz zapięcie segregatora na gumkę to absolutnie 

innowacyjne rozwiązania w segregatorze, wdrożone, aby łatwiej przenosić dokumenty 
• wewnątrz zintegrowany poszerzany folder na drobne notatki, długopisy, płyty CD 
• idealny dla biura i domu
ilość kieszonek/przekładek: 12

INDEKS KOLOR
LE6509 fioletowy
LE6510 turkusowy
LE6566 niebieski

INDEKS KOLOR
LE6654 różowy
LE1762  żółty
LE1763  zielony
LE1761 biały
LE1764 czarny

Teczka wiązana kartonowa
• jednostronnie bielona
• na dokumenty formatu A4
• doskonała do przechowywania, segregowania 

i archiwizowania dużych ilości dokumentów
INDEKS GRAMATURA
OX1254 250 g/m²
OX1590 280 g/m²
OX1591 300 g/m²

Teczka na gumkę
• wykonana z kartonu w kolorze białym
• na dokumenty formatu A4

INDEKS GRAMATURA
OX1253 280 g/m²
OX1600 300 g/m²
OX1601 350 g/m²

Teczki

Teczka sortująca Trend
• teczka segregująca A4 z gumką narożną
• 5-częściowa
• wykonana z PP

INDEKS KOLOR FORMAT
DU3122 pomarańczowy A4
DU3123 liliowy A4
DU3124 jasnoniebieski A4
DU3126 zielony pastelowy A4
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Teczka z kolorową gumką
• na dokumenty formatu A4
• wykonana z kartonu o gramaturze 300-340 g/m²
• zamykana na gumkę
• 3 zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem

INDEKS KOLOR GUMKI
OX1366 czerwona
OX1367 niebieska
OX1368 zielona
OX1369 pomarańczowa
OX1386 żółty
OX1387 mix kolorów (5 szt.)

Teczka preszpanowa A4 z gumką na rogach
• wykonana z preszpanu o grubości 390 g/m² pokrytego woskiem
• zamykana na płaskie, narożne gumki
• 3 zakładki chroniące dokument przed wypadaniem
• wymiary: 230x320 mm

INDEKS KOLOR
OX1874 czerwony
OX1875 jasnoniebieski
OX1876 niebieski
OX1877 zielony
OX1878 jasnozielony

INDEKS KOLOR
OX1879 żółty
OX1880 pomarańczowy
OX1881 fioletowy
OX1882 czarny

Teczka lakierowana z gumką
• wykonana z tektury 320 oraz 350 g/m² z gumkami podłużnymi okrągłymi
• 3 zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem
• zamykana na gumkę w kolorze teczki
• na dokumenty formatu A4
gramatura: 320 g/m²

INDEKS KOLOR
OX1889 biały
OX1888 pomarańczowy
OX1887 granatowy
OX1886 zielony
OX1885 żółty

INDEKS KOLOR
OX1884 czarny
OX1883 czerwony
OX2240 jasnoniebieski
OX2241 różowy
OX2242 szary

gramatura: 350 g/m²
INDEKS KOLOR
OX1540 biały
OX1541 czerwony
OX1542 czarny
OX1543 żółty
OX1544 zielony
OX1545 niebieski
OX1546 granatowy

Teczka lakierowana z gumką na rogach
• wykonana z tektury o gramaturze 380 g/m² z gumkami podłużnymi okrągłymi
• 3 zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem
• zamykana na gumkę w kolorze teczki
• na dokumenty formatu A4
gramatura: 380 g/m²

INDEKS KOLOR
OX1891 czarny
OX1890 czerwony
OX1895 pomarańczowy

INDEKS KOLOR
OX1894 niebieski
OX1893 zielony
OX1892 żółty

Teczka kartonowa A4 z gumką
• wykonana z mocnego, lakierowanego kartonu
• trzy wewnętrzne skrzydła zamykające
• podwójna perforacja do zwiększania grzbietu o 10 lub 20 mm
• gumka w kolorze teczki - płaska

INDEKS KOLOR
BX1662 czarny
BX1663 czerwony
BX6811 granatowy
BX1664 jasnoniebieski

INDEKS KOLOR
BX6172 jasnozielony
BX1666 żółty
BX1665 mix kolorów

Teczka z gumką ECO A4+
• wykonana z ekologicznej jasnobrązowej 

tektury typu Kraft podlegającej 100% 
recyklingowi

• dostępna w gramaturze 300 g/m²
• wyposażona w gumkę w kolorze druku
• posiada trzy wewnętrzne klapki 

zabezpieczające dokumenty przed 
wypadnięciem

• pakowana po 10 sztuk w mixie
• okładka z motywem graficznym: ziemia, 

woda, ogień, powietrze oraz gładka  
bez nadruku
INDEKS MOTYW
BB1985 ogień
BB1986 powietrze
BB1987 woda
BB1988 ziemia
BB1989 bez nadruku
BB0202 mix (5 x 2 wzory)
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Teczka A4+  
z gumką
• teczka w jaskrawych  

fluorescencyjnych kolorach  
do przechowywania dokumentów, rysunków, prac plastycznych itp.

• wykonana z grubej tektury 350 g/m²
• posiada trzy klapy zabezpieczające kartki przed wypadnięciem oraz gumkę wzdłuż 

długiego boku
• jednostronnie barwiona i foliowana

INDEKS KOLOR
BB1306 niebieski fluoroscencyjny
BB1307 pomarańczowy fluoroscencyjny
BB1308 różowy fluoroscencyjny
BB1309 zielony fluoroscencyjny
BB1310 żółty fluoroscencyjny

Teczka A4+ z gumką
• doskonała ochrona dokumentów
• wykonana z kartonu o gramaturze 300 g/m²

INDEKS KOLOR
IR5948  czerwony
IR1263  granatowy
IR1408  zielony
IR1409  pomarańczowy
IR1410  niebieski
IR1411  czarny
IR1412 żółty

Teczka A4 + z szerokim grzbietem
• wytrzymała i bardzo pojemna
• wykonana z kartonu o gramaturze 450 g/m²

INDEKS KOLOR
IR1422  czarny
IR1423  zielony
IR1424  ciemnoniebieski
IR1425  czerwony
IR1426  szary

Teczka A4+ Fluo
• neonowe kolory
• wykonana z kartonu o gramaturze 300 g/m²

INDEKS KOLOR
IR1413  fioletowy
IR1414  limonkowy
IR1415  niebieski
IR1416  malinowy
IR1417  zielony

INDEKS KOLOR
IR1418  turkusowy
IR1419  pomarańczowy
IR1420  różowy
IR1421 żółty

Teczka z gumką kartonowa Top File, kolory pastelowe
• zamykana na 2 elastyczne gumki w kolorze szarym
• wbudowane 3 kłapony
• samoprzylepna etykieta opisowa na grzbiecie
• mix 5 pastelowych kolorów
• format A4

INDEKS KOLOR
BX1611 mix

Teczka kartonowa A4 z gumką Leitz Cosy
• mieści do 150 arkuszy papieru formatu A4 (80 g/m²)
• posiada 3 klapy u góry i po bokach, aby zabezpieczyć dokumenty
• mocne, elastyczne zapięcie na gumkę zapewnia, że żadne dokumenty nie wypadną 

podczas ruchu
• wykonana z kartonu z miękkim w dotyku laminatem dla wytrzymałości i trwałości

INDEKS KOLOR
LE1996 niebieski
LE1997 szary
LE1998 żółty

06_Archiwizacja_2023.indd   255 20.02.2023   10:45



6

256

OR
GA

NI
ZA

CJ
A 

I A
RC

HI
WI

ZA
CJ

A 
DO

KU
ME

NT
ÓW

www.pg-partner.pl256

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Teczka preszpanowa z gumką
• wykonana z kartonu o gramaturze 390 g/m², powlekanego woskiem
• 3-skrzydłowa
• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki
• format: A4
• rozmiar: 235x319 mm

INDEKS KOLOR
DO6117  czarny
DO5426  czerwony
DO5427  zielony
DO5428  niebieski
DO5429  żółty

INDEKS KOLOR
DO5430  pomarańczowy
DO6613  fioletowy
DO1802  różowy
DO1803  jasnoniebieski
DO1804  jasnozielony

Teczka preszpanowa A4 z gumką
• wykonane z bardzo mocnego kartonu
• trzy wewnętrzne skrzydła
• narożne, płaskie gumki zamykające w kolorze teczki

INDEKS KOLOR
BX1674 czarny
BX5492 czerwony
BX1675 fioletowy
BX5490 jasnoniebieski
BX1676 jasnozielony

INDEKS KOLOR
BX6328 niebieski
BX1677 pomarańczowy
BX1678 zielony
BX5497 żółty

Teczka z gumką
• wykonana z mocnego kartonu
• zamykana na 2 narożne gumki
• 3 zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem
• na dokumenty formatu A4

INDEKS KOLOR
ET1202 żółty
ET1203 czerwony
ET1204 pomarańczowy
ET1205 niebieski
ET1206 zielony

Teczka z gumką
• wykonana z mocnego, 

barwionego i lakierowanego 
z jednej strony kartonu 
o gramaturze 400 g/m²

• zamykana na gumkę
• 3 zakładki chroniące 

dokumenty przed wypadaniem
• na dokumenty formatu A4

INDEKS KOLOR
ET1454 granatowy
ET1455 niebieski
ET1456 czerwony
ET1457 zielony
ET1458 żółty
ET1459 czarny

Teczka z gumką Soft
• wykonana z tektury 

o zwiększonej gramaturze 
i sztywności 

• jednostronnie barwiona 
• powlekana folią polipropylenową
• gramatura: 450 g/m²

INDEKS KOLOR
UP1014 czerwony
UP1015 czarny
UP1016 niebieski
UP1017 zielony

Teczka z gumką Oxford Touch
• aksamitna w dotyku folia Touch
• zamykana na 2 gumki
• wbudowane 3 kłapony
• format A4
• do wyboru 4 kolory

INDEKS KOLOR
TP2863 mix
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Teczka lakierowana Leitz WOW z gumką
• teczka z gumką w przyciągających wzrok kolorach
• błyszcząca, miła w dotyku laminowana powierzchnia nadaje wysokiej  

jakości wygląd
• klapki od góry i po bokach zabezpieczają dokumenty przed zagubieniem lub zniszczeniem
• zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
• seria produktów w wyrazistych i modnych kolorach doda efektu WOW 

w miejscu pracy lub w domu
• mieści 250 kartek A4 (80 g/m²)

INDEKS KOLOR
LE1304 niebieski
LE1721 zielony
LE1720 żółty
LE5072 biały

INDEKS KOLOR
LE6059 różowy
LE6462 turkusowy
LE6463 fioletowy
LE1722 czarny

Teczka półtransparentna z gumką
• wykonana ze sztywnego ekologicznego polipropylenu o grubości 480 mic.
• 3-skrzydłowa, półtransparentna w delikatne prążki
• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki  

z kieszonką i wymienną etykietą
• rozmiar wewnętrznej kieszonki: 94x56 mm
• format: A4
• rozmiar: 245x315 mm

INDEKS KOLOR
DO7761  czarna
DO7762  czerwona
DO7025  zielona

INDEKS KOLOR
DO7026  niebieska
DO7027  zółta
DO8356  dymna

Teczka A4+ Satin Gold/Orient
• doskonała ochrona dokumentów
• matowa okładka z metalicznymi, złotymi detalami

INDEKS WZÓR
IR7070  Satin Gold
IR1406  Orient

Teczki A4/A3  
z gumką narożną
• wykonana z PP do bezpiecznego 

przechowywania dokumentów
• 3-skrzydłowa, zamykana na dwie  

czarne narożne gumki
• zagięcia na grzbiecie dostosowują  

kształt teczki do ilości kartek
• grubość folii 700 mic.
• pojemność 250 kartek

INDEKS KOLOR FORMAT
DU3114 pomarańczowy A4
DU3115 liliowy A4
DU3116 jasnoniebieski A4
DU3117 zielony pastelowy A4
DU3118 pomarańczowy A3
DU3119 liliowy A3
DU3120 jasnoniebieski A3
DU3121 zielony pastelowy A3

Teczka z gumką i kieszonką A4 Leitz Cosy
• mieści do 150 arkuszy papieru formatu A4 + (80 g/m²)
• dodatkowe zagięcia na klapach pozwalają w razie potrzeby zwiększyć pojemność teczki
• posiada wewnętrzną kieszeń zapinaną na guzik, idealną na długopisy, kable lub notatnik
• mocne, elastyczne zapięcie na gumkę sprawia, że żadne dokumenty nie wypadną podczas 

ruchu
INDEKS KOLOR
LE2002 niebieski
LE2003 szary
LE2004 żółty

Teczka z gumką A4 PP
• wykonana z trwałego, bezbarwnego 

tworzywa PP o strukturze prążkowanej
• w środku 3 zakładki zabezpieczające 

dokumenty przed wypadaniem
• grzbiet płaski, z możliwością poszerzenia
• solidne zamknięcie na gumkę
• idealne rozwiązanie do przechowywania 

i przenoszenia wszelkiego typu dokumentów
INDEKS KOLOR
BF5161 przezroczysty

Satin Gold
Satin Gold

Orient
Orient

06_Archiwizacja_2023.indd   257 20.02.2023   10:45



6

258

OR
GA

NI
ZA

CJ
A 

I A
RC

HI
WI

ZA
CJ

A 
DO

KU
ME

NT
ÓW

www.pg-partner.pl258

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Teczka PP A4+ Oxford Urban z gumką
• wykonana z polipropylenu o grubości 450 mic.
• etykieta opisowa na grzbiecie
• zamykana na gumki w kolorze teczki
• 3 wewnętrzne skrzydła
• format: 240x320 mm
• szerokość grzbietu: 25 mm

INDEKS KOLOR
EB1240 przezroczysty mix kolorów

Teczka Vivida z gumką
• wykonana z półprzezroczystego PP o grubości 0,67 mm
• do przechowywania i gromadzenia dokumentów
• szer. grzbiet 15 mm
• ergonomiczne zapięcie zabezpieczające dokumenty podczas przenoszenia
• etykieta na grzbiecie w stylu VIVIDA
• mieści 380 kartek A4 (80 g/m²)

INDEKS KOLOR
ET6461 niebieski
ET6462 czerwony
ET6463 czarny

Teczka na dokumenty Oxford Urban A4+ szeroka i wąska
• wykonane z polipropylenu o grubości 650 mic.
• etykieta opisowa na grzbiecie
• zamykane na gumki w kolorze teczki
• format: 240x320 mm

INDEKS KOLOR SZER. GRZBIETU
EB1223 czarny 25 mm
EB1227 czarny 40 mm
EB1238 przezroczysty mix 25 mm
EB1239 przezroczysty mix 40 mm

Teczka PLUS  
skoroszytowa A4  
ZERO MAX LEVIATAN
• z plastikowym wąsami
• mieści do 800 kartek
• dzięki regulacji szerokości grzbietu przy przechowywaniu mniejszej ilości 

kartek zajmuje odpowiednio mniej miejsca na półce
• perforacja na okładce umożliwia związanie i sprawia, że produkt zachowuje 

sztywność nawet przy całkowitym napełnieniu
• przeznaczona również do przechowywania dokumentów w koszulkach
• produkt wykonany z materiałów pochodzących z recyclingu

INDEKS KOLOR
LV1514 szary
LV1465 niebieski
LV1488 zielony

INDEKS KOLOR
ET6464 biały
ET6465 zielony
ET6466 żółty

Teczka kartonowa A4 
szeroka Top File 
• zamykana na 2 elastyczne gumki w kolorze teczki
• wbudowane 3 kłapony
• samoprzylepna etykieta opisowa na grzbiecie
• mix 5 klasycznych kolorów

INDEKS KOLOR SZER. GRZBIETU
BX1608  mix 25 mm
BX1609  mix 40 mm
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Teczki Leitz Style z gumką
• nowoczesny design, szczotkowane wykończenie, intrygujące kolory
• idealna do przechowywania dokumentów i luźnych kartek
• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia
• mieści dokumenty A4 i/lub foldery CombiFile
• teczka 15 mm mieści 150 kartek A4 (80 g/m²)
• teczka 30 mm mieści 250 kartek A4 (80 g/m²)
szer.grzbietu: 15 mm

INDEKS KOLOR
LE6310 rubinowa czerwień
LE6311 satynowa czerń
LE6371 tytanowy błękit
LE6373 pistacjowy
LE6378 arktyczna biel

Teczka z gumką szeroka
• wykonana z trwałego tworzywa PP w pełnym  

kolorze o strukturze skórki pomarańczy
• grzbiet płaski, regulowany do 2 cm szerokości
• w środku znajdują się 3 zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem
• zamykana na solidną gumkę
• idealne rozwiązanie do przechowywania i przenoszenia wszelkiego typu dokumentów

INDEKS KOLOR
BF9992 czarny 
BF9991 czerwony
BF9990 niebieski

szer.grzbietu: 30 mm
INDEKS KOLOR
LE6319 rubinowa czerwień
LE6320 tytanowy błękit
LE6423 arktyczna biel
LE6424 pistacjowy
LE6425 satynowa czerń

Teczka Vivida z gumką,  
grzbiet 15 mm
• teczka z polipropylenu (PP), 

w żywych kolorach
• modne, ergonomiczne zapięcie 

zabezpieczające dokumenty podczas 
przenoszenia

• idealnie pasuje do teczki 
z gumką VIVIDA 15 mm

• etykieta na grzbiecie w stylu VIVIDA
• mieści 150 kartek A4 (80 g/m²)

INDEKS KOLOR
ET6456 niebieski
ET6457 zielony
ET6458 czarny
ET6459 biały
ET6460 żółty
ET6471 czerwony

Teczka z gumką 
Colour'Breeze  
z 3 klapkami PP
• stylowa i wytrzymała plastikowa teczka A4 

do przechowywania dokumentów
• łatwe w użyciu zamknięcie na gumkę i trzy 

klapki zabezpieczają dokumenty podczas 
przenoszenia

• mieści do 150 kartek A4 (80 g/m²)
• bezkwasowe tworzywo „copy safe” sprawia, że przechowywane dokumenty pozostaną 

w idealnym stanie 
• wykonana jest z półprzezroczystego polipropylenu i wykończona świeżym i nowoczesnym 

tłoczonym wzorem Colour'Breezee
INDEKS KOLOR
ET1034  niebieski
ET1035  zielony
ET2012  koralowy
ET2013  lawendowy

Teczka z gumką Colour'Breeze
• stylowa i wytrzymała teczka do przenoszenia i przechowywania większej ilości plików 

i dokumentów 
• idealna do przechowywania i przenoszenia teczek Colour'Breeze z 3 klapkami 
• grzbiet o szerokości 25 mm pozwala zmieścić do 200 kartek A4 (80 g/m²)
• etykieta na grzbiecie do opisu zawartości 
• łatwe w użyciu zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia 
• bezkwasowe tworzywo „copy safe” sprawia, że przechowywane dokumenty pozostaną 

w idealnym stanie 
• wykonana jest z półprzezroczystego polipropylenu i wykończona świeżym i nowoczesnym 

tłoczonym wzorem Colour'Breeze
INDEKS KOLOR
ET2016  niebieski
ET2017  zielony
ET2018  koralowy
ET2019  lawendowy

INDEKS KOLOR
BF9989 zielony
BF9987 siwy

Teczki z gumką PP A4
• wykonana z matowego tworzywa polipropylenowego
• posiada wytrzymałą gumkę oraz elastyczne boczne zamknięcie, gwarantujące 

najwyższą ochronę dokumentów
• posiada kieszonkę na wizytówkę

INDEKS KOLOR
WP2018 czarny
WP2019 niebieski
WP2020 fioletowy
WP2021 różowy
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Teczka skrzydłowa na rzepy
• format A4+
• wykonana ze sztywnej, dwustronnie gładzonej 

tektury do 2 mm, wewnątrz biała wyklejka
• okładka powleczona folią PP ze strukturą płótna 

- zabezpieczenie przed zarysowaniami
szer. grzbietu: 20 mm

INDEKS KOLOR
OX1785 czarny
OX1786 czerwony
OX1787 granatowy
OX1788 zielony
OX1789 żółty

szer. grzbietu: 40 mm
INDEKS KOLOR
OX1795 czarny
OX1796 czerwony
OX1797 granatowy
OX1798 zielony
OX1799 żółty

Teczka skrzydłowa z gumką
• format A4+
• wykonana ze sztywnej, dwustronnie gładzonej 

tektury do 2 mm,  
wewnątrz biała wyklejka

• okładka powleczona folią PP ze strukturą 
płótna - zabezpieczenie przed zarysowaniami

szer. grzbietu: 20 mm
INDEKS KOLOR
OX1790 czarny
OX1791 czerwony
OX1792 granatowy
OX1793 zielony
OX1794 żółty

szer. grzbietu: 40 mm
INDEKS KOLOR
OX1800 czarny
OX1801 czerwony
OX1802 granatowy
OX1803 zielony
OX1804 żółty

Teczka skrzydłowa  
z gumką
• wykonana z grubej tektury
• powlekana folią polipropylenową  

z czarną lub białą wyklejką w środku
• wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku
• posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające 

dokumenty przed wypadnięciem
szer. grzbietu: 20 mm

INDEKS KOLOR
BB1311  czerwony
BB1312  czarny
BB0099  żółty
BB1313  niebieski
BB6625  zielony
BB3506  pomarańczowy
BB0095  fioletowy
BB3507  różowy
BB3508  granatowy
BB1314  turkusowy
BB3509  szary

Teczka skrzydłowa  
z rzepem
• wykonana z grubej tektury
• powlekana folią polipropylenową  

z czarną lub białą wyklejką w środku 
zamykana na dwa rzepy

• posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem
szer. grzbietu: 20 mm

INDEKS KOLOR
BB3510  czerwony
BB3511  czarny
BB3512  żółty
BB1074  niebieski
BB3513  zielony
BB3514  pomarańczowy
BB3515  fioletowy
BB3516  różowy
BB3517  granatowy
BB0059  turkusowy
BB3518  szary

szer. grzbietu: 35 mm
INDEKS KOLOR
BB1279  czerwony
BB1280  czarny
BB1281  żółty
BB1203  niebieski
BB1274  zielony
BB3299  pomarańczowy
BB3500  fioletowy
BB3370  różowy
BB1282  granatowy
BB3501  turkusowy
BB3556  szary

szer. grzbietu: 35 mm
INDEKS KOLOR

BB0043  czerwony
BB0056  czarny
BB3502  żółty
BB0055  niebieski
BB0041  zielony
BB0057  pomarańczowy
BB0058  fioletowy
BB3503  różowy
BB3504  granatowy
BB3505  turkusowy
BB3385  szary

Teczki skrzydłowe

Teczki Leitz WOW z gumką
• teczka z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu WOW, 

z wykończeniem w 2 kolorach
• przeznaczona do codziennego przechowywania dokumentów i luźnych kartek
• ozdobne zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
• etykieta na grzbiecie ułatwia opis zawartości
• można ją łączyć z teczką z gumką WOW 15 mm, albumami ofertowymi 

czy folderami CombiFile
szer. grzbietu: 15 mm

INDEKS KOLOR
LE6394 fioletowy
LE6396 różowy
LE6397 turkusowy
LE6398 niebieski
LE1742 żółty
LE1743 zielony
LE1741 biały
LE1744 czarny

szer. grzbietu: 30 mm
INDEKS KOLOR
LE6534 różowy
LE6535 niebieski
LE1746 żółty
LE6538 niebieski
LE6539 fioletowy
LE1747 zielony
LE1745 biały
LE1748 czarny
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Teczka skrzydłowa z gumką
• wykonana z twardej tektury 

o grubości 2 mm, powleczonej folią PP
• wytłoczona faktura lnu 
• zamykana na gumkę
• szerokość grzbietu do 40 mm
• do formatu A4

INDEKS KOLOR
UP5146 niebieski
UP5147 zielony
UP5211 czarny
UP5228 czerwony

Teczka skrzydłowa Caribic z rzepem
• wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm, powleczonej folią polipropylenową 
• posiada czarną wyklejkę z wysokiej jakości surowca
• zamykana na 2 rzepy
szer. grzbietu: 40 mm

INDEKS KOLOR
UP6656 czerwony
UP6657 czarny
UP6659 żółty
UP6670 różowy
UP6671 pomarańczowy
UP6806 jasnoniebieski
UP6807 jasnozielony

szer. grzbietu: 20 mm
INDEKS KOLOR
UP6742 czerwony
UP6743 czarny
UP6746 żółty
UP6747 różowy
UP6748 pomarańczowy
UP6812 jasnozielony
UP6813 jasnoniebieski

Teczka skrzydłowa  
Box Caribic
• teczka typu Box o szerokości  

grzbietu 5 cm
• wykonana z twardej tektury 

o grubości 2 mm, powleczonej folią 
polipropylenową

• posiada czarną wyklejkę z wysokiej 
jakości i surowca

• zamykana na gumkę
INDEKS KOLOR
UP6672 czerwony
UP6673 czarny
UP6674 niebieski
UP6675 zielony
UP6676 żółty
UP6677 różowy
UP6678 pomarańczowy
UP6803 jasnozielony
UP6804 jasnoniebieski

Teczka skrzydłowa z rzepem
• wykonana z twardej, jasnej tektury o grubości 2 mm, 

powleczonej folią polipropylenową
• wytłoczona faktura lnu
• zamykana na 2 rzepy
• szerokość grzbietu do 40 mm
• przeznaczona do formatu A4 i A5

INDEKS KOLOR
UP1004 czarny
UP1005 czerwony
UP1006 niebieski
UP1007 zielony
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Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Teczka A4+  
z rączką 
• wykonana ze sztywnej,  

dwustronnie  
gładzonej tektury 2 mm

• okładka powleczona folią PP  
ze strukturą płótna zabezpiecza  
przed zarysowaniami

• zamykanie na zamek plastikowy
• skrzydła i wyklejka w kolorze białym
szer. grzbietu: 40 mm

INDEKS KOLOR
OX1810 czarny
OX1811 czerwony
OX1812 granatowy
OX1813 zielony
OX1814 żółty

szer. grzbietu: 50 mm
INDEKS KOLOR
OX1815 czarny
OX1816 czerwony
OX1817 granatowy
OX1818 zielony
OX1819 żółty

Teczka skrzydłowa EKO  
na gumkę
• wykonana ze sztywnej, dwustronnie  

gładzonej tektury 2 mm
• okleina - papier natron prążkowany
• zamykanie na gumkę

INDEKS SZER. GRZBIETU
OX2235  20 mm
OX2236  40 mm

Teczka z rączką EKO  
na zamek
• wykonana ze sztywnej, dwustronnie  

gładzonej tektury 2 mm
• okleina - papier natron prążkowany
• zamykanie na zamek plastikowy

INDEKS SZER. GRZBIETU
OX2237  40 mm
OX2238  50 mm
OX2239  90 mm

szer. grzbietu: 90 mm
INDEKS KOLOR
OX1820 czarny
OX1821 czerwony
OX1822 granatowy
OX1823 zielony
OX1824 żółty

Teczki Vivida z przegródkami i rączką
• wykonane z PP, zawiera 12 lub 6 poszerzanych przekładek z indeksami 
• solidne zamknięcie i rączka do bezpiecznego przenoszenia 
• przyjemne w dotyku, z wytłoczonym wzorem 
• dodatkowe wzmocnienie z przodu na wypadek ciężkiej zawartości 
• z 12 przegródkami mieści 350 kartek A4 (80 g/m²),  

z 6 przegródkami miesci 300 kartek A4 (80 g/m²)
• na przedniej okładce kieszeń na wizytówkę
ilość kieszonek/przekładek: 6

INDEKS KOLOR
ET6442 niebieski
ET6443 czerwony
ET6444 czarny
ET6445 biały
ET6446 zielony
ET6447 żółty

ilość kieszonek/przekładek: 12
INDEKS KOLOR
ET6448 niebieski
ET6450 czarny

Teczka A4 Classic z rączką
• wykonana z tektury o grubości 1 mm
• dwustronnie barwiona, pokryta folia  

polipropylenową
• do formatu B4
• szerokość grzbietu 60 mm
• posiada nadruk „krata” wykonany metoda sitodruku
• zamykana na zamek z tworzywa
• wyposażona w rączkę z tworzywa

INDEKS KOLOR
UP5367 czarny
UP5436 niebieski
UP5443 czerwony
UP5444 zielony
UP6766 żółty

INDEKS KOLOR
UP6768 różowy
UP6769 jasnozielony
UP6770 pomarańczowy
UP6771 jasnoniebieski
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Teczka do akt osobowych
• przekładki: ABCD

INDEKS KOLOR
OX1246 biały

Teczka tekturowa oczkowa do akt osobowych
• wykonana z makulaturowej biało-szarej tektury bezkwasowej 
• gramatura kartonu 350 g/m²
• oczka umożliwiające wpięcie teczki do segregatora
• wewnątrz trzy kartonowe przekładki ABC o gramaturze 170 g/m²
• na zewnątrz miejsca opisowe na personalia
• format: 310x255 mm
• opakowanie 10 szt.

INDEKS KOLOR
BB1301 biały

Teczka do akt osobowych
• wykonana z kolorowej folii PVC
• szerokość grzbietu: 3 cm
• wyposażona w uniwersalne przekładki ABCD 

(możliwość zamówienia wkładu)
• na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu

INDEKS KOLOR
BF1158 bordowy
BF5762 ciemnozielony
BF1159 czarny
BF1160 granatowy
BF6207 niebieski

Teczka do akt osobowych
• teczka wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem
• wewnątrz trzy przekładki ABC
• grzbiet teczki usztywniony
• opakowanie 10 szt.

INDEKS KOLOR
BB1137 bordowy
BB1139 czarny
BB1015 granatowy
BB1138 zielony

Teczka na akta  
osobowe A4 ABCD
• mocna tektura z folią PVC i elastycznie formowanym grzbietem
• wyposażona w kieszonkę na grzbiecie, 4 sztuki wewnętrznych listew z zapięciami 

skoroszytowymi, 4 sztuki przekładek personalnych ABCD wg. wzoru kodeksu pracy
• konstrukcja teczki umożliwia pionową archiwizację półkową

INDEKS KOLOR
PH1165 bordowy
PH1166 czarny
PH1167 granatowy
PH1168 zielony

Skoroszyty/teczki do akt osobowych
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Skoroszyt na akta osobowe A4 PVC
• wykonany z folii PVC
• dwie sztywne nieprzezroczyste okładki
• papierowy pasek do opisu
• 4 szt. przekładek personalnych ABCD (według wzoru kodeksu pracy)
• europerforacja umożliwiająca wpięcie do każdego segregatora

INDEKS KOLOR
PH5844 czarny
PH5674 czerwony
PH5519 granatowy
PH5709 niebieski
PH5843 zielony

Teczki ringowe  
do akt osobowych
• wykonana z wysokiej jakości folii PVC, wewnątrz 

usztywniona tekturą
• duża wytrzymałość zapewnia doskonałą ochronę 

dla przechowywanych dokumentów
• 2-ringowe
• na grzbiecie znajduje się kieszeń 

z kartonikiem na dane personalne, 
a w środku uniwersalne przekładki ABCD
INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
BF1120 20 mm bordowy
BF1121 20 mm granatowy
BF1122 20 mm ciemnozielony
BF1123 20 mm czarny
BF5032 20 mm niebieski

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
BF5024 30 mm bordowy
BF5028 30 mm granatowy
BF5025 30 mm ciemnozielony
BF5029 30 mm czarny
BF5744 30 mm niebieski

Segregator do akt osobowych
• wykonane z kolorowej folii PVC
• wyposażone w uniwersalne przekładki ABCD (możliwość zamówienia wkładu)
• na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu
• kształt ringów „D”, ilość ringów: 2
• format A4

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
BF5835 40 mm czarny
BF5752 40 mm granatowy
BF5839 40 mm niebieski
BF7122 45 mm czarny
BF7121 45 mm granatowy
BF1157 45 mm niebieski

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
BF7231 55 mm czarny
BF7367 55 mm granatowy
BF7098 55 mm niebieski
BF7116 65 mm czarny
BF7100 65 mm granatowy
BF7206 65 mm niebieski

Teczka z ringiem do akt osobowych
• okładka oklejana, foliowana, wykonana z grubej i sztywnej tektury
• w środku dwa metalowe ringi pozwalające na wygodne mocowanie dokumentów
• wyposażona w cztery przekładki ABCD
• wymiary 265x335 mm
• grzbiet o szerokości 32 mm

INDEKS KOLOR
BB1302 czarny
BB1303 czerwony
BB1304 granatowy
BB1305 zielony

Segregator do akt osobowych
• wykonany z folii PVC
• dwie sztywne nieprzezroczyste okładki
• papierowy pasek do opisu
• grzbiet o szerokości 25 mm
• 4 szt. przekładek personalnych ABCD (według wzoru kodeksu pracy)

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
PH1121 25 mm bordowy
PH1119 25 mm czarny
PH1120 25 mm granatowy

Skoroszyty zawieszane do akt osobowych
• posiadają papierowy pasek do opisu
• w środku przekładki: ABCD
• boczna perforacja umożliwia wpięcie do dowolnego segregatora

INDEKS KOLOR
BF1098 żółty
BF1099 czarny
BF1100 czerwony

INDEKS KOLOR
BF1101 niebieski
BF1102 zielony
BF6243 granatowy
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Książka do podpisu
• książka przeznaczona do gromadzenia dokumentów wymagających podpisu
• laminowana błyszcząca okładka zapewnia długotrwałą ochronę
• 18 sztywnych przegródek z szorstką powierzchnią zabezpieczającą dokumenty 

przed wypadaniem
• okienko do opisu zawartości
• przekładki z otworami do podglądu zawartości
• przekładki wyposażone w dolne indeksy ułatwiające przekładanie stron

INDEKS KOLOR
LE1429 niebieski
LE1430 szary

Przekładki/fastykuły 
archiwizacyjne A4
• twarde, tekturowe, bezkwasowe 100% 

makulaturowe okładki służące  
do archiwizacji dużych partii dokumentów

• zapobiegają zaginaniu i brudzeniu się 
przechowywanych dokumentów

• gramatura 630 g/m²
• pojemność do 500 kartek  

- fastykuły wyposażone w tasiemki  
umożliwiające związanie

• opakowanie 20 szt.
INDEKS OPIS

BB1300 przekładki
BB1035 fastykuły

Teczka do podpisu
• wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem
• grzbiet teczki wykonany harmonijkowo
• kartki wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania zawartości teczki

INDEKS ILOŚĆ KART KOLOR
BB1105 8 czarna
BB1103 8 granatowa
BB1104 8 zielona
BB1102 8 bordowa
BB1149 10 bordowa
BB1152 10 czarna
BB1151 10 granatowa
BB1026 10 zielona
BB1109 12   czarna
BB1107 12   granatowa

Teczka do podpisu A4
• oprawa z wysokogatunkowego tworzywa PVC
• płócienny, harmonijkowy grzbiet zapewnia dużą pojemność
• na frontowej okładce okienko do opisu
• strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu o wzmocnionej dolnej krawędzi
• otwory do przeglądania zawartości

INDEKS ILOŚĆ KART KOLOR
EB1002 10 czarny
EB1006 20 czarny
EB1003 20 niebieski

INDEKS KOLOR
LE6084 czerwony
LE6085 biały

Teczki A4 do podpisu
• wykonane z tektury o grubości 1,9 mm i gramaturze 1200 g/m²
• pokryte folią polipropylenową o fakturze skóry
• 4 specjalne otwory w przegródkach, wewnątrz 20 przegródek, 
• posiadają certyfikat Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział w systemie 

recyklingu i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE
• gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450 g/m²
• faktura skóry na okładkach
• harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności
• wzmocnione paski oddzielające
• posiadają wymienną etykietę na nazwisko
• wymiary: 245x343 mm

INDEKS KOLOR
DO1052  czarny
DO1060  bordowy

INDEKS KOLOR
DO1050  zielony
DO1051  granatowy

INDEKS ILOŚĆ KART KOLOR
BB1108 12   zielona
BB1106 12 bordowa 
BB1200 16  bordowa
BB1018 16  czarna
BB1128 16  granatowa
BB1201 16  zielona
BB1101 20 czarna
BB1099 20 granatowa
BB1100 20   zielona
BB1098 20 bordowa

Teczki do podpisu
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Deska z klipem i okładką
• mocny metalowy klips bezpiecznie trzyma kartki
• z zaczepem do powieszenia
• mieści 80 kartek (80 g/m²)

INDEKS KOLOR
LE6390 fioletowy
LE6391 różowy
LE6392 turkusowy
LE6393 niebieski

Deska z klipem
• mocny metalowy klips bezpiecznie 

trzyma kartki
• z zaczepem do powieszenia
• meści 80 kartek A4 (80 g/m²)

INDEKS KOLOR
LE6560  niebieski
LE1770  żółty
LE1771  zielony
LE6631  różowy
LE6632  turkusowy
LE6633  fioletowy
LE1769  biały
LE1772  czarny

Deska A4  
z wzmocnionym klipem
• trwała deska do codziennego użytku
• z mocnym metalowym klipsem 

przytrzymującym do 200 kartek
INDEKS KOLOR
ET5016 niebieski

Teczka A4 z ekoskóry na suwak 
• teczka szyta z ekoskóry zamykana na suwak
• grzbiet: 25 mm
• lewa strona: kieszeń zamykana na suwak, kieszeń płaska, 4 kieszonki na wizytówki, 

kieszeń z okienkiem na wizytówki, miejsce na długopis
• prawa strona: klip przytrzymujacy notes lub notatki
• wymiary: 255x340x20 mm

INDEKS KOLOR
PH5503 czarny

Teczka A4 z klipem
• wykonana z wysokiej jakości kolorowej folii PVC, wewnątrz usztywniona tekturą
• sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru
• kieszeń na wewnętrznej stronie okładki oraz miejsce na długopis
• dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej

INDEKS KOLOR
BF1027 czerwony
BF1028 czarny
BF1029 niebieski
BF1030 jasnozielony
BF1031 granatowy
BF5865 silver

INDEKS KOLOR
LE1774  żółty
LE1775  zielony
LE1773  biały
LE1776  czarny

Deska A4 z klipem
• wykonana z wysokiej jakości folii PVC, wewnątrz usztywniona tekturą
• sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru
• dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej

INDEKS KOLOR
BF1017 czerwony
BF1018 czarny
BF1019 niebieski
BF1020 jasnozielony
BF1021 granatowy
BF5853 silver

INDEKS KOLOR
BF5854 grass
BF5855 pink
BF5856 orange
BF5857 violet
BF5858 sky

INDEKS KOLOR
BF5866 grass
BF5867 pink
BF5868 orange
BF5869 violet
BF5870 sky

Deski i teczki z klipem
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Przybornik na biurko z jeżem
• wykonany z polistyrenu odpornego na pęknięcia 
• 8 przegródek - na karteczki, artykuły piszące, spinacze,  

linijkę, korespondencję itp.
INDEKS KOLOR
OX1782 dymny
OX1783 transparentny

Przybornik siatkowy na biurko
• przybornik na biurko z trzema komorami
• wykonany z wytrzymałej metalowej siatki pokrytej czarnym lakierem

INDEKS KOLOR
OX1733 czarny

Pojemnik siatkowy na długopisy
• pojemnik do przechowywania długopisów oraz innych artykułów piśmienniczych
• wykonany z wytrzymałej metalowej siatki pokrytej czarnym lakierem

INDEKS KOLOR
OX1730 czarny

Stojak siatkowy na koperty
• stojak do przechowywania i sortowania korespondencji
• wykonany z wytrzymałej metalowej siatki pokrytej czarnym lakierem

INDEKS KOLOR
OX1734 czarny

Półka siatkowa na dokumenty
• zestaw 3 metalowych szufladek, pokrytych czarnym lakierem 
• w każdej szufladce mieszczą się dokumenty w formacie A4

INDEKS KOLOR
OX1732 czarny

Pojemnik siatkowy  
na czasopisma
• pojemnik do przechowywania 

czasopism i dokumentów
• wykonany z wytrzymałej metalowej 

siatki pokrytej czarnym lakierem
INDEKS KOLOR
OX1731 czarny

Przyborniki na biurko
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Przyborniki na biurko
• lakierowany metal w kolorze czarnym

INDEKS OPIS
EA5369 pojemnik na długopisy
EA5632 przybornik prostokątny
KA7143 przybornik owalny

Stojak na koperty
• lakierowany metal w kolorze czarnym

INDEKS WYM.
EA5404 178x140x78 mm

Półka na dokumenty
• lakierowany metal w kolorze czarnym

INDEKS OPIS
KA5443 zestaw 3 półek

Pojemnik naścienny
• 5 przegródek
• lakierowany metal w kolorze czarnym

INDEKS KA7142

Pojemnik na prasę
• lakierowany metal w kolorze czarnym

INDEKS EA5368
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Podstawka pod bilon
• podstawka z wyjmowanym spodem umożliwia nadruk reklamowy
• wymiary: Ø 173 mm, wys. 22 mm

INDEKS KOLOR
HS5497 przezroczysty

Kubki plastikowe
• praktyczne kubki na długopisy,  

ołówki, nożyczki i inne
INDEKS KOLOR

HS5496 przezroczysty
HS5498 dymny

Przybornik na biuro Han Rondo
• wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu
• niska przednia komora podnosi poziom komfortu w codziennym korzystaniu 

z przybornika wyposażonego w 9 przedziałów: 3 przednie - małe, przeznaczone 
na drobne akcesoria biurowe; 3 tylne - duże, przeznaczone na artykuły piśmienne  
(mieści ok. 40 długopisów/ołówków)

• 1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc.
• 1 tylna, przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe, pocztówki, koperty, itp.
• zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni
• wymiary: 140x140x109 mm

INDEKS KOLOR
HA1013  biały
HA1014  czarny

Przybornik na biurko z jeżem
• wykonany z transparentnego polistyrenu odpornego na pęknięcia
• 1 przegroda (97x81 mm) na karteczki (w komplecie ok. 300 sztuk)
• 1 przegroda na artykuły piszące – „jeż” (62x80 mm)
• 1 przegroda na artykuły piśmienne, linijkę (223x15 mm) lub korespondencję
• 1 przegroda na drobne artykuły biurowe: klipy, pinezki, spinacze (62x80 mm)
• 1 przegroda na większe artykuły biurowe: rozszywasz, mały zszywacz, dziurkacz 

(151x60 mm)
• 3 przegrody na drobne artykuły biurowe (gumka, temperówka, dodatkowe grafity, itp.)
• wymiary: 230x170x50 mm

INDEKS KOLOR
PH5022  przezroczysty
PH5002  dymny

Kubek na długopisy 
Europost Vivida 
• stabilna podstawa chroni kubek 

przed przewracaniem się
INDEKS KOLOR
ET5949 czarny
ET6429 biały
ET6430 czerwony
ET6431 niebieski

Przybornik Optimo
• klasyczny przybornik na biurko
• wyposażony w 5 różnych przegródek do długopisów, nożyczek, spinaczy, itp., 

i jedną dodatkową przegródkę na koperty
• wymiary: 162x110x118 mm (szer.xwys.xgł.)

INDEKS KOLOR
DU1446 czarny
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Kubek na długopisy Leitz ze wzmacniaczem dźwięku
• stylowy kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku
• unikalne zestawienie 2 kolorów
• specjalna przegródka na Twój smartfon podgłaśniająca dźwięk

INDEKS KOLOR
LE1629 czarny
LE1807 zielony
LE1608 różowy
LE1609 niebieski

Kubek na długopisy Leitz Cosy
• wykonany z ceramiki, idealnie sprawdzi się w każdym biurze i domu
• służy do przechowywania akcesoriów biurowych, takich jak długopisy,  

nożyczki, linijki, markery, a także szczoteczek do zębów w łazience
• średnica górnej krawędzi kubka 85 mm zapewnia wystarczająco dużo  

miejsca do przechowywania akcesoriów
• wysokiej jakości matowa powierzchnia - odporna na codzienne  

użytkowanie i łatwa do czyszczenia
• wysokość 10,8 cm - idealnie pasuje na biurko lub umywalkę

INDEKS KOLOR
LE2005 niebieski
LE2006 szary
LE2007 żółty

Pojemnik na długopisy Donau Life
• wykonany z polipropylenu
• specjalnie zaprojektowany do użytku szkolnego
• średnica: 78 mm, wysokość: 10 cm
• certyfikowany zgodnie z normą EN 71 
• w 100% nadający się do recyklingu
• w kolorach pastelowych

INDEKS KOLOR
DO2324  niebieski pastelowy
DO2325  zielony pastelowy
DO2326  żółty  pastelowy

INDEKS KOLOR
LE1806 turkusowy
LE1808 fioletowy
LE1805 żółty
LE1607 biało-czarny

Przybornik wielofunkcyjny
• praktyczny pojemnik na drobne akcesoria biurowe

INDEKS KOLOR
HS5009 przezroczysty
HS5012 dymny

Przybornik na biurko Classic VII
• wykonany z odpornego na pęknięcia polistyrenu
• 5 przegród na akcesoria piszące
• 1 przegroda na karteczki (76x76 mm)
• wymiary: 155x105x101 mm

INDEKS KOLOR
DO6005 przezroczysty

Przybornik 730S
• obrotowy
• w zestawie: zszywacz, rozszywacz, nożyczki, nóż do papieru, temperówka, gumka 

do ścierania, linijka 15 cm, długopisy (3 szt.), pinezki tablicowe (15 szt.), spinacze (20 szt.), 
zszywki #10 (1 opak.), wymiary: 130x100 mm
INDEKS KOLOR
KA5730 czarny

INDEKS KOLOR
DO2327  pomarańczowy pastelowy
DO2328  fioletowy pastelowy
DO2329  różowy pastelowy
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Przybornik na wizytówki
• wykonany z przezroczystego polistyrenu, odpornego na pęknięcia
• dostosowany do standardowej wielkości karty wizytowej

INDEKS KOLOR
OX1842 przezroczysty

Wizytownik na 200 wizytówek
• wykonany z kolorowej folii PVC, w środku usztywnionej tekturą
• wyposażony w 25 wymiennych koszulek umieszczonych na ringu, każda 

mieści 8 wizytówek; po 4 w pionie
• wkład zawiera 10 koszulek do wpięcia 

INDEKS OPIS
BF1001 czarny
BF1003 granatowy
BF1016 przezroczysty (wkład)

Stojak na wizytówki
• wykonany z polistyrenu odpornego na pęknięcia
• dostosowany do standardowej wielkości karty wizytowej
• wymiary: 110x45x55 mm

INDEKS KOLOR
DO5867 przezroczysty

Wizytowniki

Wizytownik na 240 wizytówek
• okładka z elastycznego, grubego tworzywa sztucznego
• zawierają 30 koszulek mieszczących po 8 wizytówek 

INDEKS KOLOR
EB1133 czarny

Kartoteka obrotowa Visifix Flip na 400 wizytówek
• wymiary wewnętrzne kieszonki: 102x55 mm
• wkład 40 szt.

INDEKS OPIS
DU5127 kartoteka czarna
DU5094 kartoteka srebrna
DU5100 wkład

Wizytownik na 96 wizytówek
• okładka wizytownika wykonana z najwyższej jakości folii PVC,  

w środku usztywnionej tekturą 
• wizytownik  zawiera 12 koszulek przymocowanych trwale  

do grzbietu okładki
INDEKS OPIS
BF1007  granatowy
BF1005  czarny
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Kartoteka obrotowa Visitfix na 300 wizytówek
• mechanizm obrotowy ułatwia odnalezienie wizytówki
• kieszonki z wizytówkami można łatwo wyjąć i umieścić ponownie w wizytowniku

INDEKS KOLOR
DU5403 czarny

Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek
• kieszonki w formacie 72x104 mm
• łatwe wyciąganie i wkładanie kieszonek na wizytówki
• wygodny dostęp do wizytówek

INDEKS KOLOR
DU7009 czarny
DU7010 srebrny

Wizytownik obrotowy Donau na 400 wizytówek
• solidna, metalowa, czarna podstawa
• zawiera 24 przekładki alfabetyczne (A-Z)
• posiada 200 koszulek
• pojemność: 400 wizytówek
• rozmiar koszulki: 66x103 mm

INDEKS KOLOR
DO1031 czarny

Półka na dokumenty Leitz Cosy
• półka na dokumenty A4, aby uporządkować przestrzeń roboczą i zapewnić łatwy 

dostęp do ważnych dokumentów
• można używać osobno lub układać je jedna na drugiej poprzez dodanie elementu 

łączącego do półek
• zapewnia łatwy dostęp do dokumentów nawet po ułożeniu wielu półek jedna 

na drugiej
INDEKS KOLOR
LE1981 niebieski
LE1982 szary
LE1983 żółty

Półka na dokumenty z organizerem Leitz Cosy
• do przechowywania zarówno ważnych dokumentów, tabletu, telefonu komórkowego 

lub innych akcesoriów
• łącz półkę na dokumenty z dodatkową półką do przechowywania, która  

po prostu spoczywa na górze, zapewniając szybki dostęp do akcesoriów
• nadaje się do przechowywania dokumentów, czasopism i folderów  

do formatu A4
• zapewnia łatwy dostęp do dokumentów nawet po ułożeniu wielu półek  

jedna na drugiej
INDEKS KOLOR
LE1984 niebieski
LE1985 szary
LE1986 żółty

Pojemniki na czasopisma/dokumenty
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Organizer do przechowywania Leitz MyBox Cosy
• solidny organizer umożliwia możliwość eleganckiego przechowywania wszelkich 

akcesoriów, takich jak zszywacze i dziurkacze, dokumenty  
w formacie A5

• posiada certyfikat Food Safe i nadaje się do przechowywania ciepłej i zimnej żywności, 
można go wykorzystać także do przechowywania herbaty, kawy, mleka i cukru

• pojemnik jest jednym z elementów modułowego systemu przechowywania MyBox, 
dzięki czemu jest kompatybilny z organizerami Leitz MyBox

• 246x98x160 mm (szer. x wys. x gł.)
INDEKS KOLOR
LE2103  niebieski
LE2104  szary
LE2105  żółty

Mały pojemnik  
do przechowywania Leitz MyBox Cosy z pokrywką
• solidny pojemnik z pokrywką umożliwia możliwość eleganckiego przechowywania 

wszelkich akcesoriów, takich jak zszywacze i dziurkacze, dokumenty w formacie A5
• posiada certyfikat Food Safe i nadaje się do przechowywania ciepłej i zimnej żywności, 

można go wykorzystać także do przechowywania herbaty, kawy, mleka i cukru
• pojemnik jest jednym z elementów modułowego systemu przechowywania MyBox, 

dzięki czemu jest kompatybilny z organizerami Leitz MyBox
• pojemność 5 l 
• 318x128x191 mm (szer. x wys. x gł.)

INDEKS KOLOR
LE2100  niebieski
LE2101  szary
LE5102  żółty

Pojemnik z uchwytem Leitz Cosy
• lekki i łatwy do przenoszenia dzięki solidnemu wzmocnionemu uchwytowi
• zasłania zawartość, aby zapewnić schludny wygląd i większą prywatność
• dodatkowe przegrody dla lepszej organizacji i szybkiego dostępu  

do przyborów, szeroka część z tyłu do przechowywania dokumentów A4
• z przegrodą do przechowywania smartfona/tabletu, podczas  

gdy urządzenie jest w zasięgu wzroku
• wykonany z trwałego materiału ABS, odpornego na codzienne użytkowanie, 

łatwy do czyszczenia
INDEKS KOLOR
LE1978 niebieski
LE1979 szary
LE1980 żółty

Pojemnik z szufladami Leitz Cosy
• pojemnik z szufladami do uporządkowania dokumentów i mniejszych przedmiotów
• jedna mała i jedna duża szuflada do przechowywania takich przedmiotów, 

jak długopisy, notatniki i kable
• powierzchnia między A4 i A5, bez BPA i BPS

INDEKS KOLOR
LE1975 niebieski
LE1976 szary
LE1977 żółty

Pojemnik PVC na czasopisma
• do przechowywania czasopism, katalogów, cenników itp.
• wymienna etykieta opisowa na grzbiecie
• szerokość grzbietu 70 mm

INDEKS KOLOR
OX1349 niebieski
OX1350 ciemnozielony
OX1351 granatowy

INDEKS KOLOR
OX1353 czerwony
OX1354 czarny

Pojemnik lakierowany na czasopisma
• wykonany z elastycznego, kolorowego kartonu lakierowanego
• otwór na palec umożliwia łatwe zdejmowanie pojemnika z półki

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
BX5569 70 mm czarny
BX5570 70 mm czerwony
BX5568 70 mm niebieski
BX5567 70 mm zielony
BX5571 70 mm żółty
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Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Pojemnik na czasopisma składany
• składany, co oszczędza powierzchnię do przechowywania
• na grzbiecie kieszonka na wymienne etykiety, ułatwiająca opisywanie zawartości
• z otworem ułatwiającym wyjmowanie
• wspaniale pasuje do pozostałych artykułów z linii VIVIDA

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
ET1269 70 mm czerwony
ET1270 70 mm niebieski
ET1271 70 mm zielony
ET1272 70 mm czarny

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
ET5729 100 mm czerwony
ET5730 100 mm niebieski
ET5731 100 mm czarny

Pojemnik składany PCV na czasopisma
• dwustronna, wymienna etykieta opisowa w kolorze pojemnika
• oklejone na zewnątrz i wewnątrz folią PVC
• otwór na grzbiecie ułatwiający zdejmowanie
• dostępny w wersji o szerokości 70 lub 110 mm
• pojemność: 700 lub 1100 kartek

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
BX1254 70 mm czarny
BX1253 70 mm czerwony
BX1255 70 mm jasnoniebieski

Pojemnik na czasopisma Leitz Click & Store Cosy
• składana konstrukcja pozwala na wygodne schowanie pojemnika na czas nieużywania 

i oszczędność miejsca
• wykonany z najwyższej jakości tektury, sprawdzi się w porządkowaniu domu i biura
• otwarty od góry, aby ułatwić dostęp do zawartości 
• opatentowana konstrukcja zapobiega deformacji pudełka w przypadku wypełnienia 

ciężkimi przedmiotami
INDEKS KOLOR
LE2140  niebieski
LE2141  szary
LE2142  żółty

Pojemnik Leitz Click&Store na czasopisma
• stabilny i wytrzymały, do segregowania korespondencji, listów i druków w formacie A4
• otwór na palec, ułatwiający otwieranie szuflady
• metalowa ramka do opisu zawartości na szufladkach
• wymiary: 103x330x253 mm

INDEKS KOLOR
LE1104 biały
LE1105 czarny
LE1106 niebieski
LE1109 różowy

INDEKS KOLOR
LE1837 zielony
LE1836 żółty
LE6303 fioletowy
LE6304 turkusowy

INDEKS SZER. GRZBIETU KOLOR
BX1636 70 mm zielony
BX1635 110 mm czarny
BX1272 110 mm granatowy

Pojemnik na dokumenty Donau Life
• ażurowy, wykonany z twardego, odpornego na pęknięcia polistyrenu
• posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział w systemie recyklingu 

i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE
• szerokość grzbietu: 70 mm
• pojemność: do 700 kartek o gramaturze 80 g/m²
• sztywna konstrukcja o zwiększonej stabilności
• ścięte boki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie dokumentów
• tworzywo przeznaczone do recyklingu
• wymiary: 70x315x240 mm

INDEKS KOLOR
DO2320  niebieski pastelowy
DO2321  zielony pastelowy
DO2322  żółty  pastelowy
DO2323  fioletowy pastelowy
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Na m m o ż e s z  z a u fa ć 6
Pojemnik na dokumenty
• wykonany z lakierowanej tektury falistej o grubości 390 g/m²
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• szerokość grzbietu: 80 lub 100 mm
• pojemność: do 800 lub 1000 kartek o gramaturze 80 g/m²
• posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki
• ściana grzbietowa dostosowana do opisu
• składany - bardzo prosty w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie 

zarządzanych obszarów leśnych
• wymiary: 80 lub 100x257x320 mm

INDEKS SZER. GRZBIETU DŁUGOŚĆ WYS. KOLOR
DO5948 80 mm 257 mm 320 mm czarny
DO8588 80 mm 257 mm 320 mm czerwony
DO8589 80 mm 257 mm 320 mm zielony
DO5926 80 mm 257 mm 320 mm niebieski
DO8591 80 mm 257 mm 320 mm żółty
DO8592 80 mm 257 mm 320 mm granatowy
DO6779 100 mm 257 mm 320 mm czarny
DO6704 100 mm 257 mm 320 mm czerwony
DO8583 100 mm 257 mm 320 mm zielony
DO8584 100 mm 257 mm 320 mm niebieski
DO8585 100 mm 257 mm 320 mm żółty
DO6705 100 mm 257 mm 320 mm granatowy

Pojemnik kartonowy 
na czasopisma
• do przechowywania czasopism, 

katalogów, cenników itp. 
• pole opisowe na grzbiecie 
• szerokość grzbietu 80 mm

INDEKS KOLOR
ET1326 biały
ET1537 niebieski

Pojemnik kartonowy  
na dokumenty A4
• z tektury falistej o gramaturze 390 g/m2

• typ fali: B
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• pojemność: do 800 lub 1000 kartek 80 g/m2

• posiada wycięcie na palec ułatwiające 
wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki

• ściana grzbietowa opisowa
• składany - bardzo prosty w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, 

że papier pochodzi z ekologicznie  
zarządzanych obszarów leśnych

• wymiary: 80 lub 100x257x320 mm
• kolor niebieski

INDEKS SZER. GRZBIETU
DO8580 80 mm
DO5446 100 mm

Zestaw pojemników  
na katalogi, kolorowe grzbiety VARICOLOR
• łatwiejsza organizacja dokumentów
• uchwyt w różnych kolorach do łatwej organizacji i segregowania dokumentów
• do czasopism, katalogów, ulotek, itp.
• format A4
• wymiary: 73x306x241 mm (SxWxG)

INDEKS KOLOR
DU1000 mix

Pojemnik plastikowy na dokumenty ażurowy DONAU
• pojemnik na dokumenty, ażurowy, wykonany z twardego, odpornego na pęknięcia polistyrenu
• szerokość grzbietu: 70 mm
• pojemność: do 700 kartek o gramaturze 80 g/m2

• sztywna konstrukcja o zwiększonej stabilności
• ścięte boki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie dokumentów
• tworzywo przeznaczone do recyklingu
• wymiary: 70x315x240 mm

INDEKS KOLOR
DO7810 czarny
DO7811 bordowy
DO8093 zielony
DO7809 niebieski
DO8084 szary

INDEKS KOLOR
DO7744 transparentny zielony
DO7743 transparentny biały
DO7904 transparentny niebieski
DO7906 transparenty żółty
DO7907 transparentny pomarańczowy
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Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Pojemnik na katalogi Basic A4 z uchwytem
• do czasopism, katalogów, ulotek, itp.
• wymiary 73x306x241 mm

INDEKS KOLOR
DU6759 transparentny niebieski
DU6762 transparentny jasnozielony
DU6763 transparentny fioletowy
DU6777 transparentny

Pojemnik PP na dokumenty
• z tektury o grubości 2,1 mm pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (100 mic.) 

o strukturze płótna
• okładzina wewnętrzna: biały offset 90-100 g/m²
• szerokość grzbietu: 75 mm
• pojemność: do 750 kartek o gramaturze 80 g/m²
• po ustawieniu na półce, nie do odróżnienia od klasycznych segregatorów
• wycięcie na palec do wygodnego wkładania/zdejmowania pojemnika z półki
• zawiera wymienną etykietę grzbietową
• składany – bardzo prosty w montażu
• wymiary: 75x320x245 mm

INDEKS SZER.GRZBIETU
DO5436 czarny
DO5438  czerwony
DO5437 zielony

INDEKS SZER.GRZBIETU
DO5440  niebieski
DO5441  żółty
DO5344  granatowy Pojemnik Leitz Plus Jumbo 

z przekładkami
• posiada dużą pojemność wewnętrzną  

- 205 mm oraz dwie wyjmowane przegródki
• projekt pojemnika oraz jego kolory 

idealnie pasują do pozostałych elementów 
kolekcji na biurko Leitz Plus

• przekładki umożliwiają przechowywanie 
małej ilości dokumentów w pionie

• bezpiecznie przechowuje obszerne 
publikacje w formacie A4 typu 
katalogi, opracowania czy raporty

• idealny do przechowywania na półce 
czy w szafie

• etykieta do opisu zawartości w komplecie
• na grzbiecie otwór na palec

INDEKS KOLOR
LE5991 niebieski
LE5992 czarny

Pojemnik Leitz WOW na dokumenty
• pojemnik na czasopisma oraz inne produkty z kolekcji WOW nadają miejscu pracy wyjątkowo 

efektowny wygląd
• najtrwalszy pojemnik w swojej klasie, mocny i wytrzymały
• z otworem na grzbiecie ułatwiającym wyjmowanie
• idealny do przechowywania katalogów czy czasopism - szerokość 6 cm
• zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety, odwiedzając stronę www.leitz-easyprint.com

INDEKS KOLOR
LE6158 różowy metaliczny
LE6159 pomarańczowy metaliczny
LE6160 zielony metaliczny
LE6165 niebieski metaliczny
LE6230 biały perłowy
LE6465 lodowy niebieski
LE6466 fioletowy metaliczny Część kolekcji WOW

Pojemnik na dokumenty Vivida
• do przechowywania dokumentów, katalogów i czasopism w formatach do A4
• idealny do użytku w domu lub w biurze, pomaga zmniejszyć bałagan i zachować porządek 

w dokumentach
• można go postawić na biurku, aby mieć dostęp do dokumentów potrzebnych na co dzień 

lub na półce, gdy zależy na długotrwałym przechowywaniu
• wysokie ścianki boczne chronią zawartość pojemnika przed zniszczeniem.
• posiada wygodny w użytkowaniu, ergonomiczny kształt i zintegrowany uchwyt ułatwiający 

wyciąganie pojemnika z półki
INDEKS KOLOR
ET2024 biały
ET2025 żółty
ET2026 czerwony

INDEKS KOLOR
ET2027 niebieski
ET2028 zielony
ET2029 czarny

Pojemnik na czasopisma 
MAXI GO-BOX
• otwarty przód ułatwiający wkładanie 

i wyjmowanie dokumentów 
• elegancka powierzchnia pojemnika, 

błyszcząca i gładka połączona z matową
• wykonany z wytrzymałego tworzywa
• szerokość grzbietu 8 cm
• pojemność do 750 kartek

INDEKS KOLOR
BX1638 czarny
BX1639 niebieski
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Pojemnik Europost 
na dokumenty
• niski grzbiet, tylko 256 mm, co znacznie 

ułatwia identyfikację zawartości
• szerokość grzbietu 68 mm zapewnia 

stabilność w przechowywaniu
• wygodny uchwyt ułatwiający  

wysunięcie pojemnika
• format: niepełny A4

INDEKS KOLOR
ET1565 dymny
ET1566 niebieski
ET2030 przezroczysty Pojemnik dwukolorowy na czasopisma Leitz WOW

• przykuwający wzrok, stylowy pojemnik na dokumenty w metalicznych kolorach, 
wykończony z połyskiem

• A4, unikalne zestawienie 2 kolorów
• wystylizuj swoje biurko w stylu WOW - z pomocą tego i innych produktów 

w żywych, soczystych kolorach z kolekcji WOW
• idealny do przechowywania czasopism i wszystkich rodzajów katalogów
• materiał polistyren (PS)
• wymiary (SxWxG) 73x318x272 mm

INDEKS KOLOR
LE1611 biały
LE1612 różowy
LE1613 niebieski
LE1798 zielony

Pojemnik Plus na czasopisma
• najwyższej jakości pojemnik na czasopisma
• wzornictwo i kolorystyka spójna z linią produktów na biurko Leitz Plus
• odznacza się wysoką odpornością i wytrzymałością
• wspaniale pasuje do pozostałych artykułów z linii Plus, co tworzy profesjonalny wygląd biura
• zwiększona elastyczność zastosowania dzięki możliwości ustawiania w pionie lub w poziomie
• wyposażony w ramkę do wymiany etykiet
• wysoka ścianka z przodu zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem

INDEKS KOLOR
LE5197 niebieski
LE5184 czarny
LE5880 przezroczysty
LE5881 czerwony
LE5882 szary

INDEKS KOLOR
LE6242 biały
LE6243 jasnoczerwony
LE6244 jasnoniebieski
LE6245 jasnozielony

Pojemnik czarny na czasopisma 
• wysokiej jakości pojemnik idealny 

do przechowywania ważnych dokumentów,  
katalogów, czasopism i innych; stylowy system 
przechowywania na biurku

• kolekcja produktów na Twoim biurku łącząca  
2 odcienie czerni będzie wyrazistym przekazem  
Twojej osobowości

• najbardziej stylowy pojemnik wśród dostępnych  
na rynku, z oryginalnym zestawieniem 2 kolorów,  
idealnie pasujący do domowych wnętrz

• idealny do przechowywania czasopism 
i wszystkich rodzajów katalogów
INDEKS KOLOR
LE6571 czarny

INDEKS KOLOR
LE1797 turkusowy
LE1796 żółty
LE1799  fioletowy
LE1800  czarny

Część kolekcji WOW

Półki na dokumenty

Półka na dokumenty
• wykonane z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości
• przeznaczone do dokumentów w formacie A4
• miejsce na etykietę

INDEKS KOLOR
OX1748 przezroczysty
OX1749 dymny

Półka na dokumenty  
Colour'Breeze
• stylowa i wytrzymała półka  

do przechowywania i organizacji  
dokumentów w formacie A4 

• można ustawiać pionowo, jedna  
na drugiej, lub schodkowo, w 3 pozycjach 

• zaokrąglone wycięcie z przodu ułatwia  
dostęp do dokumentów, a miejsce  
na etykietę pozwala na wyraźny opis zawartości 

• półprzezroczysta półka na dokumenty wykonana z wysokiej jakości materiałów; na bocznych 
ściankach wykończona świeżym i nowoczesnym tłoczonym wzorem Colour'Breeze
INDEKS KOLOR
ET1506  niebieski
ET1507  zielony

INDEKS KOLOR
ET2020  koralowy
ET2021  lawendowy
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Szuflada na biurko Bantex Budget 
• funkcjonalne szuflady na dokumenty
• wykonane z polistyrenu 
• wymiary: 350x255x60 mm
• waga: 230 g

INDEKS KOLOR
BX1606  przezroczysty
BX1607  dymny

Półka Europost na dokumenty
• wykonana z wytrzymałego plastiku 
• chropowate powierzchnie boczne 
• możliwość łączenia półek pionowo lub pod skosem
• wymiary: 254x61x350 mm

INDEKS KOLOR
ET1378 przezroczysty
ET1379 dymny
ET1383 niebieski
ET1384 przezroczysty zielony
ET1382 czerwony

Półka dwukolorowa na dokumenty Leitz WOW
• najbardziej stylowa półka wśród dostępnych na rynku, z unikalnym zestawieniem 2 kolorów, 

idealnie pasuje do domowych wnętrz
• łatwy sposób na porządkowanie dokumentów, czasopism i folderów, z możliwością 

ustawienia półek w pionie jedna na drugiej
• półka na dokumenty o formacie  A4 i C4, a także na różne formaty listów
• łatwy dostęp do dokumentów przez duże wejście do przodu

INDEKS KOLOR
LE1537 biały
LE1538 różowy
LE1539 niebieski
LE1790 zielony

INDEKS KOLOR
LE1789 turkusowy
LE1791 fioletowy
LE1788 żółty
LE1792 biało-czarny

Szufladka na biurko Bantex
• wykonana z wytrzymałego polistyrenu
• z przodu miejsce do naklejania etykiet
• specjalnie profilowany przód zabezpieczający dokumenty 

przed wypadaniem
• możliwość łączenia w pionie lub kaskadowo

INDEKS KOLOR
BX1032 antracytowy
BX6814 zielony
BX6813 czarny
BX6812 niebieski
BX6815 czerwony
BX6816 żółty
BX6625 dymny
BX6682 przezroczysty niebieski
BX6683 przezroczysty zielony
BX6692 przezroczysty żółty
BX6694 przezroczysty czerwony
BX6702 przezroczysty

Półka czarna na dokumenty Leitz
• półka na dokumenty o formacie do A4 i C4, a także na różne formaty listów
• łatwy sposób na porządkowanie dokumentów, czasopism i folderów, 

z możliwością ustawiania półek w pionie jedna na drugiej
INDEKS KOLOR
LE1636 czarny
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Szufladka na biurko DONAU
• wykonana z trwałego polistyrenu
• cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością
• miejsce na umieszczenie etykiet
• możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
• wymiary zewnętrzne: 254x60x346 mm
• wymiary wewnętrzne: 244x43x325 mm

INDEKS KOLOR
DO5775 dymny
DO6037 czerwony
DO6137 zielony
DO6190 niebieski

Szufladka na biurko Donau Life
• wykonana z polistyrenu
• możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
• wymiary: 350x250x65 mm
• certyfikowany zgodnie z normą EN 71
• w 100% nadający się do recyklingu

INDEKS KOLOR
DO2316  niebieski pastelowy
DO2317  zielony pastelowy
DO2318  żółty  pastelowy
DO2319  fioletowy pastelowy

INDEKS KOLOR
DO6348 żółty
DO6136 pomarańczowy
DO6863 fioletowy
DO5766 transparentny

Półka Leitz WOW na dokumenty
• przyciągająca wzrok, najwyższej jakości półka na dokumenty w modnych, metalicznych, 

błyszczących barwach
• półka idealnie pasuje do pozostałych produktów z kolekcji WOW
• półka oraz inne produkty z kolekcji WOW nadają miejscu pracy wyjątkowo efektowny wygląd
• najtrwalsza półka w swojej klasie, mocna i wytrzymała
• wyższe ścianki boczne gwarantują większą od przeciętnej pojemność
• łatwa do umiejscowienia dzięki możliwości ustawiania stosów pionowych i schodkowych
• łatwy dostęp do dokumentów dzięki szerokiemu wycięciu z przodu

INDEKS KOLOR
LE1283 różowy
LE1284 niebieski
LE1786 zielony
LE1289 biały

INDEKS KOLOR
LE1785 żółty
LE6467 turkusowy
LE6468 fioletowy
LE1787 czarny

Część kolekcji WOW

Półka na dokumenty Leitz Style
• wyjątkowa, najwyższej jakości półka na dokumenty, w nowoczesnym designie 

ze szczotkowanym wykończeniem, w intrygujących kolorach
• półka idealnie pasuje do innych produktów z kolekcji Leitz Style
• półka oraz inne produkty z kolekcji Leitz Style nadają miejscu pracy wyjątkowo 

efektowny wygląd
• najtrwalsza półka w swojej klasie, mocna i wytrzymała
• wyższe ścianki boczne gwarantują większą od przeciętnej 

pojemność
• łatwa do umiejscowienia dzięki możliwości ustawiania 

w pionie lub po skosie
• łatwy dostęp do dokumentów dzięki szerokiemu wycięciu 

z przodu
INDEKS KOLOR
LE6285 tytanowy błękit
LE6434 arktyczna biel
LE6436 satynowa czerń
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Szufladka na biurko
• wykonana z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu
• wyprofilowany przód przytrzymuje dokumenty
• niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością
• miejsce na umieszczenie etykiet
• możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
• wymiary zewnętrzne: 255x60x348 mm
• wymiary wewnętrzne: 244x43x325 mm

INDEKS KOLOR
DO1925 dymny
DO1086 przezroczysty
DO1926 przezroczysty czerwony
DO1927 przezroczysty fioletowy

Półka Leitz Plus na dokumenty
• unikalna kombinacja trzech różnych wysokości półek 
• wytrzymałe, mogą być użyte indywidualnie lub łączone, specjalne wcięcie z przodu ułatwia wyjmowanie dokumentów 
• możliwość zwiększenia pojemności poprzez dodanie dystansera 
• wymiary: półka Slim - na dokumenty najważniejszych spraw (wys. 37 mm); półka Standard - na dokumenty codziennych potrzeb 

(wys. 70 mm); półka Jumbo - na dokumenty typu raporty, katalogi (wys. 103 mm) 
• 2x mocniejsze od podobnych półek na rynku

model: Jumbo
INDEKS KOLOR
LE1249 niebieski
LE1267 czerwony
LE1272 czarny
LE1273 przezroczysty

model: Slim
INDEKS KOLOR
LE5395 czarny
LE5932 przezroczysty
LE5933 czerwony
LE5934 niebieski

model: Standard
INDEKS KOLOR
LE1253 niebieski
LE1257 przezroczysto-mleczny
LE1258 czerwony
LE1259 szary
LE1260 czarny
LE1269 dymny
LE1270 przezroczysty
LE6246 biały
LE6247 jasnoczerwony
LE6248 jasnoniebieski
LE6249 jasnozielony

Półka na dokumenty Leitz Plus/Jumbo  
otwarte od dłuższego boku
• do przechowywania dokumentów w formacie większym niż A4, katalogów 

czy teczek zawieszanych
• jeszcze większa pojemność dzięki zwiększonej wysokości półki - 97 mm  

(tylko w przypadku Jumbo)
• duże wycięcie z przodu umożliwia łatwy dostęp do przechowywanych dokumentów
• opatentowany system zatrzasków, który umożliwia połączenie półek 

bez konieczności instalowania dodatkowych klipsów
• możliwe jest jej przechowywanie na biurku czy na półce
• możliwość zamieszczenia wymiennej etykiety do opisu zawartości
Model: PLUS

INDEKS KOLOR
LE5987 niebieski
LE5988 czarny

Półka Leitz Sorty Standard
• świetnie nadaje się do gromadzenia poczty lub innych dokumentów w recepcji, hurtowni itp.
• format A4 Maxi, przeznaczony do przechowywania dokumentów, gazet, kopert itp.
• do zróżnicowanego wykorzystania, może być podzielona na 3 oddzielne półki (przy zakupie 

półki jedna przegródka jest dołączona)
• możliwość postawienia 12 półek jedna na drugiej
• dwa wygodne uchwyty ułatwiają przenoszenie pojemnika

INDEKS KOLOR
LE5262 niebieski
LE5272 szary

Model: Jumbo
INDEKS KOLOR
LE5989 niebieski
LE5990 czarny

INDEKS KOLOR
DO1928 przezroczysty niebieski
DO1929 przezroczysty pomarańczowy
DO1930 przezroczysty zielony
DO1931 przezroczysty żółty
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Zestaw 5 tacek  
na VARICOLOR
• 5 eleganckich tacek w zestawie
• można je ustawić w pionie jedna na drugiej lub kaskadowo
• podkreślone kolorami duże strefy chwytu
• kolorowe linie pomagają przy organizacji i segregowaniu dokumentów
• solidna i stabilna konstrukcja

INDEKS DU7221

Pojemnik Black&White  
z szufladami
• doskonale pasuje do pozostałych produktów  

z kolekcji Black&White i dodaje stylu zarówno w biurze, jak i w domu
• łatwo wysuwane szuflady z blokadą zabezpieczającą przed całkowitym wysunięciem
• unikalny system zamykania szuflad, wystarczy lekko popchnąć, a szuflada sama się zamknie
• w zestawie z przezroczystym organizerem dla wygodnego przechowywania małych 

przedmiotów, np. długopisów, spinaczy itp.
• zasłonięty przód szuflady o nowoczesnym wyglądzie dla zachowania poufności 

oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający wysuwanie szuflady
• posiada antypoślizgowe, gumowe nóżki, pojemniki można ustawiać jeden 

na drugim (maksymalnie trzy), oszczędzając w ten sposób miejsce
• ergonomiczny otwór w podstawie małych szuflad umożliwia łatwe wyjmowanie dokumentów

INDEKS OPIS KOLOR
LE6223 4 szuflady biały
LE6224 4 szuflady czarny
LE6225 5 szuflad biały
LE6226 5 szuflad czarny

Zestaw 5 tacek  
VARICOLOR
• 5 eleganckich tacek w zestawie
• można je ustawić w pionie jedną  

na drugiej lub kaskadowo
• podkreślone kolorami duże strefy chwytu
• łatwy dostęp do dokumentów
• kolorowe linie pomagają przy organizacji i segregowaniu dokumentów
• wysoka jakość
• solidna i stabilna konstrukcja

INDEKS OPIS
DU0079 mix 5 tacek

Pojemnik z 5 kolorowymi szufladami VARICOLOR 
• elegancki pojemnik z 5 kolorowymi szufladami umożliwiający segregację i łatwą 

orientację w dokumentach
• wysokiej jakości tworzywo ABS
• cicho działający mechanizm wysuwania szuflady, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
• na dokumenty o formacie do A4, C4 i in folio oraz formacie listowym
• z przezroczystymi okienkami do opisu i wymiennymi wkładkami do opisu
• możliwość układania w stos dzięki antypoślizgowym krążkom z tworzywa sztucznego
• możliwość ustawienia w rzędzie we wszystkich standardowych szafkach biurowych 

i przyściennych szafkach biurowych
INDEKS OPIS
DU0077 5 szuflad

Pojemnik z 10 kolorowymi szufladami VARICOLOR 
• elegancki pojemnik z 10 kolorowymi szufladami umożliwiający segregację i łatwą 

orientację w dokumentach
• wysokiej jakości tworzywo ABS
• cicho działający mechanizm wysuwania szuflady, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
• na dokumenty o formacie do A4, C4 i in folio oraz formacie listowym
• z przezroczystymi okienkami do opisu i wymiennymi wkładkami do opisu
• możliwość układania w stos dzięki antypoślizgowym krążkom z tworzywa sztucznego
• możliwość ustawienia w rzędzie we wszystkich standardowych szafkach biurowych 

i przyściennych szafkach biurowych
INDEKS OPIS

DU0078 10 szuflad

Pojemnik z 4 szufladami Europost Vivida
• 2 małe szuflady do przechowywania dokumentów i przyborów biurowych oraz 2 duże 

szuflady do przechowywania innych przedmiotów
• łatwo wysuwające się szuflady z blokadą zabezpieczającą 

przed ich całkowitym wyjęciem
• miejsce na umieszczenie etykiet do opisu na frontowej ściance szuflad pomaga 

w uporządkowaniu zawartości
• zasłonięty przód szuflady dla zachowania poufności oraz wyprofilowany uchwyt 

ułatwiający wysuwanie
• antypoślizgowa, gumowa podstawa

INDEKS KOLOR
ET1656 dymny
ET1655 zielony
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Pojemnik WOW z szufladami
• stabilny i wytrzymały 
• do segregowania korespondencji, listów i druków w formacie A4 
• otwór na palec, ułatwiający otwieranie szuflady 
• wymiary: 290x283x360 mm
opis: 4 szuflady

INDEKS KOLOR
LE6191 różowy
LE6200 niebieski
LE6199 szary
LE1802 zielony
LE6678 turkusowy
LE6679 fioletowy
LE1801 żółty

opis: 5 szuflad
INDEKS KOLOR
LE6204 różowy
LE6149 niebieski
LE6203 szary
LE1804 zielony
LE6680 turkusowy
LE6681 fioletowy
LE1803 żółty

Część kolekcji WOW

Pojemnik Click&Store z szufladami
• dwie przegródki (przednia może być wykorzystywana jako kieszeń na telefon komórkowy)
• łatwy montaż i wysoka stabilność dzięki nowej ulepszonej konstrukcji
• pojemnik można ustawiać jeden na drugim
• na dokumenty do formatu A4
• otwór na palec, ułatwiający otwieranie szuflady
• metalowa ramka do opisu zawartości
• wymiary wewnętrzne szuflady: 330x59x251 mm
opis: 3 szuflady

INDEKS KOLOR
LE6305 turkusowy
ET7094 niebieski
LE1112 biały
LE1113 czarny
LE6306 fioletowy
LE6657 różowy
LE1838  żółty
LE1839  zielony

Pojemnik z 3 szufladami Leitz Click & Store Cosy
• idealny do porządkowania i przechowywania dokumentów w formatach do A4, 

zapewniając łatwy dostęp do zawartości
• składana konstrukcja pozwala na wygodne schowanie pojemnika na czas 

nieużywania i oszczędność miejsca
• wykonany z najwyższej jakości tektury, idealnie sprawdzi się do porządkowania 

domu i biura
• opatentowana konstrukcja zapobiega deformacji szuflady w przypadku 

wypełnienia ciężkimi przedmiotami
• wykonany z najwyższej jakości, wytrzymałej tektury (w przeważającej części 

pochodzącej z recyklingu poużytkowego) z łatwą do czyszczenia powierzchnią 
wykończoną półmatowym polipropylenem 

• opakowanie nie zawiera plastiku
INDEKS KOLOR
LE2143  niebieski
LE2144  szary

opis: 4 szuflady
INDEKS KOLOR
LE1114 biały
LE1115 czarny
LE6308 lodowy
LE6309 fioletowy
LE6660 różowy
LE6661 niebieski
LE1840  żółty
LE1841  zielony

INDEKS KOLOR
LE2145 żółty

Pojemnik zszufladami Colour'Breeze
• idealny do przechowywania i porządkowania dokumentów
• pojemnik zawiera 2 małe i 2 duże łatwo wysuwające się szuflady, wyposażone 

w blokadę zabezpieczającą przed ich całkowitym wyjęciem
• półprzezroczyste szuflady z uchwytami ułatwiającymi otwieranie i solidna 

obudowa zapewniająca prywatność
• przód każdej szuflady posiada miejsce na etykietę do opisania zawartości
• pojemnik ma antypoślizgowe gumowe nóżki 
• wykonany z wysokiej jakości materiałów, wykończony świeżym i nowoczesnym 

tłoczonym wzorem Colour'Breeze
INDEKS KOLOR
ET1060  niebieski
ET1061  zielony

INDEKS KOLOR
ET2022  koralowy
ET2023  lawendowy
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opis: 4 szuflady
INDEKS KOLOR
LE1114 biały
LE1115 czarny
LE6308 lodowy
LE6309 fioletowy
LE6660 różowy
LE6661 niebieski
LE1840  żółty
LE1841  zielony

Szafki metalowe 
zamykane na klucz
• zamykane wszystkie szuflady

INDEKS OPIS
KA1036 5 szuflad, 300x347x305 mm
KA7372 7 szuflad, 300x347x408 mm
KA7373 7 szuflad, 300x347x306 mm
KA7374 10 szuflad, 298x358x306 mm

Szafki plastikowe zamykane na klucz
• format szuflady A4 
• okna opisowe 
• przydatna w realizacji przepisów RODO
• otwory wentylacyjne z tyłu szafki
• szaro-niebieskie

INDEKS OPIS
EA1111 3 szuflady
EA1112 5 szuflad
EA1113 10 szuflad

Szafka na dokumenty YL-SP03
• zamykane na klucz: wszystkie szuflady  
• przydatne w realizacji przepisów RODO
• 3 sztuflady
• wymiary: 300 380x365 mm

INDEKS OPIS
KA7829  granatowy
KA7830  szary

Szafka na dokumenty YL-SP05
• zamykane na klucz: wszystkie szuflady  
• przydatne w realizacji przepisów RODO
• 5 szuflad
• wymiary: 281x365x287 mm

INDEKS OPIS
KA7831  granatowy
KA7832  szary

Pojemnik Varicolor
• szuflady z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• delikatne kolorowe linie na brzegach frontów szuflad są pomocne 

przy porządkowaniu dokumentów
• cicho i lekko wysuwające się szuflady posiadają blokady
• na frontach szuflad znajdują się przezroczyste okienka z etykietami do opisu
• można je także ustawiać jeden na drugim dzięki antypoślizgowym stopkom z tworzywa
• Varicolor 4 safe - górna szuflada zamykana na klucz

INDEKS OPIS
DU6993 5 szuflad
DU7220 7 szuflad
DU7011 10 szuflad
DU7372 4 szuflady (dwie duże, dwie maxi)
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Pudło Click&Store uniwersalne małe i średnie
• idealne na zdjęcia, książki lub drobne przedmioty
• można ustawiać jeden na drugim 
• metalowa ramka do opisu zawartości 
• wymiary A5: 216 x160x282 mm, A4: 281x200x369 mm
opis: małe

INDEKS KOLOR
LE1043 biały
LE1044 czarny
LE1045 niebieski
LE1071 różowy
LE1827 zielony
LE1826 żółty
LE6299 turkusowy
LE6300 fioletowy

Pudełko Click&Store z przegródkami
• przykuwające wzrok pudełko do porządkowania ładowarek, kabli, papeterii 

i innych drobiazgów
• aby uporządkować zawartość pudła należy użyć wewnętrznych przegródek 

znajdujących się w komplecie
• możesz podzielić pudło na 2, 3 (małe) lub 4 części (duże)
• konstrukcja umożliwia składanie pudła, kiedy nie jest używane
• laminowana powierzchnia gwarantuje dłuższą żywotność produktu
opis: małe

INDEKS KOLOR
LE6666 biały
LE6672 czarny
LE6667 różowy
LE6295 fioletowy
LE6296 turkusowy
LE6668 niebieski
LE1842  żółty
LE1843  zielony

Pudło Click&Store na CD/DVD
• metalowa ramka do opisu zawartości 
• na CD: 30 CD w szerokich pudełkach lub 60 CD w płaskich pudełkach lub 160 CD 

w papierowych kieszeniach 
• na DVD: 40 płyt w płaskich pudełkach lub 80 DVD w papierowych kieszeniach
• wymiary na CD: 143x147x52 mm, na DVD: 206x147x352 mm
opis: na CD i drobiazgi

INDEKS KOLOR
LE1025 biały
LE1026 czarny
LE1027 niebieski
LE1038 różowy
LE1823 zielony
LE1822 żółty
LE6290 turkusowy
LE6291 fioletowy

Pudło Click&Store uniwersalne duże
• stylowe pudełko na przedmioty do formatu A3, segregatory, katalogi itp.
• konstrukcja umożliwia składanie pudełka, kiedy nie jest używane
• laminowana powierzchnia gwarantuje dłuższą żywotność produktu
• posiada etykietę do opisu zawartości
• mocne metalowe uchwyty ułatwiają przenoszenie
• mieści: 18 kg, pojemność 29,6 l

INDEKS KOLOR
LE1090 biały
LE1093 czarny
LE6599 różowy
LE6600 niebieski

opis: średnie
INDEKS KOLOR
LE6674 biały
LE6677 czarny
LE6512 różowy
LE6298 fioletowy
LE6297 turkusowy
LE6675 niebieski
LE1844  żółty
LE1845  zielony

opis: średnie
INDEKS KOLOR
LE1075 biały
LE1077 czarny
LE1086 niebieski
LE1087 różowy
LE1829 zielony
LE1828 żółty
LE6301 turkusowy
LE6302 fioletowy

opis: na DVD i drobiazgi
INDEKS KOLOR
LE1041 biały
LE1042 czarny
LE6293 lodowy
LE6294 fioletowy
LE1825 zielony
LE6567 różowy
LE1824 żółty
LE6664 niebieski

INDEKS KOLOR
LE6602 turkusowy
LE6603 fioletowy
LE1831 zielony
LE1830 żółty

Pudło Click&Store na teczki zawieszane
• przykuwające wzrok, stylowe pudełko do przechowywania i transportu 

teczek zawieszanych w formacie A4
• konstrukcja umożliwia składanie pudełka, kiedy nie jest używane
• ponowne składanie jest szybkie i łatwe, nie wymaga żadnych narzędzi
• laminowana powierzchnia gwarantuje dłuższą żywotność produktu
• mocne metalowe uchwyty ułatwiają przenoszenie
• mieści: 15 kg; pojemność 25,7 l; 15 teczek zawieszanych

INDEKS KOLOR
LE1094 biały
LE1102 czarny
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opis: na DVD i drobiazgi
INDEKS KOLOR
LE1041 biały
LE1042 czarny
LE6293 lodowy
LE6294 fioletowy
LE1825 zielony
LE6567 różowy
LE1824 żółty
LE6664 niebieski

Pudło Leitz Click&Store uniwersalne
• zmieści wysokie i okrągłe przedmioty
• konstrukcja umożliwia składanie pudełka kiedy nie jest używane, w celu zaoszczędzenia 

miejsca; ponowne składanie jest szybkie i łatwe, nie wymaga żadnych narzędzi
• laminowana powierzchnia gwarantuje dłuższą żywotność produktu 

oraz łatwość w usuwaniu zabrudzeń
• wytrzymałe metalowe uchwyty zapewniają wygodne przenoszenie
• opatentowana konstrukcja zapewnia dodatkową ochronę przed przypadkowym 

otwarciem pudełka przy dużej zawartości
• wykonane z wytrzymałego, wysokiej jakości kartonu

INDEKS ROZMIAR KOLOR
LE1657 M niebieski
LE1658 M różowy
LE1659 M niebieski
LE1834 M żółty
LE1661 M turkusowy
LE1662 M fioletowy
LE1835 M zielony
LE1664 M czarny

Pudełko do przechowywania Leitz Click & Store Cosy
• do przechowywania dokumentów, zdjęć i innych mniejszych przedmiotów
• pudełko pozwala stworzyć dodatkową przestrzeń do przechowywania, a możliwość złożenia 

na czas nieużywania pomaga zaoszczędzić miejsce
• wykonane z najwyższej jakości tektury, idealnie sprawdzi się do porządkowania domu i biura
• opatentowana konstrukcja zapobiega deformacji pudełka w przypadku wypełnienia ciężkimi 

przedmiotami 
• wykonane z najwyższej jakości, wytrzymałej tektury, z łatwą do czyszczenia powierzchnią 

wykończoną półmatowym polipropylenem 
• opakowanie nie zawiera plastiku

INDEKS WYMIARY KOLOR
LE2131  320x310x360 mm niebieski
LE2132  320x310x360 mm szary
LE2133  320x310x360 mm żółty
LE2134  281x200x370 mm niebieski
LE2135  281x200x370 mm szary
LE2136  281x200x370 mm żółty
LE2137  369x200x482 mm niebieski
LE2138  369x200x482 mm szary
LE2139  369x200x482 mm żółty

Pudełka do przechowywania lub zapakowania prezentów
• zestaw trzech nowoczesnych i stylowych tekturowych pudełek ze zdejmowaną pokrywą, 

idealnych do zapakowania prezentów lub do przechowywania mniejszych rzeczy, takie 
jak zdjęcia czy dokumenty osobiste

• wykonane z mocnej tektury falistej, w 100% pochodzącej z recyklingu i w 100% nadającej 
się do ponownego przetworzenia, opatrzonej certyfikatem FSC

• mają gładką, łatwą do czyszczenia powierzchnię z dwukolorowym, geometrycznym wzorem
• pudełka są dostarczane na płasko, do samodzielnego złożenia, a ich montaż jest szybki 

i łatwy
• po złożeniu boki pudełka tworzą podwójne ścianki, dzięki czemu pudełka są mocne i dobrze 

chronią zawartość
• wszystkie mają ten sam rozmiar

INDEKS ROZMIAR KOLOR
ET2035  S biały
ET2036  S szary
ET2037  M biały
ET2038  M szary
ET2039  M (płaskie) biały
ET2040  M (płaskie) szary
ET2041  L biały
ET2042  L szary

INDEKS ROZMIAR KOLOR
LE1649 L biały
LE1650 L różowy
LE1651 L niebieski
LE1832 L żółty
LE1653 L turkusowy
LE1654 L fioletowy
LE1833 L zielony
LE1656 L czarny

Część kolekcji WOW

06_Archiwizacja_2023.indd   285 20.02.2023   10:48



6

286

OR
GA

NI
ZA

CJ
A 

I A
RC

HI
WI

ZA
CJ

A 
DO

KU
ME

NT
ÓW

www.pg-partner.pl286

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Podkłady na biurko/biuwary

Podkład na biurko z ozdobnymi krawędziami
• przezroczysta podkładka na biurko z polipropylenu
• powierzchnia antyrefleksyjna
• podłożone notatki i spisy itp. są dobrze czytelne
• antypoślizgowy
• zaokrąglone narożniki
• łatwe czyszczenie po obu stronach na wilgotno

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU0063  przezroczysty 530x400 mm
DU0064  przezroczysty 650x500 mm

Podkład na biurko z ozdobnymi krawędziami
• podkładka na biurko z polipropylenu
• antypoślizgowy
• zaokrąglone narożniki
• łatwe czyszczenie po obu stronach na wilgotno

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU0065  czarny 530x400 mm
DU0066  bordowy 530x400 mm
DU0067  niebieski 530x400 mm
DU0068  szary 530x400 mm
DU0069  czarny 650x500 mm
DU0070  bordowy 650x500 mm
DU0071  niebieski 650x500 mm
DU0072  szary 650x500 mm

Podkład na biurko  
z kalendarzem i przezroczystą nakładką PP
• podkładka na biurko z polipropylenu z przezroczystym nakryciem
• z wąskim i podłużnym kalendarzem na 4 lata
• antypoślizgowy
• zaokrąglone narożniki
• łatwe czyszczenie po obu stronach na wilgotno

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU0060  czarny 650x500 mm
DU0061  niebieski 650x500 mm
DU0062  szary 650x500 mm

Podkład na biurko z przezroczystą nakładką PP
• podkładka na biurko z polipropylenu z przezroczystym nakryciem
• antypoślizgowy
• zaokrąglone narożniki
• łatwe czyszczenie po obu stronach na wilgotno

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU0057  czarny 530x400 mm
DU0058  niebieski 530x400 mm
DU0059  szary 530x400 mm

Mata na biurko Leitz Ergo Cosy
• stylowa mata na biurko, chroni blat biurka przed zadrapaniami, zarysowaniami i zalaniem
• duża powierzchnia 800x400 mm zapewnia maksymalne przykrycie blatu biurka
• wytrzymała, matowa górna powierzchnia - może być używana jako podkładka pod myszy 

laserowe i optyczne 
• antypoślizgowa górna powierzchnia maty zapewnia stabilne  

ustawienie przedmiotów
INDEKS KOLOR WYMIARY
LE0119  żółty 800x400 mm
LE0120  niebieski 800x400 mm
LE0121  szary 800x400 mm
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Podkładka na biurko PVC
• idealnie chroni biurko przed zabrudzeniem bądź zarysowaniem
• na wierzchu odchylana zakładka z krystalicznej folii, pod którą można umieścić 

istotne notatki
• spełnia również funkcję podkładki pod mysz

INDEKS KOLOR
BX5350 czarny
BX5512 szary

Biuwar
• duży format daje wiele miejsca na notatki
• kalendarz na 2 lata (2021/2022), na górze skala z linijką
• służy również jako podkładka na biurko
• kartki są klejone od dołu, dzięki czemu nie zawijają się podczas użytkowania
• papier o gramaturze 90 g/m²

INDEKS WYMIARY
TP3110 480x325 mm

Podkładka na biurko, PVC z kieszenią
• wykonana z wysokokrystalicznej folii
• z kieszenią na całej powierzchni na ważne notatki
• kieszeń pozwala łatwo przekładać podkładkę bez naruszania przechowywanych notatek
• spełnia także funkcję podkładki pod mysz
• idealnie chroni biurko przed zabrudzeniem lub zarysowaniem

INDEKS KOLOR WYMIARY
BX6225 przezroczysty 630x440 mm

Podkładka na biurko, PVC
• wykonana z wysokokrystalicznej folii
• spełnia również funkcję podkładki pod mysz
• idealnie chroni biurko przed zabrudzeniem bądź zarysowaniem
• pod podkładką można umieścić istotne notatki

INDEKS KOLOR WYMIARY
BX1058 przezroczysty 490x650 mm

Podkład na biurko + kalendarz + notatnik
• zawiera 25 arkuszy

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU6727 czarny 590x420 mm, komplet
DU7012 biały 570x405 mm, wkład

Podkład na biurko
• wykonany z grubej, wysokokrystalicznej folii PVC
• antypoślizgowy, dostępny w rozmiarach: XL - 70x52 cm lub L - 65x50 cm
• w wersji z kieszenią, transparentny, występuje w rozmiarze 38x58 cm (BF7114)
• posiada zaokrąglone rogi

INDEKS KOLOR WYMIARY
BF7114 przezroczysty 380x580 mm
BF5254 przezroczysty 700x520 mm
BF6271 przezroczysty 650x500 mm
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Podkład na biurko z zabezpieczeniem krawędzi 
i transparentną nakładką
• z zabezpieczeniem krawędzi i transparentną nakładką
• z paskiem samoprzylepnym, który można przykleić do krawędzi biurka
• wysokość zakładki: 25 mm, paska klejącego 19 mm

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU7135 czarny 650x500 mm
DU7136 granatowy 650x500 mm

Przezroczysta mata na biurko
• mata na biurko Plus 
• wykonana z wysokiej jakości twardego, elastycznego plastiku 
• odporna na zarysowania 
• zaokrąglone rogi 
• komponuje się z innymi produktami Leitz Plus 
• przezroczysta

INDEKS KOLOR WYMIARY
ET1016 przezroczysty 530x400 mm
ET1017 przezroczysty matowy 650x500 mm
ET5481 przezroczysty matowy 530x400 mm
ET7063 przezroczysty 650x500 mm

Podkład z folią na biurko
• wykonany z wysokiej jakości folii PVC w atrakcyjnej kolorystyce
• występuje w rozmiarze 580x380 mm
• posiada antypoślizgowy spód oraz dodatkowo przezroczystą folię 

o powierzchni przystosowanej pod myszkę komputerową
INDEKS KOLOR
BF6188 silver
BF6189 grass
BF6190 pink
BF6191 orange

Mata z mapą Polski
• mapa drogowo-administracyjna Polski
• wyraźnie oznaczone województwa i powiaty, obszerna informacja na temat 

wielkości województw, ludności itp.
• antypoślizgowy spód

INDEKS KOLOR WYMIARY
ET1085 przezroczysty 650x5x500 mm

INDEKS KOLOR
BF6192 violet
BF6193 sky
BF6432 granatowy
BF6433 czarny

Podkład z przezroczystą nakładką na biurko
• antypoślizgowy
• z przezroczystą nakładką, zgrzaną do górnej krawędzi
• idealny do dokumentów, notatek i spisów itd.

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU6817 granatowy 650x520 mm
DU7134 czarny 650x520 mm

Podkład na biurko
• przezroczysty, antyrefleksyjny - idealny do dokumentów, notatek, spisów itd.

INDEKS KOLOR WYMIARY
DU6794 przezroczysty 650x500 mm
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Mata na biurko z folią
• elastyczna mata na biurko w kolorze czarnym lub grafitowym
• wyposażona w dodatkową odchylaną kieszeń, która pozwala na umieszczenie 

podręcznych notatek
• wymiary: 650x450 mm

INDEKS KOLOR
BF1150 czarny
BF1151 grafitowy

Mata ochronna na biurko
• wykonana z elastycznego, trwałego i bardzo wytrzymałego materiału polipropylenu (PP) 

o grubości 0,8 mm
• posiada doskonałą przyczepność dzięki właściwościom antypoślizgowym powierzchnia 

matowa w kolorze mlecznym
• odporna na pękanie i odkształcenia
• zaokrąglone narożniki
• bezzapachowa i wodoodporna
• wymiary: 700x500 mm

INDEKS KOLOR
AX2518 mleczny

Biuwar przeroczysty
• wykonany z grubego wysokoprzezroczystego winylu
• posiada właściwości antypoślizgowe, zaokrąglone krawędzie, umożliwia umieszczenie 

pod spodem własnych notatek, 2 rozmiary: mały - 529x417 mm; duży - 648x509 mm
INDEKS OPIS KOLOR
PH5018  duży przezroczysty
PH5075  mały przezroczysty

Podkładka na biurko z kieszenią WP
• wykonane z przezroczystego PVC
• posiada zaokrąglone krawędzie
• wyposażony w przezroczystą kieszeń na całej powierzchni na archiwizację

INDEKS KOLOR WYMIARY
PH1150 przezroczysty 648x509 mm

Biuwar papierowy
• do wyboru układ dzienny, tygodniowy lub miesięczny
• biuwar na biurko z kalendarzem dwuletnim  

lub jednoroczny w wersji miesięcznej
• ilość kartek: 30 lub 24 w wersji miesięcznej
• wersja bez listwy lub z listwą zabezpieczającą kartki 

przed zaginaniem
• wymiary: 470x330 mm lub A2 (590x395 mm)

INDEKS OPIS KOLOR
PH1097 wkład tygodniowy biały/niebieski
PH5110 wkład miesięczny biało-szary
PH5155 wkład uniwersalny biało-szary
PH5156 z listwą uniwersalny biało-szary
PH5157 z listwą miesięczny biało-szary
PH5158 z listwą tygodniowy biały/niebieski
PH5088 A2 z listwą, tygodniowy biało-szary
PH5154 A2 wkład, tygodniowy biało-szary
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Teczka zawieszkowa A4  
na akta osobowe
• wykonana ze sztywnego kartonu  

o gramaturze 230 g/m²
• posiada 4 przegrody, każda  

z metalowym wąsem skoroszytowym
• w zestawie solidny plastikowy indeks
• indeksy i paski skoroszytowe  

do samodzielnego montażu
• przednia strona opisowa
• tylna okładka z kieszonką
• przeznaczona do archiwizacji historii zatrudnienia 

pracownika
INDEKS KOLOR
DO1512 brązowy

 

Teczka zawieszana Alpha z boczkami A4
• wysokiej jakości teczka zawieszana w kształcie litery „V”; posiada boczki 

po obu stronach teczki, zapobiegające wypadaniu dokumentów
• osłonki z boków chronią dokumenty przed wypadaniem
• mocna i wytrzymała metalowa listwa z zawieszkami
• duży, sztywny identyfikator umożliwia zamieszczenie opisu
• z otworami do zamontowania mechanizmu skoroszytowego 6130
• wykonana z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu, certyfikat Blue Angel

INDEKS KOLOR
LE1127 siarczanowy
LE1136 żółty
LE1137 czerwony
LE1138 niebieski
LE1139 zielony

 

Teczka zawieszana na akta osobowe A4
• teczka zawieszana na akta osobowe
• wykonana z mocnego kartonu 230 g/m2

• wewnątrz trzy przegródki do zachowania standardowego podziału dokumentów z przebiegu 
kariery pracownika: przyjęcie do pracy, rozwój, zakończenie pracy

• w każdej przegródce mechanizm skoroszytowy, umożliwiający wpięcie dokumentów - luźnych 
kartek lub dokumentów w koszulkach

• w komplecie identyfikatory i etykiety opisowe
• przekładki ABCD

INDEKS KOLOR
ET6160 siarczanowy

Teczka zawieszkowa A4
• wykonana z kartonu o gramaturze 230 g/m²
• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe użytkowanie produktu
• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów
• pojemność: 220 kartek (80 g/m²)

INDEKS KOLOR
DO8284  brązowy
DO1025  czerwony
DO1027  zielony

INDEKS KOLOR
DO1026  niebieski
DO1028  żółty
DO8123  pomarańczowy

Teczka zawieszkowa A4 z boczkami
• wykonana z kartonu o gramaturze 230 g/m²
• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe użytkowanie artykułu
• wyposażona w boczne ograniczniki z płótna zabezpieczające dokumenty przed wysunięciem
• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów
• pojemność: 400 kartek w formacie A4

INDEKS KOLOR
DO7791  brązowy
DO1013  czerwony
DO1012  zielony

INDEKS KOLOR
DO1008  niebieski
DO1014  żółty

Teczka zawieszana A4 standard
• bardzo wytrzymałe teczki zawieszane w intensywnych kolorach
• dno teczki oraz listwa z zawieszkami wzmocniona specjalna folią, co czyni ją 

10 razy mocniejszą od poprzedniej wersji
• atrakcyjne, intensywne kolory umożliwiają organizację dokumentów w oparciu 

o przyporządkowane im kolory
• przezroczysty plastikowy uchwyt na etykietę i białe, papierowe etykiety
• wykonana z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu, certyfikat Blue Angel
• opakowanie 25 szt.

INDEKS KOLOR
ET1252 zielony
ET1253 niebieski
ET1254 żółty

INDEKS KOLOR
ET1255 czerwony
ET1256 biały

Archiwizacja
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Teczka zawieszana Alpha standard A4
• wysokiej jakości teczka zawieszana na luźne dokumenty codziennego użytku
• mocna i wytrzymała metalowa listwa z zawieszkami
• duży, sztywny identyfikator umożliwia zamieszczenie opisu
• z otworami do zamontowania mechanizmu skoroszytowego 6130
• wykonana z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu, certyfikat Blue Angel

INDEKS KOLOR
LE1126 siarczanowy
LE1131 żółty
LE1132 czerwony 

Skoroszyt zawieszany Alpha A4
• wysokiej jakości skoroszyt ze zintegrowanym mechanizmem do wpinania luźnych 

kartek; niezbędny do codziennego użytku
• mocna i wytrzymała metalowa listwa z zawieszkami
• duży, sztywny identyfikator umożliwia zamieszczenie opisu
• otwór na palec umożliwia łatwiejsze korzystanie
• wykonany z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu, certyfikat Blue Angel

INDEKS KOLOR
LE1125 siarczanowy
LE5040 żółty
LE5041 czerwony

INDEKS KOLOR
LE5042 niebieski
LE5043 zielony

Pojemnik Go-Fix na teczki zawieszkowe
• wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• móżliwość zawieszenia na ścianie lub ustawienia jeden na drugim
• do samodzielnego montażu
• wygodne do postawienia na lub przy biurku
• mieści do 25 teczek

INDEKS KOLOR OPIS
BX5257 czarny bez teczek
BX5370 szary bez teczek
BX1637 jasnobrązowy 10 teczek

Kartoteka Plus na teczki zawieszane
• odpowiednia dla wszystkich rodzajów teczek zawieszanych A4, zajmuje niewiele 

miejsca na biurku lub w szafce
• mieści do 20 teczek zawieszanych A4
• zawiera 5 teczek w kolorze niebieskim Leitz Alpha
• obniżony przód ułatwia czytanie opisów
• specjalne uchwyty ułatwiają przenoszenie
• można ustawiać jedna na drugiej, więcej zarchiwizowanych dokumentów 

na mniejszej przestrzeni
INDEKS KOLOR
LE1002 przezroczysto-mleczny
LE1003 czerwony

 

Skoroszyt zawieszany na akta osobowe A4
• skoroszyt zawieszany na akta osobowe
• wykonany z mocnego kartonu 230 g/m2

• wewnątrz trzy przegródki do zachowania standardowego podziału dokumentów 
z przebiegu kariery pracownika: przyjęcie do pracy, rozwój, zakończenie pracy;

• w każdej przegródce mechanizm skoroszytowy, umożliwiający wpięcie dokumentów  
- luźnych kartek lub dokumentów w koszulkach

• w komplecie identyfikatory i etykiety opisowe
• przekładki ABCD

INDEKS KOLOR
ET6170 siarczanowy

Skoroszyt zawieszany Alpha z przekładkami A4
• 4 mechanizmy skoroszytowe i 3 przekładki umożliwiają perfekcyjne porządkowanie 

przedziurkowanych dokumentów 
• na tylnej okładce kieszeń na drobne notatki, dyskietki lub CD/DVD
• przesuwny identyfikator z wymienną etykietą opisową 
• identyfikator można przypiąć na grzbiecie lub z boku skoroszytu 
• mocna i wytrzymała metalowa listwa z zawieszkami 
• wykonany z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu, certyfikat Blue Angel

INDEKS KOLOR
ET6970 siarczanowy

INDEKS KOLOR
LE1004 niebieski
LE1005 czarny

INDEKS KOLOR
LE1133 niebieski
LE1134 zielony
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Pudło archiwizacyjne na teczki zawieszane
• pudło mieści 10 teczek zawieszanych A4 z zawartością
• niewielkie rozmiary pudła zapewniają wygodę podczas przenoszenia 

oraz przechowywania
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu, certyfikat FSC®

INDEKS RODZ. GRAMATURA KOLOR
ET1574 zbiorcze 430 g/m² biały

Pudła archiwizacyjne
• do transportu i przechowywania dokumentów 

w pudełkach
• pudło zbiorcze mieści 5 pudełek 80 mm  

lub 4 pudełka 100 mm
• pola opisowe na bocznych ściankach

INDEKS OPIS GRAMATURA
OX5032 zbiorcze 385 g/m²
OX5030 pojedyncze 80 mm 390 g/m²
OX5031 pojedyncze 100 mm 390 g/m²

Pudło archiwizacyjne na segregator
• do archiwizowania dokumentów w segregatorze
• idealne do przechowywania zawartości segregatora o grzbiecie 75 mm 

i pudła archiwizacyjnego na czasopisma 80 mm
• łatwy montaż według prostej instrukcji wydrukowanej na pudle
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu, certyfikat FSC®

INDEKS RODZ. KOLOR WYMIARY
ET1560 pojedyncze biały 345x90x295 mm

Pudełko archiwizacyjne Box
• pudełka archiwizacyjne Boxy 
• do przechowywania dokumentów wypiętych 

z segregatora 
• pole opisowe na grzbiecie i bocznej ściance 

INDEKS GRZBIET RODZ. KOLOR WYMIARY
ET1387 100 mm pojedyncze niebieski 355x101x250 mm
ET1388 100 mm pojedyncze czerwony 355x101x250 mm
ET1389 100 mm pojedyncze żółty 355x101x250 mm
ET1390 100 mm pojedyncze zielony 355x101x250 mm
ET1420 100 mm pojedyncze biały 355x101x250 mm
ET1391 80 mm pojedyncze niebieski 355x81x250 mm
ET1392 80 mm pojedyncze czerwony 355x81x250 mm
ET1393 80 mm pojedyncze żółty 355x81x250 mm
ET1394 80 mm pojedyncze zielony 355x81x250mm
ET1419 80 mm pojedyncze biały 355x81x250 mm

Pudła archiwizacyjne

Pudełko archiwizacyjne grube Box
• pudełka archiwizacyjne Boxy
• do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora
• pole opisowe na grzbiecie i bocznej ściance

INDEKS GRZBIET RODZ. KOLOR WYMIARY
ET5825 150 mm pojedyncze biały 350x150x250 mm
ET6883 200 mm pojedyncze biały 350x200x250 mm
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Pudło SpeedBox
• gotowe do zarchiwizowania dokumentów  

w kilka sekund.; łatwe i intuicyjne do złożenia
• automatycznie składane dno
• mają podwójne ściany i dno zapewniające stabilną konstrukcję  

przy ich pełnym zapełnieniu czy przy przenoszeniu
• posiada zintegrowaną pokrywę
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu; posiadają 

certyfikat FSC®
INDEKS RODZ. KOLOR WYMIARY
ET1615 zbiorcze biało-czerwony 355x252x193 mm
ET1616 zbiorcze biało-czerwony 367x325x263 mm
ET1617 zbiorcze biało-czerwony 433x364x263 mm
ET1618 zbiorcze biało-czerwony 392x334x301 mm

Pudło na dokumenty otwierane z szerszej strony
• wysokiej jakości pudła Esselte cieszą się uznaniem klientów od przeszło 25 lat
• każdego roku pracownicy reprezentujący wszystkie sektory gospodarki pakują 

do nich tony dokumentów
• stworzone do archiwizacji dokumentów przełożonych z segregatora o grzbiecie 75/80 mm
• możliwość otwarcia pudła po szerszym boku ułatwia dostęp do zawartości 

oraz łatwiejsze wkładanie i wyjmowanie dokumentów
• łatwy montaż według prostej instrukcji wydrukowanej na pudle
• mieści dokumenty A4, foldery A4 oraz dokumenty A4 Plus
• idealnie zwymiarowane pod półki do archiwizacji, pudełka mogą być ustawiane 

w pionie lub w poziomie
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu i w 100% nadającego się 

do ponownego przetworzenia, certyfikat FSC®
INDEKS RODZ. WYMIARY
ET1008 pojedyncze 329x255x80 mm

Pudło archiwizacyjne SpeedBox
• pudło Speedbox 
• gotowe do złożenia w kilka sekund 
• łatwe i intuicyjne do złożenia 
• automatycznie składane dno 
• podwójne wieko 
• wzmocniony otwór na palec 
• karton 100% pochodzący z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego 
przetworzenia posiadają certyfikat FSC
INDEKS RODZ. WYMIARY
ET1608 pojedyncze 100x350x250 mm
ET1611 pojedyncze 80x350x250 mm
ET1613 pojedyncze 150x350x250 mm
ET1614 pojedyncze 80x350x250 mm

Pudełko archiwizacyjne otwierane z góry
• świetnie nadaje się jako kontener do archiwizacji pudeł oraz jako uniwersalne pudło 

do przechowywania dokumentów
• z pokrywą otwieraną od góry
• mieści 6 pudeł 80 mm lub 5 pudeł 100 mm
• podwójne ścianki boczne i podstawa umożliwają przenoszenie ciężkich dokumentów
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu, certyfikat FSC®

INDEKS RODZ. KOLOR WYMIARY
ET5280 zbiorcze biały 563x370x260 mm
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Pudło uniwersalne otwierane z góry
• uniwersalne pudło do przechowywania, świetnie nadaje się do przenoszenia 

dokumentów i innych przedmiotów przydatnych podczas spotkań i prezentacji
• ze zintegrowaną pokrywą otwieraną od góry
• łatwy montaż, według prostej instrukcji wydrukowanej na pudle
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu i w 100% 

nadającego się do ponownego przetworzenia, certyfikat FSC®
INDEKS RODZ. GRAMATURA KOLOR
ET1007 pojedyncze 430 g/m² biały

Pudło archiwizacyjne  
zbiorcze kartonowe
• z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 490 g/m²
• produkt bezkwasowy, wskaźnik pH ok. 7,5
• mieści np.: 6 pudełek 80 mm lub 5 pudełek 100 mm lub 4 pudełka 120 mm  

lub 2 pudełka 155 mm + 1 pudełko 200 mm lub 2 pudełka 200 mm  
+ 1 pudełko 100 mm

• oddzielna zdejmowana klapa
• składane, bardzo proste w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie 

zarządzanych obszarów leśnych
• udźwig do 13 kg

INDEKS RODZ. WYMIARY KOLOR
DO8577  górne 363x545x317 mm brązowy
DO8578  górne 363x545x317 mm niebieski

Pudło archiwizacyjne A4 kartonowe
• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390 g/m²
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• pojemność: 80 mm - do 800, 100 mm - do 1000 kartek o gramaturze 80 g/m²
• pudełko mieści segregator lub jego zawartość
• posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych
• specjalny design umożliwia stawianie na krótszym lub dłuższym boku
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie zarządzanych 

obszarów leśnych
INDEKS GRZBIET WYMIARY KOLOR
DO5876  80 mm 80x340x297 mm brązowy
DO8560  80 mm 80x340x297 mm czerwony
DO8561  80 mm 80x340x297 mm zielony
DO8562  80 mm 80x340x297 mm niebieski
DO8563  80 mm 80x340x297 mm żółty
DO8564  80 mm 80x340x297 mm szary
DO8565  100 mm 100x340x297 mm brązowy
DO8566  100 mm 100x340x297 mm czerwony
DO8567  100 mm 100x340x297 mm zielony
DO8568  100 mm 100x340x297 mm niebieski
DO8569  100 mm 100x340x297 mm żółty
DO8570  100 mm 100x340x297 mm szary

Pudło archiwizacyjne A4 kartonowe
• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390 g/m²
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• pojemność: 120 mm - do 1200 kartek o gramaturze 80 g/m²
• 155 mm - do 1550 kartek o gramaturze 80 g/m², mieści 2 segregatory A4/75 mm
• 200 mm - do 2000 kartek o gramaturze 80 g/m², mieści 1 segregator A4/75 mm 

+ 2 segregatory A4/50 mm
• posiada 5 otworów ułatwiających wkładanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych
• specjalny design umożliwia stawianie na krótszym lub dłuższym boku
• posiada certyfikat FSC

INDEKS GRZBIET WYMIARY KOLOR
DO8571  120 mm 120x340x297 mm brązowy
DO8572  120 mm 120x340x297 mm czerwony
DO8573  120 mm 120x340x297 mm zielony
DO8574  120 mm 120x340x297 mm niebieski
DO8575  120 mm 120x340x297 mm żółty
DO8576  120 mm 120x340x297 mm szary
DO8555  155 mm 155x340x297 mm brązowy
DO8556  155 mm 155x340x297 mm niebieski
DO8557  200 mm 200x340x297 mm brązowy
DO8558  200 mm 200x340x297 mm niebieski
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Pudło archiwizacyjne otwierane z przodu
• świetnie nadaje się jako kontener do archiwizacji pudeł
• ze zintegrowaną pokrywą otwieraną od przodu
• mieści 6 pudeł 80 mm lub 5 pudeł 100 mm
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu, certyfikat FSC®

INDEKS RODZ. GRAMATURA KOLOR
ET5279 zbiorcze 430 g/m² biały

 

Klips archiwizacyjny
• ergonomiczna konstrukcja,  

dwuczęściowy, plastikowy  
klips archiwizacyjny umożliwiający bezpośrednie przeniesienie dokumentów 
z segregatorów i przechowywanie ich w pudełkach na akta

• funkcjonalny, pozwala na swobodne korzystanie z dokumentów
• ekologiczny, wykonany z polipropylenu pochodzącego w 100% z recyklingu, 

nadaje się do ponownego przetworzenia
• pojemny, długość wąsów archiwizacyjnych 85 mm

INDEKS OPAK.
MD1000 50 szt.
MD5014 100 szt.

Spinka archiwizacyjna  
Rado Tric
• wykonana z bałego polietylenu
• nie wymaga przekładania dokumentów kartka po kartce
• ułatwia przenoszenie dokumentów z segregatora
• umożliwia przeglądanie spiętych dokumentów
• długość wąsa: 85 mm, pojemność: 65 mm
• rozstaw wąsów: 80 mm

INDEKS OPAK.
EB5270 50 szt.

Pudło archiwizacyjne zbiorcze wzmocnione
• z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 490 g/m² (góra)  

lub 450 g/m² (przód)
• produkt bezkwasowy, wskaźnik pH ok. 7,5
• mieści np. 6 pudełek 80 mm lub 5 pudełek 100 mm lub 4 pudełka 120 mm  

lub 2 pudełka 155 mm + 1 pudełko 200 mm lub 2 pudełka 200 mm  
+ 1 pudełko 100 mm

• wzmocnione dno i uchwyty pozwalają przenosić nawet najbardziej dociążone 
segregatorami/pojemnikami pudło

• zintegrowana klapa otwierana od góry lub do przodu, ułatwia dostęp 
do dokumentów bez konieczności wyjmowania pudełek z pudła zbiorczego

• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie 
zarządzanych obszarów leśnych

• udźwig do 26 kg (górne) lub do 12 kg (przednie)
INDEKS RODZ. WYMIARY KOLOR
DO8551  górne 558x370x315 mm (±5 mm) brązowy
DO8552  górne 558x370x315 mm (±5 mm) niebieski
DO8553  przednie 360x555x315 mm brązowy
DO8554  przednie 360x555x315 mm niebieski

Pudło archiwizacyjne na segregatory otwierane z przodu
• do transportu i przechowywania segregatorów o formacie A4 lub pojemników składanych
• pudło mieści 6 segregatorów 75 mm lub 6 pudeł na czasopisma 80 mm
• przystosowane do ustawiania pudeł tego samego rodzaju jedno na drugim
• podwójne boczne ścianki gwarantują stabilną konstrukcję pudła
• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu, certyfikat FSC®

INDEKS RODZ. KOLOR WYMIARY
ET5285 zbiorcze biały 525x338x306 mm
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Zszywacz SAX160
• metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości
• nowatorski mechanizm umożliwia zastosowanie siły o 60% mniejszej,  

niż w przypadku klasycznego zszywacza
• system „front loader” umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki
• zszywki: 10
• pojemność: 50 zszywek

INDEKS KOLOR
SX1049  czarny
SX1050  czerwony
SX1051 niebieski

  
3

Zszywacz mini NeXXt
• łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
• poręczny zintegrowany rozszywacz
• otwarcie o 180° umożliwia zszywanie tapicerskie
• do zszywek Leitz Power Performance P2 No. 10
• stosowanie zszywek Leitz, które są mocne i stalowe zapewnia najwyższą niezawodność

INDEKS KOLOR
LE5126 niebieski
LE5128 czarny

   

Zszywacz mini WOW NeXXt
• łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
• otwarcie o 180° umożliwia zszywanie tapicerskie
• dodaj swojemu miejscu pracy lub domowemu biurze 

energetycznych i stylowych kolorów WOW
• do zszywek Leitz Power Performance P2 No. 10, opakowanie 

zszywek w komplecie
• poręczny zintegrowany rozszywacz
• kompaktowy rozmiar ułatwia użycie w podróży
• stosowanie zszywek Leitz, które są mocne i stalowe zapewnia 

najwyższą niezawodność
INDEKS KOLOR
LE6098 różowy
LE6099 niebieski
LE1869  żółty
LE1870  zielony
LE6153 biały
LE6383 turkusowy
LE1871 czarny
LE6384 fioletowy

Część kolekcji WOW

  

Zszywacz mały NeXXt
• łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
• poręczny zintegrowany rozszywacz
• metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, a 180° 

otwarcie umożliwia zszywanie tapicerskie 
• używany ze zszywkami Leitz Power Performance P3 24/6 i 26/6, opakowanie 

zszywek w komplecie
• stosowanie zszywek Leitz, które są mocne i stalowe zapewnia najwyższą 

niezawodność
INDEKS KOLOR
LE1159 czerwony
LE1160 niebieski
LE1161 czarny

29 mm

Zszywacz SAX19
• metalowy mechanizm,  

plastikowe ramię wykonane  
z wytrzymałego i trwałego  
tworzywa ABS, podstawa  
o wysokiej wytrzymałości

• pojemność: 100 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• 1 opakowanie zszywek 10/5 GRATIS

INDEKS KOLOR
SX1002 czarny
SX1001 niebieski

3

Zszywacze manualne (biurowe)

Zszywacz mini  
Colour'breeze F4
• mały zszywacz z opakowaniem zszywek w komplecie
• zintegrowany rozszywacz umożliwia usunięcie zszywek
• łatwe ładowanie od góry
• wykonane z metalu części mechaniczne i przezroczysta obudowa 

z tworzywa sztucznego zapewniają łatwe i precyzyjne zszywanie
INDEKS KOLOR
RA1130  niebieski
RA1129  zielony
RA1131  koralowy
RA1132  lawendowy
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Zszywacz SAX39
• metalowy mechanizm, plastikowe ramię wykonane z wytrzymałego i trwałego 

tworzywa ABS, podstawa o wysokiej wytrzymałości
• głębokość wsunięcia kartki: 50 mm
• pojemność: 120 lub 150 zszywek
• umożliwia zszywanie „na zewnątrz”
• 2 opakowania zszywek 24/6 GRATIS

INDEKS KOLOR
SX5018 czarny
SX5019 czerwony
SX5020 niebieski

Zszywacz SMART 0010 60% siły
• poręczny zszywacz z redukcją siły zszywania do 60%, dzięki której zszywanie 

większej ilości kartek staje się łatwe i przyjemne
• wykonany z trwałego tworzywa
• wewnątrz posiada metalowy mechanizm
• ilość zszywek w magazynku: 80  

INDEKS KOLOR
LV2370 limonkowy

Zszywacz SAX49
• metalowy mechanizm, plastikowe ramię wykonane z wytrzymałego i trwałego tworzywa 

ABS, podstawa o wysokiej wytrzymałości
• głębokość wsunięcia kartki: 65 mm
• pojemność: 160 lub 200 zszywek
• umożliwia zszywanie „na zewnątrz”
• 2 opakowania zszywek 24/6 GRATIS

INDEKS KOLOR
SX1014 czarny
SX1012  czerwony
SX1013  niebieski

    
3

Zszywacz Mini Alpha S5027B
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa, ramię antypoślizgowe
• wskaźnik ilości zszywek
• zszywanie zamknięte

INDEKS KOLOR
EA5451 czarny
EA5452 czerwony
EA5454 niebieski

 

Zszywacz Novus E15
• mały, lekki zszywacz z kolekcji EVOLUTION
• magazynek na zszywki No 10
• 2 metody zszywania: zszycie i przekłucie
• posiada zintegrowany rozszywacz
• głębokość wsuwania kartki: 37 mm
• system ładowania zszywek od góry

INDEKS KOLOR
NV1062 czarny
NV1063 czerwony
NV1064 niebieski
NV1065 zielony
NV1066 różowy
NV1067 turkusowy

    
3

Zszywacz Alpha S5023B
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa
• ramię antypoślizgowe 
• wskaźnik ilości zszywek 
• pojemnik na zapasowe zszywki 
• głębokość zszywania 48 mm 
• zszywanie otwarte, zamknięte

INDEKS KOLOR
EA5427 czarny
EA5446 czerwony
EA5447 niebieski
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Zszywacz Save Force
• stabilna metalowa konstrukcja
• elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw sztucznych
• redukcja siły nacisku do 50%
• pojemnik na zapasowe zszywki
• wbudowany wyciągacz zszywek
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku

INDEKS KOLOR
EA2006  biały
EA2005  niebieski
EA2007  różowy

Zszywacz Advanced Metal  
z krótkim magazynkiem
• metalowa obudowa oraz mechanizm zapobiegający blokowaniu 

i zacinaniu się zszywacza
• krótki magazynek
• trzy rodzaje zszywania: zamknięte, otwarte i tapicerskie
• otwiera się o 180 stopni, co ułatwia ładowanie zszywek
• dodatkowa komora na zapasowe zszywki pod magazynkiem
• pojemność magazynka 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6

INDEKS KOLOR
MA6046  srebrny metaliczny
MA6047  grafitowy metaliczny
MA6307  granatowy metaliczny
MA6306  biały metaliczny

Zszywacz Essentials Metal  
z krótkim magazynkiem
• solidna metalowa konstrukcja
• metalowy mechanizm
• zszywanie zamknięte i tapicerskie
• ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni
• wskaźnik ilości zszywek
• pojemność magazynka 100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6

INDEKS KOLOR
MA5966 czarny

Zszywacz Essentials Metal  
z długim magazynkiem
• solidna metalowa konstrukcja
• metalowy mechanizm
• zszywanie zamknięte i tapicerskie
• ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni
• wskaźnik ilości zszywek
• pojemność magazynka 150 zszywek 24/6 lub 200 zszywek 26/6

INDEKS KOLOR
MA5973 czarny

37

Zszywacz TYS1208 HA!
• opływowe kształty, wyraziste kolory, matowe pokrycie soft 
• stojący, metalowa konstrukcja, obudowa z tworzywa
• antypoślizgowe ramię
• mechanizm umożliwiający łatwe ładowanie zszywek
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku

INDEKS KOLOR
EA1209  niebieski
EA1210  różowy
EA1211 żółty3 3
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Zszywacz SMART płasko zszywający
• płaskie zszywanie 
• mechanizm redukujący siłę potrzebną do zszywania
• metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa
• ilość zszywek w magazynku: 120

INDEKS KOLOR
LV2535 czarny

Zszywacz Novus E25
• zszywacz biurowy z kolekcji EVOLUTION o nowoczesnym wyglądzie; metalowy mechanizm 

w obudowie z wysokiej jakości plastikowego kompozytu
• posiada zintegrowany plastikowy rozszywacz
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie
• system ładowania zszywek od góry

INDEKS KOLOR
NV1068 czarny
NV1069 czerwony
NV1070 niebieski
NV1071 zielony
NV1072 fioletowy
NV1073 różowy
NV1074 turkusowy 

Zszywacz Novus B2
• poręczny zszywacz do użytku w domu i małym biurze
• metalowy mechanizm w plastikowej obudowie 
• posiada metalowy magazynek
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie 
• system ładowania zszywek od góry

INDEKS KOLOR
NV1056 czarny
NV1057 szary
NV1058 niebieski

58

Zszywacz SMART 0025 60% siły
• wyjątkowy zszywacz biurowy z redukcją siły zszywania do 60%, dzięki 

której zszywanie większej ilości kartek staje się łatwe i przyjemne
• wykonany z trwałego tworzywa
• wewnątrz posiada metalowy mechanizm
• ilość zszywek w magazynku: 100

INDEKS KOLOR
LV2371 biały

Zszywacz SMART 030 60% siły
• poręczny zszywacz z redukcją siły zszywania do 60%, dzięki której zszywanie 

większej ilości kartek staje się łatwe i przyjemne
• wykonany z trwałego tworzywa
• wewnątrz posiada metalowy mechanizm
• ilość zszywek w magazynku: 70

INDEKS KOLOR
LV2372 limonkowy

        
3

Zszywacz Galaxy S6083B
• zszywacz metalowy
• wskaźnik ilości zszywek
• zszywanie otwarte, zamknięte, tapicerskie

INDEKS KOLOR
KA6409 niebieski
KA6410 czerwony
KA6516 grafitowy55 mm

60 mm
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Zszywacz S5160B Save Force
• metalowa, stabilna konstrukcja
• elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw sztucznych
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku – system płaskiego zaginania zszywek 

pozwala na zmniejszenie objętości zszywanych dokumentów nawet o 30%
• redukcja siły nacisku do 50%

INDEKS KOLOR
EA5970 czarny
EA5971 niebieski

Zszywacz średni metalowy Leitz NeXXt WOW
• metalowy, w modnych kolorach do użytku codziennego solidny i niezawodny
• opatentowana technologia Direct Impact i zszywki Leitz P3 (24/6, 26/6) zapewniają 

doskonałe zszywanie przy każdym użyciu
INDEKS KOLOR
LE5982 biały
LE5983 różowy
LE5984 niebieski
LE1866  żółty
LE1867  zielony
LE6307 turkusowy
LE6313 fioletowy
LE1868 czarny

Zszywacz średni metalowy Leitz NeXXt Style
• wyjątkowy zszywacz metalowy do codziennego użytku
• w nowoczesnym designie ze szczotkowatym wykończeniem
• w intrygujących kolorach
• solidny i bardzo wytrzymały
• doskonała jakość zszywania dzięki technologii Direct Impact
• kolory Style

INDEKS KOLOR
LE6441 satynowa czerń
LE6437 arktyczna biel
LE6438 rubinowa czerwień
LE6440 tytanowy błękit
LE6439 pistacjowy

  

 

Zszywacz średni metalowy Leitz NeXXt
• solidny i niezawodny metalowy zszywacz do użytku codziennego
• opatentowana technologia Direct Impact i zszywki Leitz P3 (24/6, 26/6) zapewniają 

doskonałe zszywanie przy każdym użyciu
INDEKS KOLOR
LE5114 czarny
LE5112 niebieski
LE5110 czerwony

    
3

Zszywacz średni Leitz NeXXt
• łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
• poręczny zintegrowany rozszywacz
• przycisk umożliwia łatwe przekręcenie stopki obrotowej i zmianę zszywania otwartego 

na zamknięte, a 180° otwarcie umożliwia zszywanie tapicerskie
• używany ze zszywkami Leitz Power Performance P3 24/6 i 26/6, opakowanie zszywek 

w komplecie
• stosowanie zszywek Leitz, zapewnia najwyższą niezawodność

INDEKS KOLOR
LE1155 czerwony
LE1156 niebieski
LE1157 szary
LE1158 czarny

      

Część kolekcji WOW

    

Zszywacz Leitz NeXXt Flat Clinch
• łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
• innowacyjny system płaskiego zszywania Flat Clinch pozwala na ograniczenie objętości 

przechowywanych dokumentów o 30%
• otwarcie o 180° umożliwia zszywanie tapicerskie
• używany ze zszywkami Leitz Power Performance P3 24/6 i 26/6, opakowanie zszywek 

w komplecie
• stosowanie zszywek Leitz, które są mocne i stalowe zapewnia najwyższą niezawodność

INDEKS KOLOR
LE1203 czarny
LE5280 niebieski

30% więcej miejsca
w segregatorze

    

INDEKS KOLOR
LE6255 jasnozielony
LE6254 jasnoniebieski
LE6253 jasnoczerwony
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Zszywacz Fashion F16
• zszywacz z krótkim magazynkiem ze stalowym mechanizmem i elementami z wysokiej 

jakości tworzywa ABS
• świetnie się sprawdzi w domu i w biurze
• mechanizm ze stali, wysokiej jakości tworzywo ABS i guma TPE zapewniają wysoką 

jakość zszywania
• regulowane kowadełko umożliwia zszywanie tymczasowe
• wygodny mechanizm ładowania i uzupełniania zszywek od góry

INDEKS KOLOR
RA1000 czarny
RA1001 czerwony
RA1004 niebieski

   

Zszywacz Fashion F30
• ergonomiczny zszywacz z krótkim magazynkiem  

i mocną stalową konstrukcją umożliwia precyzyjne  
zszywanie

• idealny do domu i do biura
• technologia Flat Clinch zmniejsza grubość zszywanych kartek papieru o 30%
• wysoce wydajny, mocny i ergonomiczny
• wygodny mechanizm ładowania i uzupełniania zszywek od góry

INDEKS KOLOR
RA1022 niebieski
RA1081 czarny
RA5156 czerwony
RA5213 jasnoniebieski

INDEKS KOLOR
RA5214 jasnoczerwony
RA5215 jasnozielony
RA5216 żółty
RA5217 biały

Zszywacz duży wzmocniony Leitz NeXXt
• łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
• poręczny zintegrowany rozszywacz
• przycisk umożliwia łatwe przekręcenie stopki obrotowej i zmianę zszywania otwartego 

na zamknięte, a 180° otwarcie umożliwia zszywanie tapicerskie 
• używany ze zszywkami Leitz Power Performance P3 24/6 i 26/6 do 30 kartek i P4 

(24/8 lub 26/8) do 40 kartek, opakowanie zszywek w komplecie
• stosowanie zszywek Leitz, które są mocne i stalowe zapewnia najwyższą niezawodność

INDEKS KOLOR
LE5116 niebieski
LE5118 czarny    

Zszywacz Novus B4FC
• zszywacz biurowy z systemem bardzo płaskiego zakleszczania zszywek 

(Flat-Clinch) z większą o 30% wydajnością pracy
• wysokowydajny zszywacz posiada metalowy magazynek na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 

lub 26/6-26/8)
• zszywa do 50 arkuszy papieru (80 g/m²) przy użyciu zszywek Novus 24/8 Super
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie 
• system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku

INDEKS KOLOR
NV1059 czarny
NV1060 szary
NV1061 niebieski  

Zszywacz SAX140
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• system „front loader” umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• głębokość wsunięcia kartki: 86 mm
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• pojemność: 100 zszywek
• umożliwia zszywanie „na zewnątrz”

INDEKS KOLOR
SX5113 srebrny

Zszywacz Novus B8FC
• najwyższej klasy profesjonalny zszywacz o dużej wydajności
• system Power on Demand umożliwia zszywanie z naciskiem mniejszym o 70%
• metalowy mechanizm z obudową z błyszczącego plastiku
• posiada system pozwalający na zszycie 2 do 50 kartek bez wymiany zszywek przy użyciu 

zszywek NOVUS 24/8 Super
• składane ramię pozwala na oszczędność miejsca, kiedy produkt nie jest używany
• bardzo pojemny magazynek, umożliwiający pracę ciągłą
• opatentowany system bardzo płaskiego zakleszczania zszywek (Flat-Clinch)
• dwie metody zszywania: zszycie i czasowe zszycie
• ładowanie zszywek od przodu przy użyciu specjalnego przycisku

INDEKS KOLOR
NV1055 czarny
NV5949 niebieski
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Zszywacz Save Force 
S5180B
• stabilna, metalowa konstrukcja 
• elementy wykończeniowe z trwałych 

tworzyw sztucznych 
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych 

w magazynku 
• redukcja siły nacisku do 50% 
• guzik do łatwego uzupełniania zszywek 
• wbudowany wyciągacz zszywek 
• zszywanie zamknięte

INDEKS KOLOR
EA1012 czarny

Zszywacz nożycowy Rapid Retro K1
• wytrzymała, wysokiej jakości konstrukcja ze stali 

- wykonany w Szwecji
• regulowane kowadełko do zszywania i spinania
• tradycyjne i funkcjonalne ładowanie od tyłu

INDEKS KOLOR
LE6286 fondant blue
LE6288 strawberry cream
LE6289 mellow yellow
LE6362 coconuts kiss
LE6363 black magic
RA5049 silver    

Zszywacz nożycowy Leitz
• posiada metalową obudowę
• idealny dla tych, którzy zszywają w ręku
• ergonomiczny kształt dopasowuje się do dłoni, a specjalna konstrukcja ułatwia 

zszywanie
• doskonały do codziennej pracy w biurze, pralni czy w sklepie

INDEKS KOLOR
LE5296 srebrny    

Zszywacz SMART 0050 60% siły
• wyjątkowy zszywacz biurowy z redukcją siły zszywania do 60%, dzięki której 

zszywanie większej ilości kartek staje się łatwe i przyjemne
• wykonany z trwałego tworzywa
• wewnątrz posiada metalowy mechanizm
• ilość zszywek w magazynku: 150

INDEKS KOLOR
LV2373 biały

Zszywacz tapicerski Taker GR-T01
• solidna metalowa konstrukcja 
• prosta obsługa
• blokada ramienia 
• pokrętło regulacji siły uderzenia 
• z miękkim gumowanym uchwytem 
• na zszywki prostokątne 4–14 mm, okrągłe 10–12 mm, gwoździe 10–14 mm 
• łatwe łączenie materiałów o różnej twardości i elastyczności 
• do drewna, tkanin, skóry, kartonu, folii dachowej, wykładzin 
• umożliwia tapicerowanie mebli, prace dekarskie, dekoratorskie, kreatywne, 

mocowanie plakatów, podobrazi, elementów konstrukcyjnych
*zszywki na str. 315

INDEKS KOLOR
KA2453  czerwony
KA2454  srebrny
KA2455  żółty

Zszywacze nożycowe
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Zszywacz elektryczny 10BX
• wygodny w obsłudze jedną ręką
• poręczny w użyciu również w ruchu
• zasilany bateriami (wykorzystuje 4 baterie R6)
• używany ze zszywkami Rapid Standard 24/6 i 26/6
• głębokość wsuwania 10 mm
• 2 lata gwarancji przy używaniu zszywek Rapid

INDEKS KOLOR
RA5232 szaro-czarny
RA5233 niebieski     

Zszywacz elektryczny 20EX
• kompaktowy elektryczny zszywacz do użycia w biurze, recepcji lub domu
• wygodny w obsłudze jedną ręką
• zasilanie sieciowe za pomocą zasilacza (w komplecie)

INDEKS KOLOR
RA5235 czarny

Zszywacz elektryczny Next Series 10E/20E
• idealny dla osób, które często zszywają
• wysoka wydajność, łatwy w obsłudze jedną ręką
• pracuje niezawodnie korzystając z zasilania z sieci

INDEKS IL.ZSZYWANYCH KARTEK KOLOR
LE6064 10 czarny
LE1420 20 biały perłowy
LE6065 20 czarny

 
3

Zszywacz elektryczny WOW
• łatwy w obsłudze jedną ręką
• stylowy dodatek na Twoje biurko
• do używania w każdym miejscu dzięki zasilaniu baterią (zestaw 

nie zawiera baterii)
• stosowanie zszywek e1 gwarantuje zszywanie bez zacięć

INDEKS KOLOR
LE1878 biały
LE6762 różowy
LE6763 niebieski
LE1879 żółty
LE6765 turkusowy
LE6766 fioletowy
LE1880 zielony
LE1881 czarny

Zszywacz długoramienny Novus B17
• profesjonalny i elegancki zszywacz do akt, z solidną i stabilną stopką z aluminium w kolorze 

srebrnym, z rączką w plastikowej oprawie
• głębokość wsuwania kartek dopasowana do formatów do DIN A2
• precyzyjny magazynek metalowy na 4 rodzaje zszywek (24/6-24/8 lub 26/6-26/8)
• 2 metody zszywania: zszycie i zszycie czasowe
• głębokość wsuwania kartki: 300 mm
• system ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku

INDEKS KOLOR
NV1078 szaro-czarny    

Zszywacz długoramienny NeXXT
• łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
• łatwa do regulacji prowadnica do formatów A6, A2, US i folio
• używany ze zszywkami Leitz Power Performance P3 24/6 i 26/6 do 30 kartek 

i P4 (24/8 lub 26/8) do 40 kartek, opakowanie zszywek w komplecie
• głębokość zszywania do 300 mm
• obrotowa stopka pozwala na łatwą zmianę zszywania otwartego na zamknięte

INDEKS KOLOR
LE1015 czarny

3
Część kolekcji WOW

Zszywacze długoramienne

Zszywacze elektryczne
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Zszywacz elektryczny Rapid Optima 45
• idealnie nadaje się do zszywania dużych plików
• zszywacz zapewnia pełną kontrolę miejsca zszywania
• przy zastosowaniu zszywek Optima zszywacz działa bezzacięciowo i zapewnia oszczędność 

przestrzeni dzięki technologii płaskozszywania
• intuicyjna obsługa i wskaźnik LED zapełnienia magazynka
• rozszywacz w komplecie (w magazynku na zszywki)
• zszywa 45 kartek, zapewniając zszywanie większych dokumentów bez wysiłku
• gumowa podstawa zapewnia większą stabilność

INDEKS KOLOR
AC1000 srebrny

   

Zszywacz elektryczny Rapid Optima 20
• nowoczesny, ergonomiczny kształt oraz przyjemne w dotyku wykończenie uchwytów 

zapewniają wygodę oraz wydajność
• zszywa bez zacięć (gwarancja braku zacięć tylko przy użyciu zszywek OPTIMA)
• metalowa konstrukcja, gumowe wykończenia
• ładowanie zszywek od przodu
• w zestawie opakowanie zszywek (1000 szt.)
• zszywki Rapid No. 56 (26/6) Optima® - 3750 zszywek
• działa na adapter lub baterie (6xAA)
• regulator głębokości zszycia
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• wbudowany rozszywacz

INDEKS KOLOR
AC6634 srebrno-czarny

Zszywacz elektryczny Rapid Optima 70
• nowoczesny, ergonomiczny kształt oraz przyjemne w dotyku wykończenie uchwytów 

zapewniają wygodę oraz wydajność
• zszywa bez zacięć (gwarancja braku zacięć tylko przy użyciu zszywek OPTIMA)
• metalowa konstrukcja, gumowe wykończenia
• ładowanie zszywek od przodu
• zmniejszenie grubości zszytych plików dzięki technologii płaskozszywania
• w zestawie opakowanie zszywek (500 szt.)
• działa na zszywki Optima® HD 70 - 2500 zszywek 
• działa po podłączeniu kabla zszywacza do zasilania
• regulator głębokości zszycia
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• prowadnice miejsca zszywania

INDEKS KOLOR
AC1026 srebrno-czarny

Zszywacz elektryczny Office Products
• podwójne źródło zasilania (zasilacz lub 4 x AA)
• zasilacz dołączony w zestawie
• idealnie nadaje się do zszywania średnich plików
• zszywacz zapewnia pełną kontrolę miejsca zszywania
• głębokość wsunięcia kartki: 20 mm
• głębokość zszywania: 10 mm
• pojemność: 80 zszywek

INDEKS KOLOR
DO1540 złoty/czarny

Zszywacz elektryczny Rapid Optima Grip
• nowoczesny, ergonomiczny kształt oraz przyjemne w dotyku wykończenie uchwytów 

zapewniają wygodę oraz wydajność
• zszywa bez zacięć (gwarancja braku zacięć tylko przy użyciu zszywek OPTIMA)
• metalowa konstrukcja, gumowe wykończenia
• ładowanie zszywek od przodu
• w zestawie opakowanie zszywek (1000 szt.)
• zszywki Rapid No. 56 (26/6) Optima® - 3750 zszywek lub standardowe: 26/6; 24/6
• działa na adapter lub baterie (4xAA)

INDEKS KOLOR
AC6626 srebrno-czarny
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Zszywacz super mocny 5553 FC
• jeden rozmiar zszywek pozwalający na zszycie od 2 lub 120 kartek (papier 80 g/m²)
• pojemność magazynka 120 x 23/15XL
• zszywanie zamknięte
• ładowany od przodu
• w komplecie zszywki 23/15XL
• zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15XL

INDEKS KOLOR
LE1243 srebrny

Zszywacz kasetowy 5551
• głębokość wsuwania kartek 40 mm
• pojemność magazynka kasetki od K6 do K12
• zszywanie zamknięte
• ładowany od przodu
• w komplecie 4 kasetki zszywek

INDEKS KOLOR
LE5383 srebrny      

 

Zszywacz mocny 5552 FC
• pojemność magazynka 100 x 25/10
• zszywanie zamknięte
• ładowany od przodu
• system płaskiego zaginania zszywek, dzięki któremu objętość zszytych dokumentów 

zmniejsza się o 30%
• w komplecie zszywki 25/10

INDEKS KOLOR
LE5382 srebrny

Zszywacz wysokowydajny Rexel Odyssey
• wytrzymały ręczny zszywacz Heavy Duty, wymaga minimum wysiłku w obsłudze i jest 

na tyle wytrzymały, aby sprostać częstemu użyciu
• zszywa od 2 do 60 kartek za pomocą jednego rodzaju zszywek Odyssey 9 mm
• obniżony o 30% w stosunku do zszywaczy standardowych wysiłek konieczny przy zszywaniu 

zapewniający większą wygodę użytkowania
• eleganckie srebrne wykończenie świetnie się prezentuje zarówno na biurku  

w domu, jak i w tradycyjnym biurze
• długość 230 mm, szerokość 45 mm
• zszywki dedykowane wyłącznie dla modelu Odyssey

INDEKS KOLOR
AC1070 srebrny

Zszywacz Novus B40 blokowy HEAVY DUTY
• atrakcyjny zszywacz Heavy Duty do wszystkich większych zadań,  

prosty w obsłudze, a przy tym niezawodny
• wyposażony w plastikowy magazynek na dwa rodzaje zszywek (23/6 - 23/13 SUPER)
• system krzyżowego zakleszczania zszywek
• system ABS – specjalna budowa magazynku uniemożliwia  

zakleszczenie zszywek w zszywaczu
• system ładowania zszywek od góry

INDEKS KOLOR
NV1079 szary   

Zszywacz SAX299 Heavy Duty
• metalowy mechanizm, plastikowe ramię wykonane z wytrzymałego i trwałego tworzywa 

ABS, podstawa o wysokiej wytrzymałości
• rękojeść pokryta gumą
• regulowana głębokość wsunięcia kartki: 70 mm
• pojemność: 200 zszywek

INDEKS KOLOR
SX6524 czarny

Zszywacze heavy duty
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Zszywacz SMART 1110 60% siły
• zszywacz biurowy z redukcją siły zszywania do 60%, dzięki której zszywanie 

większej ilości kartek staje się łatwe i przyjemne
• wykonany z trwałego tworzywa
• wewnątrz posiada metalowy mechanizm
• ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść
• funkcja mijanych zszywek, która umożliwia stosowanie tego samego rozmiaru 

zszywek do dużych i małych plików
• ilość zszywek w magazynku: 100

INDEKS KOLOR
LV2375 czarny

Zszywacz Heavy Duty 100k
• wysoka jakość wykonania w połączeniu z bardzo niezawodnym mechanizmem 

zszywającym
• antypoślizgowa podstawa zapewnia komfort pracy

INDEKS KOLOR
ST2004 czarny

Zszywacz Heavy Duty 200k
• wysoka jakość wykonania w połączeniu z bardzo niezawodnym mechanizmem 

zszywającym
• antypoślizgowa podstawa zapewnia  

komfort pracy
INDEKS KOLOR
ST2003 mix

Zszywacz SMART 0240 60% siły
• zszywacz biurowy z redukcją siły zszywania do 60%, dzięki której zszywanie 

większej ilości kartek staje się łatwe i przyjemne
• wykonany z trwałego tworzywa
• wewnątrz posiada metalowy mechanizm
• wyposażony w dodatkowy przycisk służący do usuwania zablokowanych 

zszywek
• stabilna podstawa nie rysuje podłoża
• ilość zszywek w magazynku: 200

INDEKS KOLOR
LV2374 biały

240

Zszywacz TYFST843 EAGLE
• metalowa konstrukcja 
• wzmocniona podstawa zwiększa stabilność zszywania, nie rysuje podłoża 
• antypoślizgowe ramię 
• redukcja siły nacisku do 50% 
• zszywanie zamknięte

INDEKS KOLOR
EA6046 biały

     

 
3

23/24

23/24 23/29
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Zszywki Oficio
• wykonane z wysokogatunkowej stali
• galwanizowane

INDEKS RODZ. ROZMIAR OPAK.
OX2100 ocynkowane 24/6 1000 szt.
OX2101 ocynkowane 10 1000 szt.

Zszywka Leitz Power Performance P3
• najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach 

zszywaczy
• kolor biały, niewidoczne na papierze
• specjalne zszywki do zszywaczy elektrycznych - nigdy więcej zacięć 

zszywacza
INDEKS ROZMIAR OPAK.
LE6068 24/6 1000 szt.

Zszywki Leitz 23/15 XL
• zszywają do 120 kartek (80 g/m²)
• najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania w zszywaczu Leitz 5553
• do 10 lat gwarancji na zszywacze Leitz przy użyciu zszywek Leitz

INDEKS ROZMIAR OPAK.
LE5875 23/15XL 1000 szt.

Zszywki Leitz
• najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania 

we wszystkich markach zszywaczy
INDEKS RODZ. ROZMIAR OPAK.
LE1016 ocynkowane 24/6 1000 szt.
LE5139 ocynkowane 24/8 1000 szt.
LE5140 ocynkowane 26/6 1000 szt.
LE5161 ocynkowane 10 1000 szt.
LE5295 ocynkowane 8 1000 szt.
LE5396 ocynkowane 25/10 1000 szt.
LE6066 stalowe 10E 2500 szt.
LE6067 stalowe 20E 2500 szt.
LE6069 stalowe 26/6 5000 szt.

Zszywki w kasetce  
do zszywacza kasetowego 5551 Heavy Duty
• kasetka z mocnymi, stalowymi zszywkami
• najwyższa niezawodność zszywania przy zastosowaniu w zszywaczu Leitz 5551 Heavy Duty
• kasetka zawiera 210 szt. zszywek

INDEKS RODZ. ROZMIAR SERIA
LE1011 w kasecie długość nóżki: 6 mm K6
LE1012 w kasecie długość nóżki: 8 mm K8
LE1013 w kasecie długość nóżki: 10 mm K10
LE1014 w kasecie długość nóżki: 12 mm K12

Zszywki galwanizowane Heavy Duty
• do zszywaczy Heavy Duty

INDEKS ROZMIAR OPAK.
ST2005  23/8 1000 szt.
ST2006  23/10 1000 szt.
ST2007  23/13 1000 szt.

Zszywki
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Zszywki Novus
• zszywki biurowe do najpopularniejszych rodzajów zszywaczy
• bardzo dobrze poddają się pracy zszywacza
• wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają trwałe zszycie
• zalecane do zszywaczy Novus i innych markowych produktów

INDEKS RODZ. ROZMIAR OPAK.
NV1080 stalowe No10 1000 szt.
NV5324 super 24/6 1000 szt.
NV5062 super 24/8 1000 szt.
NV1083 inne 26/6 1000 szt.
NV5083 inne 8/4 1000 szt.
NV1085 inne 24/6 1000 szt.
NV5466 super 26/8 1000 szt.
NV3000 miedziowane 24/6 1000 szt.
NV7929 miedziowane No10 1000 szt.

Zszywki Rapid Optima No. 56
• zszywki Optima No. 56 Premium pakowane są po 3750 sztuk w eleganckim, aluminiowym 

pudełku z przykrywką, dzięki czemu zszywki nie wysypują się z pudełka
• zdobione aluminiowe pudełko na zszywki świetnie prezentuje się na biurku
• No. 56 Premium to zszywka 26/6 o trochę dłuższych ramionach i ostrzejszych 

zakończeniach, która przy użyciu zszywacza płasko szyjącego, może przebić dokumenty 
o objętości do 40 kartek
INDEKS ROZMIAR OPAK.

AC8428 26/6 3750 szt.

Zszywki Rexel Odyssey
• opakowanie zawierające 2500 wysokiej jakości zszywek wyprodukowanych zgodnie 

z precyzyjnymi standardami i przeznaczonych do odpornych  
na duże obciążenia zszywaczy Rexel Odyssey

• zapewniają dokładne i bezproblemowe zszywanie
• zszywają od 2 do 60 kartek

INDEKS ROZMIAR OPAK.
AC3071 9 mm 2500 szt.

Zszywki Rapid Optima HD70
• zszywki Optima HD70 Premium pakowane są po 2500 sztuk w eleganckim, 

aluminiowym pudełku z przykrywką, dzięki czemu zszywki nie wysypują się z pudełka
• zdobione aluminiowe pudełko na zszywki świetnie prezentuje się na biurku
• zszywka o trochę dłuższych ramionach i ostrzejszych zakończeniach,  

która może przebić dokumenty o objętości do 70 kartek
INDEKS ROZMIAR OPAK.

AC6622 HD70 2500 szt.

Zszywki ICO Boxer
• wykonane z wysokiej jakości materiału
• twarde i wytrzymałe
• zszywają: 15, 25, 40, 60, 100, 120, 140, 160 lub 180 kartek
• 1000 sztuk w pudełku
• kolor srebrny

INDEKS ROZMIAR OPAK.
SX5061 10/5 1000 szt.
SX5091 24/6 1000 szt.

Zszywki Rapid
• galwanizowana powłoka zapobiegająca korozji

INDEKS ROZMIAR RODZ. OPAK.
RA1009 24/6 standard 1000 szt.
RA1040 24/6 standard 5000 szt.
RA1077 26/6 standard 1000 szt.
RA1078 26/6 strong 1000 szt.
RA1079 26/8 super strong 1000 szt.
RA1085 24/6 standard 2000 szt.
RA1086 24/8 super strong 1000 szt.

INDEKS ROZMIAR RODZ. OPAK.
RA5003 26/8 super strong 5000 szt.
RA5100 26/6 standard 5000 szt.
RA5188 24/6 strong 5000 szt.
RA5189 24/8 super strong 5000 szt.
RA5191 24/6 strong 1000 szt.
RA5192 26/6 strong 5000 szt.
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Zszywka 24/6
• standardowa jakość

INDEKS RODZ. ROZMIAR OPAK.
KA1003 ocynkowane 24/6 1000 szt.

Zszywki specjalistyczne
• wysokiej jakości zszywki do zszywaczy specjalistycznych
• opakowanie 1000 szt.

INDEKS ROZMIAR IL. ZSZYWANYCH 
KARTEK

EA1021 23/6 2-30
EA1022 23/8 20-40
EA1023 23/10 40-60
EA1024 23/13 60-90

Zszywki stalowe pokryte miedzią
• charakteryzują się dużą odpornością na rozciąganie oraz wytrzymałością 

(185 N/mm²)
• wyjątkowa ostrość krawędzi zwiększa efektywność i niezawodność

INDEKS ROZMIAR OPAK.
SX1100 24/8 1000 szt.

Zszywki galwanizowane
• pakowane po 1000 szt. w pudełku 
• 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym 
• 500 pudełek w kartonie

INDEKS ROZMIAR OPAK.
ST2009 No. 10 1000 szt.
ST2010 24/6 1000 szt.

Zszywki miedziowane
• pakowane po 1000 szt. w pudełku 
• 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym 
• 500 pudełek w kartonie

INDEKS ROZMIAR OPAK.
ST2008 24/6 1000 szt.

Zszywki ocynkowane
• wykonane z wysokiej jakości stali
• zaostrzone końce zapobiegają zginaniu i łatwo przebijają zszywany plik
• zszywki 24/6 zszywają do 25 kartek standardowego papieru (70 g/m²)
• zszywki 10 mają wysokość nóżki: 4,9 mm i zszywają do 15 kartek
• standardowego papieru (70 g/m²)

INDEKS ROZMIAR OPAK.
AX0058 No. 10 1000 szt.
AX1059 24/6 1000 szt.

INDEKS ROZMIAR IL. ZSZYWANYCH 
KARTEK

EA5476 23/15 90-110
EA5139 23/17 110-130
EA5259 23/20 130-170
EA5354 23/23 170-200
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Zszywki do zszywacza 
tapicerskiego Taker
• pakowane po 1000 szt.

INDEKS ROZMIAR
KA2456  1,2x8 mm
KA2457  1,2x10 mm
KA2458  1,2x12 mm

Rozszywacz C2
• usuwa różne rodzaje zszywek biurowych
• idealny do rozszywania kompaktowych zszywek No. 10
• wykonany ze stali i plastiku ABS
• stalowe szczęki pokryte chromem dla wyższej trwałości

INDEKS KOLOR
RA5014 czarny

Rozszywacz
• posiada mechanizm blokujący ostrza
• bezpieczny w użyciu

INDEKS KOLOR
DO6579 czarny 3

Rozszywacz Alpha R5026B
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa 
• posiada blokadę

INDEKS KOLOR
EA5430 mix

3

Rozszywacze

Dziurkacze

Dziurkacz Leitz NeXXt mini WOW
• ergonomiczny uchwyt umożliwia skuteczne i wygodne dziurkowanie w ręku
• doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu
• dodaj swojemu miejscu pracy lub domowemu biurze energetycznych i stylowych kolorów WOW
• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach
• wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica zapewniają perfekcyjne wyrównanie 

papieru
INDEKS KOLOR
LE6096 niebieski
LE1872 żółty
LE6150 biały
LE6151 różowy
LE1873 zielony
LE6385 turkusowy
LE6386 fioletowy
LE1874 czarny

Dziurkacz mini Colour'breeze FC5
• idealny do użytku w szkole lub w domu, do porządkowania 

papierów i dokumentów w segregatorach z mechanizmem 
dźwigniowym i ringowych

• poręczna, kompaktowa konstrukcja sprawia, że dziurkacz można 
nosić w plecaku szkolnym, torebce lub torbie na laptopa

• wykonane z metalu części mechaniczne i przezroczysty uchwyt 
z tworzywa sztucznego zapewniają łatwe i precyzyjne dziurkowanie

• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zapobiega bałaganowi 
i rozsypywaniu się ścinków
INDEKS KOLOR
RA1126  niebieski
RA1125  zielony
RA1123  koralowy
RA1124  lawendowy  
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3

Dziurkacz mały Leitz NeXXt
• ergonomiczny uchwyt umożliwia skuteczne i wygodne dziurkowanie w ręku
• doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu
• wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica zapewniają perfekcyjne 

wyrównanie papieru
• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach

INDEKS KOLOR
LE5079 niebieski
LE5081 czarny

 

Dziurkacz średni NeXXt
• wygodny uchwyt i doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek 

przy dziurkowaniu
• wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica 

zapewniają doskonałe wyrównanie papieru
• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany 

na zawiasach
INDEKS KOLOR
LE1021 czerwony
LE1022 niebieski
LE1023 szary
LE1024 czarny

Dziurkacz SAX318
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888
• średnica dziurki: 5,5 mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS

INDEKS KOLOR
SX5008 czarny
SX5037 czerwony
SX5039 niebieski

 

Dziurkacz NOVUS E210
• kompaktowy dziurkacz do użytku w domu  

i małym biurze
• wysuwany ogranicznik formatu z czytelnym wskaźnikiem 

rozmiaru papieru
• wyglądem dopasowany do zszywaczy E15 i E20

INDEKS KOLOR
NV5496 czarny
NV5493 czerwony
NV5494 niebieski
NV5943 zielony
NV5945 różowy
NV5944 turkusowy

Dziurkacz TYP862 HA!
• opływowe kształty, wyraziste kolory
• matowe pokrycie soft – seria Ha! sprawdzi się wszędzie tam,  

gdzie potrzebny jest wyrazisty akcent
• metalowa konstrukcja, obudowa z tworzywa 
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• ramię antypoślizgowe, listwa formatowa, wskaźnik środka strony

INDEKS KOLOR
EA1212  niebieski
EA1213  różowy
EA1214 żółty  

Dziurkacz NOVUS E216
• stabilny dziurkacz biurowy ogólnego użytku
• wysuwany ogranicznik formatu z czytelnym wskaźnikiem 

rozmiaru papieru
• antypoślizgowa podstawa, którą można do połowy wysunąć 

dla opróżnienia i łatwo zamknąć
INDEKS KOLOR

NV5508 czarny
NV5505 czerwony
NV5506 niebieski
NV5934 zielony
NV5935 fioletowy
NV5936 różowy
NV5937 turkusowy  
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Dziurkacz Advanced metalowy
• metalowy mechanizm i obudowa
• precyzyjne stalowe ostrza pozwalają dziurkować minimalizując niezbędny wysiłek
• precyzyjny ogranicznik formatu z podglądem wyraźnie oznaczonego formatu: A4, US, A5, 

F3x8, A6, 3x8
• wgłębienia w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze 

umożliwiają szybkie dziurkowanie bez użycia listwy formatowej
• wskaźnik środka strony
• łatwy do otwierania pojemnik na ścinki
• odległość między dziurkami 8 mm
• średnica dziurek 5,5 mm

INDEKS KOLOR
MA6053  srebrny metaliczny
MA6048  grafitowy metaliczny

Dziurkacz Fashion FC 20
• wytrzymała metalowa konstrukcja zapewnia perfekcyjne 

dziurkowanie
• uchwyt i podstawa ze wzmocnionego tworzywa ABS
• zintegrowany, łatwy do opróżniania plastikowy pojemnik na ścinki

INDEKS KOLOR
RA5031 czarny
RA5032 niebieski
RA5033 czerwony  

Dziurkacz SAX418
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888
• średnica dziurki: 5,5 mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS

INDEKS KOLOR
SX5029 czarny
SX5005 czerwony
SX5030 niebieski

   

Dziurkacz duży NeXXt
• łatwo dopasowujący się, wygodny  

uchwyt i wytrzymałe ostrza zmniejszają  
wysiłek przy dziurkowaniu

• wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica 
zapewniają doskonałe wyrównanie papieru

• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany 
na zawiasach
INDEKS KOLOR
LE1192 czerwony
LE1194 niebieski
LE1199 szary
LE1200 czarny

   

Dziurkacz duży  
metalowy  
Leitz NeXXt Style
• wyjątkowy dziurkacz metalowy do codziennego użytku
• w nowoczesnym designie ze szczotkowatym wykończeniem
• w intrygujących kolorach, solidny i bardzo wytrzymały
• opatentowane elementy uchwytu i doskonałe ostrza zmniejszają 

wysiłek przy dziurkowaniu
• kolory Style

INDEKS KOLOR
LE6446 satynowa czerń
LE6442 arktyczna biel
LE6443 rubinowa czerwień
LE6445 tytanowy błękit
LE6444 pistacjowy

Dziurkacz Essentials metalowy 
• metalowy mechanizm
• precyzyjny, regulowany ogranicznik formatu
• opatentowany sposób dziurkowania bez użycia listwy formatowej 

umożliwiają wgłębienia w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem 
ringów w segregatorze

• łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti
• wskaźnik środka strony

INDEKS KOLOR
MA5965 czarny
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Dziurkacz SAX406
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5 mm

INDEKS KOLOR
SX5082 czarny
SX5083 niebieski

Dziurkacz FC 30
• wytrzymała metalowa  

konstrukcja zapewnia perfekcyjne dziurkowanie
• uchwyt i podstawa ze wzmocnionego tworzywa ABS
• zintegrowany, łatwy do opróżniania plastikowy pojemnik 

na ścinki
INDEKS KOLOR
RA1029 niebieski
RA1030 czerwony
RA5150 czarny
RA5208 jasnoniebieski
RA5209 jasnoczerwony
RA5210 jasnozielony
RA5211 żółty
RA5212 biały

Dziurkacz  
średni metalowy Leitz
• wytrzymały, metalowy dziurkacz  

do codziennego użytku
• opatentowane elementy uchwytu perfekcyjnie dopasowujące się do ręki 

i doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu
INDEKS KOLOR
LE6251 jasnoniebieski
LE6250 jasnoczerwony
LE6252 jasnozielony
LE1018 niebieski
LE1020 czarny
LE1017 czerwony
LE1019 szary

Dziurkacz  
SMART 1030 60% siły
• dziurkacz biurowy z mechanizmem  

redukującym o 60% siłę potrzebną do dziurkowania
• zapewnia lekkie i szybkie dziurkowanie
• stabilna metalowa podstawa
• plastikowa dźwignia z antypoślizgową nakładką
• listwa formatowa oraz blokada położenia dźwigni
• maksymalna głębokość wsuwania kartek: 12 mm

INDEKS KOLOR
LV2365 czarny

Dziurkacz NOVUS B230
• najwyższej jakości dziurkacz biurowy do użytku profesjonalnego
• bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik formatów z dobrze czytelnym wskaźnikiem
• antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i łatwo 

zamknąć
• urządzenie w całości wykonane z metalu

INDEKS KOLOR
NV1087 czarny
NV1088 szary
NV1089 niebieski

Dziurkacz duży metalowy Leitz WOW NeXXt
• wytrzymały, mocny, niezawodny metalowy dziurkacz do codziennego użytku
• dostępny w modnych, metalicznych kolorach
• wykonany z metalu z antypoślizgową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli
• kolory metaliczne

INDEKS KOLOR
LE5975 biały
LE5976 różowy
LE5979 niebieski
LE1882  żółty
LE1883  zielony
LE6312 turkusowy
LE6314 fioletowy
LE1884 czarny
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Dziurkacz SAX518
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 40 kartek
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5 mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS

INDEKS KOLOR
SX1024 czarny
SX1027 niebieski

 

Dziurkacz duży  
metalowy NeXXt
• łatwo dopasowujący się, wygodny uchwyt  

i wytrzymałe ostrza zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu
• wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica  

zapewniają doskonałe wyrównanie papieru
• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany  

na zawiasach
• unikalna blokada uchwytu umożliwia wygodne przechowywanie

INDEKS KOLOR
LE1028 czerwony
LE1029 szary
LE1030 czarny
LE5083 niebieski

Dziurkacz  
Essentials metalowy
• metalowy mechanizm
• precyzyjny, regulowany ogranicznik formatu
• opatentowany sposób dziurkowania bez użycia listwy formatowej umożliwiają 

wgłębienia w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze
• ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie
• łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti
• wskaźnik środka strony

INDEKS KOLOR
MA5985 czarny

Dziurkacz Essentials metalowy
• metalowy mechanizm
• precyzyjny, regulowany ogranicznik formatu
• opatentowany sposób dziurkowania bez użycia listwy formatowej umożliwiają 

wgłębienia w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze
• ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie
• łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti
• wskaźnik środka strony

INDEKS KOLOR
MA5984 czarny

Dziurkacz Essentials metalowy
• metalowy mechanizm
• precyzyjny, regulowany ogranicznik formatu
• opatentowany sposób dziurkowania bez użycia listwy formatowej umożliwiają wgłębienia 

w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze
• ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie
• łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti
• wskaźnik środka strony

INDEKS KOLOR
MA5972 czarny

Dziurkacz Essentials metalowy 4 otwory
• czterootworowy, metalowy mechanizm
• opatentowany sposób dziurkowania bez użycia listwy formatowej umożliwiają wgłębienia 

w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze
• łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti
• wskaźnik środka strony

INDEKS KOLOR
MA6034 czarny 12

45

70

Dziurkacze heavy duty
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Dziurkacz SAX588
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888
• 4 dziurki
• średnica dziurki: 5,5 mm

INDEKS KOLOR
SX6539 czarny 35

Dziurkacz super mocny
• super mocny dziurkacz do dużych plików kartek
• wyposażony w długie ramię, co zmniejsza siłę nacisku niezbędną 

do przedziurkowania, dzięki temu bez wysiłku i jednorazowo można 
przedziurkować połowę ryzy

• z ogranicznikiem formatu (A3, A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8)
INDEKS KOLOR
LE5411 szary

Dziurkacz mocny 5180
• mocny dziurkacz do dużego pliku kartek
• aluminiowa podstawa i ramię ułatwiają pracę i zapewniają dużą 

stabilność
• blokada ramienia pozwala przechowywać dziurkacz  

z maksymalnie obniżonym ramieniem
• z ogranicznikiem formatu (A3, A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8)

INDEKS KOLOR
LE1031 czerwony
LE1033 czarny
LE1162 niebieski
LE5386 srebrny

Dziurkacz regulowany Akto
• profesjonalny dziurkacz z regulowanymi ostrzami, które umożliwiają zmianę ilości, 

ustawienia oraz rozmiaru ostrzy
• z ogranicznikiem formatu (A3, A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8)

INDEKS KOLOR
LE1001 srebrny 

  

 

Dziurkacz  
SMART 1050 60% siły
• dziurkacz biurowy z mechanizmem  

redukującym o 60% siłę potrzebną  
do dziurkowania

• zapewnia lekkie i szybkie dziurkowanie
• stabilna metalowa podstawa
• plastikowa dźwignia z antypoślizgową  

nakładką
• listwa formatowa oraz blokada położenia  

dźwigni
• maksymalna gł. wsuwania kartek: 12 mm

INDEKS KOLOR
LV2366 czarny 50

Dziurkacz SAX608
• metalowy mechanizm,  

metalowa obudowa
• ogranicznik formatu:  

A4/F/Q1/Q2/A5/A6/888
• 2 dziurki
• łatwe dziurkowanie dzięki  

niskiej sile nacisku  
(25% mniejszej, niż  
w przypadku zwykłego dziurkacza)

• średnica dziurki: 5,5 mm
• odstęp pomiędzy dziurkami:  

80 mm
INDEKS KOLOR
SX1035 czarny
SX1033 czerwony
SX1036 niebieski
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Dziurkacz SAX618
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• ogranicznik formatu: A3/F/A4/Q1/Q2/

A5/A6/888
• 2 dziurki
• łatwe dziurkowanie dzięki niskiej sile 

nacisku (50% mniejszej, niż w przypadku 
zwykłego dziurkacza)

• średnica dziurki: 5,5 mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS

INDEKS KOLOR
SX5100  czarny
SX5102 niebieski  

3

Dziurkacz TY845R
• metalowa konstrukcja
• pojemnik na odpady z tworzywa 

sztucznego nierysującego podłoża
• plastikowa listwa formatowa
• średnica dziurki 6 mm

INDEKS KOLOR
EA1040 czarny

Nożyczki z gumowym 
uchwytem
• uniwersalne nożyczki biurowe
• ergonomiczna rękojeść 

z wytrzymałego tworzywa 
z gumowymi elementami

• ostrze wykonane z nierdzewnej, 
hartowanej stali
INDEKS DŁUGOŚĆ
OX1735 160 mm
OX1736 210 mm

Nożyczki 3D z miękkim uchwytem
• wykonane z wygodnego, miękkiego w dotyku tworzywa
• posiadają specjalnie ostrze 3D ze stali nierdzewnej, które dzięki swojej 

konstrukcji i nachyleniu pod najbardziej optymalnym kątem, gwarantuje 
bardziej precyzyjne cięcie

• profilowana struktura stali zmniejsza tarcie między ostrzami, dzięki czemu 
nożyczki tną papier z większą łatwością
INDEKS DŁUGOŚĆ RODZAJ

AX0062  165 mm -
AX0063  170 mm profilowane
AX0064  210 mm profilowane

Nożyczki biurowe Leitz Cosy powlekane tytanem
• nożyczki ze stali nierdzewnej do cięcia wszystkich rodzajów materiałów w biurze i w domu
• ostrza pokryte tytanem zachowują ostrość dłużej niż standardowe nożyczki
• wysoka precyzja cięcia i wygodny, ergonomiczny uchwyt do prostej obsługi
• wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej
• nowoczesna i stylowa wersja dwukolorowa

INDEKS DŁUGOŚĆ KOLOR
LE0106  205 mm żółty 
LE0107  205 mm niebieski
LE0108  205 mm szary

Nożyczki biurowe
• satynowe ostrze wykonane 

z nierdzewnej, hartowanej stali
• ergonomiczna rękojeść 

z wytrzymałego tworzywa 
w kolorze czarnym
INDEKS DŁUGOŚĆ
OX1927 160 mm
OX1928 210 mm
OX1929 250 mm

Nożyczki
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Nożyczki biurowe Scotch™ uniwersalne
• ostrze ze stali nierdzewnej, odporne na korozję
• idealne do codziennych zadań w domu i biurze

INDEKS DŁUGOŚĆ
SC6557 205 mm

Nożyczki biurowe Scotch™ ergonomiczne
• nożyczki do ogólnego zastosowania
• trwałe ostrze ze stali nierdzewnej
• ergonomiczny i miękki uchwyt odporny na pęknięcia

INDEKS DŁUGOŚĆ
SC6558 185 mm
SC6562 205 mm

Nożyczki biurowe Scotch™ precyzyjne
• spiczaste zakończenia ostrzy ułatwiają precyzyjne cięcie
• doskonałej jakości stal nierdzewna
• uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób
• ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia
• dożywotnia gwarancja jakości ostrza

INDEKS DŁUGOŚĆ
SC1050 18 mm

Nożyczki pokryte teflonem
• unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D zmniejszają do minimum powierzchnię styku 

podczas cięcia
• znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki: zmniejszone tarcie między ostrzami ułatwia 

cięcie
• proste precyzyjne cięcia, bez szarpania krawędzi
• powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy samoprzylepnej i dwustronnej
• idealne także do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich typów papieru
• pokrycie teflonem chroni przed korozją

INDEKS DŁUGOŚĆ
KA7823  130 mm
KA7824  175 mm
KA7825  210 mm

Nożyczki pokryte tytanem
• unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D zmniejszają do minimum powierzchnię styku 

podczas cięcia
• znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki: zmniejszone tarcie między ostrzami ułatwia 

cięcie
• proste precyzyjne cięcia, bez szarpania krawędzi
• powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy samoprzylepnej i dwustronnej
• idealne także do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich typów papieru
• hartowane ostrza z utrwaloną termicznie powłoką tytanową

INDEKS DŁUGOŚĆ
KA9299 130 mm
KA9287 175 mm
KA7828 210 mm

Nożyczki z bursztynową rączką
• wysokiej jakości nożyczki z nierdzewnej, hartowanej stali
• ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie
• uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze bursztynowym

INDEKS DŁUGOŚĆ
KA1012 215 mm
KA5044 175 mm
KA5419 160 mm
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Nożyczki WOW
• pokryte tytanem ostrza zapewniają skuteczność cięcia i trwałość
• wysoka wytrzymałość ostrzy, dzięki wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej
• ultra ostre krawędzie zapewniają wysoką precyzję cięcia
• specjalnie wyprofilowane uchwyty minimalizują wysiłek podczas cięcia
• idealna długość ostrza (205 mm) zarówno do użytku domowego, jak i biurowego

INDEKS DŁUGOŚĆ KOLOR
LE6207 205 mm biały
LE6208 205 mm różowy
LE6209 205 mm niebieski
LE1816 205 mm żółty
LE1817 205 mm zielony
LE6699 205 mm turkusowy
LE6700 205 mm fioletowy
LE1818 205 mm czarny

Nożyczki dla leworęcznych
• nożyczki biurowe (wersja dla osób 

leworęcznych)
• wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo 

wysokiej jakości
• cechują się niezwykle wytrzymałą rączką 

odporną na pęknięcia i odpryski
• uniwersalne - do cięcia papieru, kartonu, tektury, 

zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp.
• charakteryzują się ergonomicznym kształtem
• kolor czarny

INDEKS DŁUGOŚĆ
DO6855 205 mm

Nożyczki klasyczne
• wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości
• cechują się niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski
• uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp.
• charakteryzują się ergonomicznym kształtem
• kolor czarny

INDEKS DŁUGOŚĆ
DO1021  160 mm
DO1020 205 mm
DO1019 255 mm

Nożyczki Comfort-Grip
• nożyczki z wysokiej jakości hartowanej stali 

szlachetnej, nierdzewnej, o twardości  
54 stopni w skali Rockwella

• oszlifowane ostrza
• wysokiej jakości rączki z polipropylenu
• dla wygody użytkowania w uchwycie 

wbudowana miękka w dotyku guma
INDEKS DŁUGOŚĆ

DH1062 140 mm
DH1067 175 mm
DH1063 210 mm
DH1064 247 mm

Nożyczki Eco
• nożyczki ECO z wysokiej jakości hartowanej 

stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości 
54 stopni w skali Rockwella

• oszlifowane ostrza
• wysokiej jakości rączki z z niełamliwego 

tworzywa ABS
INDEKS DŁUGOŚĆ

DH1020 130 mm
DH1024 150 mm
DH1087 170 mm
DH1021 210 mm
DH1022 260 mm

Nożyczki biurowe Sof Grip
• satynowe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości
• niezwykle wytrzymała rączka odporna na pęknięcia i odpryski wzbogacona  

o gumowany uchwyt (soft-grip)
• uniwersalne - do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp.
• charakteryzują się ergonomicznym kształtem oraz miękką rękojeścią
• antyalergiczne wykończenie rączek
• kolor niebieski

INDEKS DŁUGOŚĆ
DO5858  140 mm
DO5859  165 mm
DO5860  200 mm
DO1546  250 mm
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Nóż do kopert
• ergonomiczny uchwyt w kolorze czarnym
• ostrze ze stali nierdzewnej

INDEKS DŁUGOŚĆ
KA1016 190 mm

Noże z wymiennymi ostrzami
• ergonomiczna obudowa
• wymienne, łamane ostrze ze stali nierdzewnej
• prowadzenie ostrza wzmocnioną metalową szyną
• blokada ostrza za pomocą plastikowego przycisku
• odłączana końcówka noża służy również, jako uchwyt do łamania ostrza
• rozmiar 157x45 mm
• długość ostrza: 11 cm
• szerokość ostrza: 18 mm

INDEKS OPIS DŁUGOŚĆ
BX5259 nóż 155 mm
BX6804 nóż wzmocniony 155 mm

Nóż TIGER z wymiennymi ostrzami
• ergonomiczna zielona budowa
• wymienne, łamane ostrze ze stali nierdzewnej
• gumowe elementy zapobiegają ślizganiu się noża w dłoni
• blokada ostrza za pomocą plastikowego pokrętła
• odłączana końcówka służy również, jako uchwyt do łamania ostrza
• rozmiar 240x115 mm
• długość ostrza: 110 mm

INDEKS DŁUGOŚĆ
BX5508 170 mm

Nóż duży
• przeznaczony do bezpiecznego cięcia papieru, tektury i folii
• podstawowe narzędzie pracy w magazynie i hurtowni, a także do lekkich prac 

monterskich i majsterkowania
• automatyczna blokada położenia ostrza zapewnia większe bezpieczeństwo podczas 

użytkowania
• ergonomiczna, wykonana z tworzywa obudowa, pokryta miękkim antypoślizgowym 

materiałem
• ostrze prowadzone w metalowej szynie 
• ostrze wykonane ze stali narzędziowej wolframowej (SK2H), posiada wydłużoną 

żywotność i zapewnia ostre cięcie
• rozmiar ostrza 100x18 mm

INDEKS OPIS DŁUGOŚĆ
LV2048 nóż gumowany 155 mm

LV2046 nóż SMART, gumowany,
czarne ostrze 155 mm

Nóż plastikowy 
• nóż biurowy do rozcinania różnych materiałów
• wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania stępionych części
• blokada unieruchamiająca ostrze
• obudowa wykonana z polistyrenu (żółte elementy) i ABS (niebieskie elementy)
• ostrze wykonane ze stali hartowanej
• kolor: niebiesko-żółty

INDEKS WYMIARY OSTRZA DŁUGOŚĆ
DO5856 9x75 mm 135 mm
DO5854 18x100 mm 155 mm

Nóż professional
• nowoczesny, profesjonalny  

nóż przeznaczony do cięcia papieru, kartonu i materiałów pakowych
• wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania części
• blokada unieruchamiająca ostrze
• obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS
• wyposażony w gumową rękojeść zapewniającą doskonałe trzymanie
• stalowa prowadnica ostrza gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo pracy
• ostrze wykonane ze stali hartowanej
• posiada magazynek mieszczący dwa dodatkowe ostrza
• unikatowa konstrukcja suwaka umożliwia błyskawiczne wysunięcie zużytego ostrza 

z prowadnicy
• w komplecie znajdują się trzy ostrza
• szerokość ostrza: 18 mm, długość ostrza: 100 mm
• kolor: żółto-czarny
• ostrze: opakowanie 10 szt.

INDEKS OPIS
DO7961 nóż
DO8101 ostrze
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Taśma pakowa
• wykonana z polipropylenu, pokryta klejem akrylowym
• przeznaczona do zaklejania kartonów, doskonała do użytku biurowego
• dobre właściwości klejące, wytrzymała na zrywanie
• do stosowania w temperaturach od 0°C  do 40°C
rodz.: akrylowe

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ
OX1037 transparentny 48 mm 50 y
OX1036 brązowy 48 mm 50 y

Taśma pakowa Scotch® HEAVY do ciężkich paczek
• uniwersalna taśma pakowa
• bardzo mocna
• idealna do przewożenia i wysyłania paczek
• dobrze przykleja się do powierzchni kartonów
• natychmiastowo i silnie wiąże
• łatwa w odwijaniu
• szerokość: 50 mm, długość: 66 m

INDEKS KOLOR
SC1028 brązowy
SC1029 przezroczysty

Taśma pakowa Scotch® 371 do wysyłek
• uniwersalna wodoodporna taśma pakowa
• idealna do przewożenia i wysyłania paczek
• dobrze przykleja się do powierzchni kartonów, łatwa w odwijaniu
• wiąże natychmiastowo i silnie
• klej typu hot-melt (kauczuk syntetyczny)
• szerokość 50 mm, długość 66 m
• grubość taśmy 48 mikronów

INDEKS KOLOR
SC6523 brązowy
SC6524 przezroczysty

Taśma pakowa  
mocna 309 Scotch®

• wytrzymała w różnych temperaturach (-15°C do 50°C)
• nadaje się do magazynowania w zimnych i wilgotnych pomieszczeniach
• odporna na działanie promieniowania UV
• cicha przy odwijaniu
• dobrze przykleja się do rożnych powierzchni
• klej akrylowy na bazie wody, nie zawiera sztucznych rozpuszczalników
• szerokość: 50 mm, długość: 66 m
• grubość warstwy folii: 50 mikronów

INDEKS KOLOR
SC1100  brązowy
SC1101  przezroczysty

Taśma pakowa Solvent
• taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą z kauczuku naturalnego
• do szerokiego zastosowania w wielu branżach i gałęziach gospodarki
• sprawdza się w niskich temperaturach (do -20°C)
• odporna na wilgoć
• do zastosowania przy klejeniu kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną
• szerokość: 48 mm, długość: 60 m
• grubość warstwy folii: 25 mikronów
• grubość warstwy klejącej: 17 mikronów

INDEKS KOLOR
DO6109 brązowy
DO1814 przezroczysty

Taśma pakowa tesaPACK STRONG cichoodwijalna
• wysokiej jakości taśma tesa do zamykania średnio ciężkich przesyłek i opakowań
• silny nośnik z PP
• substancja klejąca nie zawiera rozpuszczalników
• wysoce odporna na promieniowanie UV
• dobre zabezpieczenie zaklejonych kartonów dzięki wysokiej odporności na ścinanie
• pozwala na równe, ciche odwijanie taśmn
• nadaje się do stosowania ze wszystkimi ręcznymi dyspenserami tesa®
• szerokość: 50 mm, długość: 66 m
• grubość nośnika 48 mikronów

INDEKS KOLOR
TS1008 transparentny
TS1009 brązowy

Taśmy pakowe
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Taśma pakowa
• wysokiej jakości taśmy pakowe do zamykania przesyłek i opakowań
• solvent (kauczuk naturalny) - taśmy polecane do lekkich i średnio ciężkich opakowań, 

do stosowania w przedziale temperatur -25°C do +40°C
• akryl - polecane do lekkich opakowań, do stosowania w przedziale temperatur +5°C do +25°C
rodz.: kauczukowe

INDEKS KOLOR SZER. DŁ. GRUBOŚĆ
TS1001 transparentny 48 mm 66 m 43 mic.
TS1002 brązowy 48 mm 66 m 43 mic.

rodz.: akrylowe
INDEKS KOLOR SZER. DŁ. GRUBOŚĆ
TS5124 transparentny 50 mm 66 m 39 mic.
TS5125 brązowy 50 mm 66 m 39 mic.

Taśma pakowa HOT-MELT 
• wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą 

z kauczuku syntetycznego (hot-melt)
• bardzo wytrzymała
• do szerokiego zastosowania w wielu branżach
• natychmiastowo i silnie wiąże
• łatwa w odwijaniu
• wodoodporna
• szerokość: 48 mm
• długość: 50 y (około 46 metrów)
• grubość warstwy folii: 45 mikronów

INDEKS KOLOR
DO1619  brązowy
DO1620  transparentny

Taśma naprawcza Duct
• superwytrzymała taśma naprawcza, gwarantuje bardzo dobre przyleganie, 

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• odporna na wahania temperatur
• szerokość: 48 mm
• długość: 25 m
• grubość: 170 mikronów
• średnica rolki: 3’’ (ok. 76 mm)

INDEKS KOLOR
DO1624 srebrny

Taśma pakowa kolorowa
• taśma pakowa BOPP
• wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
• przyczepna do większości powierzchni, odporna na zrywanie
• doskonała do zaklejania kartonów o szerokim zakresie wag
• przyjazna dla środowiska
• nie zawiera substancji trujących, bezwonna
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
• szerokość 48 mm, długość 46 m

INDEKS KOLOR
KA5082 przezroczysty
KA5143 czerwony
KA5299 czarny
KA5300 zielony

INDEKS KOLOR
KA5327 pomarańczowy
KA5388 niebieski
KA5401 żółty
KA5001 brązowy

Taśma pakowa Hot-Melt
• uniwersalna taśma pakowa
• idealna do przewożenia i wysyłania paczek
• wodoodporna
• dobrze przykleja się do powierzchni kartonów
• natychmiastowo i silnie wiąże
• łatwa w odwijaniu
• klej typu hot-melt (kauczuk syntetyczny)
• szerokość: 50 mm, długość: 66 m
• grubość warstwy folii: 48 mikronów

INDEKS KOLOR
DO1813 brązowy
DO1812  przezroczysty
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Mini podajnik Scotch®

• mini-podajnik do taśmy pakowej Scotch®  
to prosty i wygodny dyspenser 

• do okazjonalnego zaklejania kartonów
• wykonany z metalu i plastiku dla maksymalnej funkcjonalności
• metalowe ostrze do szybkiego odcinania taśmy
• podajnik wygodny w użyciu i zajmuje mało miejsca, np. w szufladzie
• po wyczerpaniu taśmy - podajnik można uzupełnić nową rolką  

o szerokości do 50 mm i długości do 66 m
• taśma: polipropylen, klej: syntetyczny kauczukowy
• grubość całkowita: 75 mikronów
• opakowanie zawiera mini-podajnik i 1 rolkę brązowej taśmy Scotch®  

w rozmiarze 48 mm x 20,3 m
• kolor dyspensera: czerwony
• kolor taśmy: brązowy

INDEKS OPIS
SC1102 mini-podajnik z taśmą

Dyspenser do taśm pakowych
• przeznaczony do taśm pakowych o szerokości  

48 mm x 50 m
• wyposażony w regulację naciągu taśmy 

oraz „hamulec”
• łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki
• gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów 

taśmy
• posiada antypoślizgowe zabezpieczenia
• ząbki wykonane ze stali nierdzewnej
• produkt oferowany bez taśmy

INDEKS KOLOR
DO1621 szaro-niebieski

Podajnik Scotch® HE180 zestaw
• taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z akrylową warstwą klejącą 

na bazie wody (nie zawiera sztucznych rozpuszczalników)
• do szerokiego zastosowania, cicho odwijalna
• odporna na działanie promieniowania UV i temperatury
• bardzo wytrzymała nawet w niskich temperaturach (poniżej 0°C)
• idealna do magazynowania i przechowywania paczek
• szerokość: 50 mm, długość: 66 m
• grubość warstwy folii: 50 mikronów
• kolor dyspensera: czarny
• kolor taśmy: brązowy

INDEKS OPIS
SC1046 podajnik z 2 taśmami

Dyspenser Standard do taśm pakowych
• dyspenser + taśma 48 mm x 50 m
• solidna, metalowa konstrukcja
• posiada zabezpieczenie ostrza chroniące przed skaleczeniem
• odpowiedni do wszystkich taśm pakowych o szerokości do 50 mm
• idealny do prac biurowych i na produkcji

INDEKS KOLOR
TS1011 czerwono-niebieski

Taśma klejąca
• wykonana z polipropylenu
• pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
• przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
• nie zawiera rozpuszczalników, bezwonna

INDEKS KOLOR SZER. DŁ.
OX1932 taśma 18 mm 20 y
OX1933 taśma 18 mm 30 y
OX1934 taśma 24 mm 20 y
OX1935 taśma 24 mm 30 y
OX1724 podajnk + taśma 19 mm 33 m

Taśma klejąca Invisible
• można po niej pisać
• niewidoczna na kserowanych dokumentach, nie zostawia smug  

i nie żółknie z upływem czasu
• charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wysoką siłą klejenia

INDEKS OPIS SZER. DŁ.
OX1721 taśma 19 mm 33 m
OX1723 podajnik + taśma 19 mm 33 m

Dyspensery do taśm pakowych

Taśmy biurowe
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Taśma matowa Magic™
• matowa, można po niej pisać
• niewidoczna na fotokopiach
• nie żółknie z upływem czasu
• nie elektryzuje się przy odwijaniu z rolki

INDEKS KOLOR SZER. DŁ. OPIS
SC1000 matowy 19 mm 33 m bez dyspensera
SC1002 matowy 19 mm 7,5 m z dyspenserem
SC1103 matowy 19 mm 10 m bez dyspensera
SC1019 matowy 19 mm 33 m 16 rolek + podajnik C-60
SC1021 matowy 19 mm 33 m 12 rolek + 2 rolki gratis
SC1200 matowy 19 mm 33 m 3 rolki + podajnik gratis

Taśma Super Hold
• najmocniejsza taśma Scotch® do zastosowań biurowych - ma 50% więcej kleju niż taśma 

Crystal, dzięki czemu zapewnia jeszcze bezpieczniejsze połączenie
• idealna, gdy Twoim celem jest zabezpiecznie np. poufnych dokumentów, małej paczki, 

kopert lub sklejenie różnych materiałów
• błyskawicznie łączy, wyjątkowo mocno trzyma
• przezroczysta po naklejeniu, nie wysycha i nie żółknie z upływem czasu
• płynnie i cicho się odwija - idealna do korzystania z podajnikiem
• błyszczące wykończenie dla profesjonalnego efektu
• kolor: transparentny

INDEKS SZER. DŁ. Z DYSPENSEREM
SC1105 19 mm 25,4 m nie

Taśma przezroczysta Crystal
• krystalicznie przezroczysta taśma Scotch® Crystal służy do prac, gdzie 

estetyczny wygląd ma znaczenie
• wysoka trwałość
• nie żółknie z upływem czasu, prosto się rozwija i łatwo aplikuje

INDEKS SZER. DŁ. Z DYSPENSEREM
SC1003 19 mm 33 m nie
SC1104 19 mm 10 m nie
SC1201 19 mm 7,5 m tak

SC1019

SC1000

SC1103 SC1002

SC1200

SC1021

SC1003 SC1104

SC1201

Taśma odklejalna Magic™
• odkleja się od delikatnych powierzchni bez jej uszkadzania i pozostawiania resztek kleju
• matowa, niewidoczna po naklejeniu, można po niej pisać
• do ręcznego odrywania
• idealnie zastępuje taśmę typu „gęsia skórka”

INDEKS SZER. DŁ.
SC5000 19 mm 33 m
SC1027 19 mm 16,5 m

Taśma dwustronnie klejąca
• przezroczysta taśma dwustronna
• idealna do przyklejania papieru, zdjęć, notatek i innych przedmiotów
• proste przymocowanie bez bałaganu

INDEKS SZER. DŁ.
SC5006 12 mm 6,3 m
SC1106 12,7 mm 22,8 m

SC5000
SC1027

SC5006 SC1106
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Taśma tesa®FILM Standard
• uniwersalna przezroczysta taśma samoprzylepna o dobrych właściwościach 

klejących
• dobra przyczepność
• odporna na starzenie
• ciche odwijanie
• folia PP, klej bez sztucznych rozpuszczalników
• pasuje do wszystkich dozowników tesa®FILM

INDEKS SZER. DŁ.
TS1043 19 mm 33 m

Taśma tesa®FILM Eco&Clear
• wysoce przezroczysta taśma samoprzylepna
• umożliwia dyskretne łączenie, mocowanie, naprawianie i pakowanie
• niewidoczna na większości powierzchni
• wykonana w 100% z tworzyw pochodzących z recyklingu
• nośnik - PP
• klej - bez sztucznych rozpuszczalników

INDEKS SZER. DŁ. Z DYSPENSEREM
TS1020 19 mm 33 m nie
TS1048 19 mm 33 m tak

Taśma papierowa
• wytrzymała taśma do klejenia „na mokro”
• brązowa
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• minimalizuje ryzyko niezauważonego dostępu do przesyłek

INDEKS SZER. DŁ.
KA5933 36 mm 105 m
KA5937 48 mm 200 m
KA5298 60 mm 200 m
KA6603 72 mm 200 m

Taśma biurowa z dyspenserem
• bezwonna, idealnie przezroczysta, wykonana z polipropylenu
• z uchwytem ułatwiającym odrywanie taśmy
• 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

INDEKS SZER. DŁ.
KA6335 18 mm 20 m

Taśma biurowa
• idealnie przezroczysta, bezwonna
• wykonana z polipropylenu
• grubość 40 mikronów
• pokryta emulsyjnym klejem akrylowym na bazie wody
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

INDEKS SZER. DŁ. OPAK.
KA5083 12 mm 10 yd 12 szt.
KA5084 12 mm 20 yd 12 szt.
KA5128 12 mm 30 yd 12 szt.
KA5085 18 mm 10 yd 8 szt.
KA5117 18 mm 20 yd 8 szt.
KA5003 18 mm 30 yd 8 szt.
KA5086 24 mm 10 yd 6 szt.
KA5087 24 mm 20 yd 6 szt
KA5088 24 mm 30 yd 6 szt.

Taśma dwustronna
• uniwersalna taśma dwustronna z białej folii PP i z silnie klejącym klejem  

z kauczuku syntetycznego
• szeroki zakres zastosowań: dwustronne łączenie folii, plastiku, włókna  

czy kartonu, mocowanie wykładzin i elementów dekoracyjnych
• szerokość 50 mm
• długość 5 m

INDEKS KOLOR
TS5123 biały

Taśmy montażowe
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Taśma dwustronna
• przezroczysta, samoprzylepna składa się z papierowej bibułki oraz syntetycznego 

kleju kauczukowego (hot-melt)
• jednostronnie zabezpieczona białym papierowym paskiem
• do mocowania listew, dywanów, profili, itp.
• grubość: 90 mikronów
• średnica rolki: 3’’ (ok. 76 mm)

INDEKS KOLOR SZER. DŁ.
DO1622  transparentny 38 mm 10 m
DO1623  transparentny 50 mm 10 m

Taśma dwustronna
• po usunięciu zabezpieczającego paska papieru – przezroczysta
• odrywana ręcznie – bez konieczności używania nożyczek
• bardzo dobrze przylega do powierzchni
• nie rozwarstwia się
• odporna na kurczenie

INDEKS KOLOR SZER. DŁ.
KA5347 przezroczysty 38 mm 5 m
KA5123 przezroczysty 38 mm 10 m
KA5124 przezroczysty 38 mm 25 m
KA5472 przezroczysty 50 mm 5 m
KA5029 przezroczysty 50 mm 10 m
KA5119 przezroczysty 50 mm 25 m

Taśma dwustronna montażowa
• dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm
• przyczepna do większości sztywnych powierzchni
• zapewnia trwałe połączenia
• bezwonna
• wytrzymała na zrywanie
• przyjazna dla środowiska, nie zawiera  

substancji trujących
• stabilna substancja klejąca odporna  

na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

INDEKS KOLOR SZER. DŁ.
KA5834 biały 12 mm 3 m
KA5579 biały 12 mm 5 m
KA5936 biały 18 mm 3 m
KA5569 biały 18 mm 5 m
KA5570 biały 24 mm 3 m
KA5580 biały 24 mm 5 m

Podajnik taśmy klejącej Leitz Cosy
• zapewnia łatwy dostęp do taśmy klejącej w dowolnym momencie
• wygodna obsługa jedną ręką oszczędza Twój czas
• wysokiej jakości ostrze do płynnego cięcia i bez marnowania taśmy
• kompatybilny z taśmą 19 mm x 33 m
• szybka i łatwa wymiana taśmy
• dostarczany z rolką startową taśmy
• opakowanie bez plastiku

INDEKS KOLOR
LE2008 niebieski
LE2009 szary
LE2010 żółty

Podajnik do taśm Scotch®
• wyjątkowe podajniki do taśm w różnych kształtach
• przystosowane do taśm o maksymalnej szerokości 19 mm
• w zestawie z każdym podajnikiem taśma Scotch® Magic™ 
• wymiary: 19 mm x 8,9 m

INDEKS KOLOR KSZTAŁT
SC6604 biały piesek
SC0002 biały kotek
SC6547 srebrno-czarny klasyczny
SC1202  szary Clip & Twist
SC1203  turkusowy Clip & Twist

Dyspensery
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Podajnik taśmy klejącej Leitz czarny
• wytrzymały, najwyższej jakości podajnik taśm Leitz; wygodna obsługa jedną ręką
• kolekcja produktów na Twoim biurku łącząca 2 odcienie czerni będzie wyrazistym 

przekazem Twojej osobowości
• bardzo stabilny i ciężki; nie przesuwa się na biurku, umożliwiając obsługę jedną ręką
• z superostrymi ostrzami do bezproblemowego odrywania taśmy
• do taśm o szer. 19 mm x 33 m

INDEKS KOLOR
LE1813  czarny

Klej w sztyfcie ASTRAPEN Transparent
• do klejenia papieru i cienkiej tektury
• transparentny, szybkoschnący
• zmywalny wodą, niebrudzący
• 6 lat gwarancji

INDEKS GRAMATURA
AZ1122 8 g
AZ1123 15 g
AZ1124 25 g
AZ1125 35 g

Klej w sztyfcie
• do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
• szybkoschnący, nietoksyczny, bezwonny, bezpieczny dla środowiska
• nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy
• usuwalny za pomocą wody
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• nie zawiera sztucznych rozpuszczalników - na bazie PVP posiada atest PZH HŻ/D01255/12

INDEKS GRAMATURA
DO6973 8 g
DO7149 15 g
DO6550 25 g

Klej w sztyfcie do papieru
• wysokiej jakości klej biurowy do lekkich 

prac
• umożliwia trwałe sklejanie papieru 

i cienkich kartonów
• nie zawiera sztucznych rozpuszczalników, 

nietoksyczny
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• prosty w użyciu
• kolor biały

INDEKS GRAMATURA
SC1204  8 g
SC1205  21 g
SC1206  40 g

Podajnik do taśmy TY581 HA!
• niewielki wygodny podajnik z obcinaczem
• wytrzymałe ostrze zapewnia proste cięcia
• maks. rozmiar taśmy: 22 mm x 50 m

INDEKS KOLOR
EA1216  różowy
EA1217  żółty
EA1215  niebieski

Podajnik taśmy klejącej Leitz WOW z taśmą
• bardzo stabilny, ciężki i wytrzymały, najwyższej jakości podajnik taśm Leitz
• nie przesuwa się na biurku, umożliwiając obsługę jedną ręką
• z superostrymi ostrzami do bezproblemowego odrywania taśmy o szer. 19 mm x 33 m
• przykuwający wzrok, stylowy podajnik taśmy klejącej w metalicznych kolorach, 

wykończony z połyskiem
• unikalne zestawienie 2 kolorów
• w komplecie z taśmą

INDEKS KOLOR
LE1587 biały
LE1588 różowy
LE1589 niebieski
LE1811 zielony

Część kolekcji WOW

INDEKS KOLOR
LE1809 żółty  
LE1810 turkusowy 
LE1812 fioletowy

INDEKS GRAMATURA
DO1163 35 g
DO1807 40 g

Kleje w sztyfcie
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Klej żelowy w sztyfcie
• transparentny klej żelowy w sztyfcie
• idealny do klejenia papieru i kartonu, fotografii oraz tworzenia różnych kompozycji 

plastycznych m.in. z tkanin
• bardzo trwały i mocny

INDEKS GRAMATURA
TA1006 8 g
TA1007 15 g
TA1008 21 g

Klej w sztyfcie
• wysokiej jakości klej w sztyfcie
• bezbarwny i bezwonny
• zmywalny i niebrudzący
• zawiera PVP
• nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników
• przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin
• zgodny z normami ASTM oraz CE
• przebadany w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA

INDEKS GRAMATURA
KA5007 8 g
KA7820 10 g
KA5005 15 g
KA5006 22 g
KA5120 35 g

Klej w sztyfcie Original
• idealny do klejenia papieru, tektury i fotografii
• wysoka przyczepność początkowa i duża siła klejenia gwarantuje równomierne nanoszenie 

kleju i nie marszczy papieru
• nie wysycha dzięki specjalnemu hermetycznie zamykanemu opakowaniu
• w pełni bezpieczny: nie zawiera sztucznych rozpuszczalników
• masa kleju jest złożona w 90% z odnawialnych składników
• zmywalny w temperaturze 20°C
• kolor: biały

INDEKS GRAMATURA
HP1049  10 g
HP1033  20 g
HP1048  40 g

Klej w sztyfcie
• na bazie PVA o delikatnym zapachu
• produkt dostępny w formie wykręcanego sztyftu, który zapewnia czyste, szybkie 

i dokładne nakładanie kleju
• zmywalny wodą z mydłem
• idealny do zastosowań biurowych oraz szkolnych

INDEKS GRAMATURA
AX2106  8 g
AX2107  21 g
AX2108  36 g

Klej szkolny w sztyfcie
• przezroczyste, formuła z ponad 93% naturalnych składników, w tym wody, a korpus kleju 

wykonany jest z plastiku w 100% z recyklingu
• nanosi się bezproblemowo, jest przezroczysty po wyschnięciu i zawiera bezpieczną 

dla dzieci, zmywalną formułę, co sprawia, że doskonale sprawdzi się w szkole i w domu
• klej Re-Stick: fioletowy w trakcie nanoszenia i przezroczysty po wyschnięciu, dzięki 

możliwości przeklejania do 5 minut można łatwo skorygować błędy
INDEKS GRAMATURA KOLOR

PM2000 8 g przezroczysty
PM2003 8 g fioletowy
PM2001  20 g przezroczysty
PM2002  40 g przezroczysty

Klej w sztyfcie Pelifix Stick
• łatwa aplikacja
• wygodny i szybki w użyciu
• do klejenia papieru, tektury, zdjęć, tkanin i wielu innych
• nie zawiera sztucznego rozpuszczalnika

INDEKS GRAMATURA
HE2004  10 g
HE2005  20 g
HE2016  40 g

3
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Klej w płynie
• bezzapachowy, zmywalny, przeznaczony do papieru i kartonu
• wyposażony w zmyślną, silikonową, bardzo wygodną oraz łatwą w użytkowaniu rolkę, 

która dozuje wypływ kleju
• niezastąpione narzędzie podczas zabaw kreatywnych z dziećmi – kształtuje  

i rozwija zdolności manualne najmłodszych
• nie zawiera substancji szkodliwych
• jakość certyfikowana atestem PZH HŻ/12985/01

INDEKS POJ.
PN5218 30 ml

Klej z dozownikiem w pędzelku ERB50
• bezzapachowy, zmywalny, przeznaczony do papieru i kartonu
• specjalna konstrukcja pędzelka powoduje, że klej wypływa  

tylko przy zetknięciu pędzelka z powierzchnią
• przezroczysta buteleczka pozwala kontrolować ilość kleju
• jakość certyfikowana atestem PZH HŻ/15213/01

INDEKS POJ.
PN5223 50 ml

Klej w płynie
• dobre właściwości klejące
• bezbarwny, na bazie wody
• niebrudzący
• do papieru i tektury
• zgodny z normą CE

INDEKS POJ.
KA5039 30 ml
KA1013 40 ml
KA5022 50 ml

Klej w płynie, dwustronny
• wysokiej jakości bezbarwny i bezwonny
• niebrudzący, zmywalny
• nie zawiera kwasów
• 2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni  

i wąska do precyzyjnego dozowania
• do papieru i tektury
• zgodny z normą CE

INDEKS POJ.
KA1452 34 ml

Klej w płynie, biały
• wysokiej jakości zmywalny klej w płynie
• przezroczysty po wyschnięciu
• elastyczny po wyschnięciu, nie kruszy się
• przeznaczony do papieru, drewna i tkanin
• 2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni  

i wąska do precyzyjnego dozowania
• zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej

INDEKS POJ.
KA5621 34 ml

Kleje w płynie

Klej Pelifix Craft
• do papieru, kartonu, tektury, zdjęć, bawełny, skóry, styropianu, korka i filcu
• nie zawiera sztucznego rozpuszczalnika
• aplikator do precyzyjnego dozowania
• po wyschnięciu transparentny
• zmywalny ciepłą wodą

INDEKS GRAMATURA
HE0192 90 g
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Klej w płynie roller
• wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia kleju
• do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, 

zdjęć, tekstyliów, itp.
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• klej na bazie wody - nie zawiera sztucznych 

rozpuszczalników i zapachu, bezpieczny 
dla środowiska

• nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy
• usuwalny za pomocą wody
• szybkoschnący, bezbarwny

INDEKS POJ.
DO5452 50 ml

Klej w sprayu
• idealny do prac graficznych i klejenia 

na dużych powierzchniach
• odporny na wysokie temperatury
• służy do klejenia papieru, gąbki, tkaniny, 

folii, szkła, metalu
• trwale łączy już po 10 minutach 

od nałożenia kleju na powierzchnię
INDEKS POJ.
TS1019 300 ml

Masa mocująca/kropki 
samoprzylepne  
Glue Dots
• idealne do domu, szkoły, biura
Masa mocująca
• do wielokrotnego użycia
• doskonale sprawdza się  

do przyklejania plakatów  
i poziomowania obrazków

Kropki samoprzylepne
• do poziomowania obrazów,  przeklejania 

dekoracji
• do mocowania plakatów,  

do przyklejania papieru ozdobnego  
przy pakowaniu prezentów
INDEKS OPIS OPAK.
AZ1127 masa 84 szt.
AZ1126 kropki 120 szt.

Klej w taśmie
• idealne rozwiązanie do klejenia papieru, kartonu, fotografii, materiałów syntetycznych 

i wielu innych
• końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy
• obudowa wykonana w 50% z recyklingowanego plastiku
• w 100% nadaje się do recyklingu
• klejenie nietrwałe – klej non-permanent: 10 metrów taśmy umożliwiającej wielokrotne 

przyklejanie i odklejanie
INDEKS RODZAJ SZER. DŁUGOŚĆ
HP5147 permanent 8,4 mm 10 m
HP5148 non-permanent 8,4 mm 10 m

Masa mocująca On&Off
• alternatywa dla pinezek
• łatwa w przyklejeniu i usunięciu  

- po odklejeniu
• nie pozostawia plam i gwarantuje niemal 

niewidoczny efekt mocowania
• idealna do przytwierdzania plakatów, rysunków, 

fotografii, dekoracji, ozdób i innych lekkich 
przedmiotów

• z powodzeniem zastępuje pinezki, zszywki, 
taśmę klejącą itp.

• nadaje się do wielokrotnego użycia
• bezzapachowa i bezpieczna dla dzieci 

oraz przyjazna dla środowiska
• 65 części
• kolor biały

INDEKS GRAMATURA
HP1016 35 g

Klej permanentny w taśmie 
• uniwersalny, do klejenia papieru, kartonu, zdjęć, itp.
• substancja klejąca umieszczona na taśmie, co umożliwia szybkie i precyzyjne nakładanie 

kleju
• końcówka zabezpieczona specjalną osłoną
• ergonomiczna, poręczna obudowa

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
DO6766 8 mm 10 m

Klej w taśmie

Masy mocujące

07_Akcesoria_biurowe_2023.indd   335 20.02.2023   11:25



7

336

AK
CE

SO
RI

A 
BI

UR
OW

E

www.pg-partner.pl336

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Zwilżacz glicerynowy
• ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie papierowych kartek
• nie pozostawia tłustych plam na papierze
• charakteryzuje się subtelnym, miętowym zapachem
• nietoksyczny - na bazie gliceryny kosmetycznej, posiada atest PZH
• podłoże antypoślizgowe
• wartość pH 7,5 - 8 przy 100 g/l wody
• średnica nawilżacza: 55 mm, średnica opakowania: 80 mm
• nie zawiera niebezpiecznych składników zgodnie z Dyrektywą 2001/58/EC
• żel nie stanowi zagrożenia zgodnie z Dyrektywami UE 1999/45/EC
• pojemność: 20 ml

INDEKS DO1123

Masa samoprzylepna
• samoprzylepna masa mocująca
• umożliwia wielokrotne łączenie lekkich 

przedmiotów z większością powierzchni
• do przyklejania zdjęć, plakatów, karteczek
• zastępuje taśmę, pinezki
• po odklejeniu nie pozostawia śladów 

na gładkich powierzchniach
• opakowanie zawiera 50 g masy podzielonej 

na 48 kostek
INDEKS GRAMATURA OPAK.
KA1038 50 g 48 szt.

Żelowe kropki  
mocujące w rolce
• samoprzylepne, dwustronne
• umożliwiają łączenie lekkich przedmiotów 

z większością powierzchni
• idealne do przyklejania zdjęć, plakatów, 

karteczek
• zastępują klej i taśmę
• po odklejeniu nie pozostawiają  

śladów na gładkich powierzchniach
• średnica 10 mm

INDEKS OPAK.
EA1114 300 szt.

Szpilki
• uniwersalne 
• galwanizowane

INDEKS WAGA OPAKOWANIA DŁUGOŚĆ SZPILKI
KA5015 50 g 28 mm
KA7148 50 g 15 mm

Szpilki biurowe w kasetce
• wykonane z wysokiej jakości stali
• pakowane w plastikowym przezroczystym pudełku z zawieszką
• kolor srebrny

INDEKS WAGA OPAKOWANIA DŁUGOŚĆ SZPILKI
AX0054 50 g 26 mm

Nawilżacz glicerynowy do palców Non Slip
• średnica wkładu 56 mm
• gramatura: 20 g
• do liczenia pieniędzy, sortowania papierów

INDEKS KA7159

Szpilki

Nawilżacze do palców
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Pinezki srebrne
• wykonane z wysokiej jakości ocynkowanej stali w kolorze 

srebrnym, z zaokrągloną główką
INDEKS OPAK. RODZAJ

AX0060  50 szt. kartonik
AX0061 100 szt. kasetka

Pinezki tablicowe
• kolorowe
• do tablic korkowych

INDEKS OPAK.
KA5047 50 szt.
KA6389 30 szt.

Pinezki

Spinacze biurowe trójkątne
• galwanizowane

INDEKS ROZMIAR OPAK.
KA1005 25 mm 100 szt.
KA5018 28 mm 100 szt.
KA5050 31 mm 100 szt.

Spinacze biurowe
• wykonane z wysokiej jakości ocynkowanej stali
• posiadają zaokrąglony kształt
• kolor srebrny

INDEKS ROZMIAR OPAK.
AX0050  25 mm 100 szt.
AX0051  28 mm 100 szt.
AX0052  33 mm 100 szt.
AX0053  50 mm 100 szt.

Spinacze powlekane w kasetce
• wysokiej jakości stal, zaokrąglony kształt
• pakowane w przezroczystą plastikową kasetkę

INDEKS RODZAJ ROZMIAR OPAK.
AX0055  kolorowe 28 mm 100 szt.
AX0056  neonowe 28 mm 100 szt.
AX1543 pastelowe 28 mm 100 szt.
AX2520 zebra 28 mm 100 szt.

Spinacze biurowe okrągłe
• galwanizowane

INDEKS ROZMIAR OPAK.
KA1004 28 mm 100 szt.
KA5023 33 mm 100 szt.
KA1006 50 mm 100 szt.
KA6295 70 mm 50 szt.

Spinacze, pojemniki na spinacze
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Pojemnik  
na spinacze GR-010
• lakierowany metal  

w kolorze czarnym lub srebrnym
• wymiary: 52x96 mm

INDEKS KOLOR
EA5370 czarny
EA5473 srebrny

Pojemnik  
na spinacze
• siatkowy, lakierowany
• okrągły
• wymiary: 52x96 mm

INDEKS KOLOR
OX2158 czarny

Klipy do papieru
• sprężyste, o wysokiej trwałości
• lakierowana na czarno powłoka odporna na zadrapania
• opakowanie 12 szt.

INDEKS ROZMIAR
KA5732 15 mm
KA1008 19 mm
KA5031 25 mm
KA1009 32 mm
KA5032 41 mm
KA1010 51 mm

Klipy do dokumentów
• metalowe - odporne na odkształcenia, potrójnie galwanizowane
• opakowanie 12 szt.

INDEKS ROZMIAR
DO1541  15 mm
DO2021  19 mm
DO1542  25 mm
DO1543  32 mm
DO1544  41 mm
DO1545  51 mm

Klipy do papieru

Spinacze biurowe w opakowaniu magnetycznym
• wysokiej jakości stal
• zaokrąglony kształt
• pakowane w pudełko z magnetyczną pokrywką ułatwiająca wyciąganie spinaczy
• łączna ilość w opakowaniu: 100 sztuk

INDEKS RODZAJ ROZMIAR
AX1519  metalowe 28 mm
AX1542  kolorowe 28 mm
AX1541  neonowe 28 mm
AX1540  pastelowe 28 mm
AX2514 zebra 28 mm

Zestaw biurowy w kasetce
• w praktycznej plastikowej kasetce wielokrotnego użytku z przegrodami na poszczególne 

elementy
• w skład opakowania wchodzą: klipy biurowe, pinezki metalowe, pinezki tablicowe, spinacze 

kolorowe, spinacze metalowe
INDEKS ILOŚĆ ELEMENTÓW
AX0057 153 szt.
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Gumki recepturki
• gumki recepturki to produkt powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym, rolnictwie 

i ogrodnictwie, biurach, bankach, aptekach, gospodarstwie domowym i wielu innych
• gumki są: wytrzymałe, elastyczne, rozciągliwe
• wykonane z materiału o 60% domieszce kauczuku
• opakowanie 1000 g

INDEKS KOLOR ŚREDNICA WYMIARY
EM1099 biały 30 mm 1,5 mm x 1,2 mm
EM1256 biały 40 mm 1,5 mm x 1,5 mm
EM8234 biały 50 mm 3 mm x 1,5 mm
EM1262 biały 50 mm 1,5 mm x 1,5 mm
EM1255 biały 60 mm 1,5 mm x 1,5 mm
EM8233 biały 100 mm 1,5 mm x 1,5 mm
EM1259 zielony 40 mm 1,5 mm x 1,5 mm
EM1253 zielony 50 mm 1,5 mm x 1,5 mm
EM1254 czerwony 50 mm 1,5 mm x 1,5 mm

Folie stretch
• do ręcznego owijania towaru na paletach
• właściwości rozciągające umożliwiają bardziej wydajne pakowanie
• doskonałe do zabezpieczenia paczek w transporcie, ekonomiczne ze względu na znacznie 

mniejsze zużycie na rogach i kantach
• posiada bardzo wysokie parametry techniczne, tj.: rozciągliwość, sprężystość oraz lepkość
• istnieje możliwość wyprodukowania folii wg indywidualnych potrzeb klienta ze względu na: 

szerokość, długość, kolor, przeznaczenie

INDEKS WAGA 
(NETTO) OPIS SZER.

EM7075 0,3 kg przezroczysty 100 mm
EM5438 0,3 kg folia + podajnik 100 mm
EM5420 1 kg przezroczysty 500 mm
EM5418 1,25 kg przezroczysty 500 mm

INDEKS WAGA 
(NETTO) OPIS SZER.

EM7029 1,45 kg przezroczysty 500 mm
EM7030 1,65 kg przezroczysty 500 mm
EM5421 1,65 kg czarny 500 mm
EM7031 2,5 kg przezroczysty 500 mm

Folie stretch

Gumki recepturki

Gumki recepturki
• wytrzymałe i elastyczne
• wykonane z materiału  

o zwiększonej domieszce  
kauczuku (80%)

• grubość/szerokość: ok. 1,5x1,5 mm
• rozciągliwość w warunkach  

laboratoryjnych: 650-700%
• mix kolorów

INDEKS WAGA OPAKOWANIA WIELKOŚĆ GUMKI (ŚREDNICA)
DO7858 100 g 60 mm
DO1137 500 g 60 mm
DO5861 1000 g 60 mm

Gumki recepturki 70% kauczuku
• elastyczne gumki pakowane w woreczki
• dostępne w 4 kolorach: naturalnym, czerwonym, zielonym oraz białym

INDEKS WAGA OPAK. ŚREDNICA GUMKI
KA5021 25 g mix
KA5145 1000 g 25 mm
KA5365 1000 g 30 mm
KA5470 1000 g 40 mm
KA5448 1000 g 50 mm

INDEKS WAGA OPAK. ŚREDNICA GUMKI
KA5471 1000 g 60 mm
KA6192 1000 g 75 mm
KA6437 1000 g 100 mm
KA5973 1000 g 140 mm

Woreczki strunowe
• woreczki strunowe służą do przechowywania niewielkich rozmiarów przedmiotów
• idealnie sprawdzają się przy transportowaniu drobnych części luzem, aby ich zawartość pozostała razem i nie zaginęła
• sprawdzają się też przy przechowywaniu ziół, przypraw czy suszonych owoców, biżuterii
• wysoka jakość zamka strunowego, szeroki wybór rozmiarów, dopuszczone do kontaktu z żywnością
• grubość folii: 40 mikronów, opakowanie 100 szt.

INDEKS SZER. DŁ.
EM8268 50 mm 70 mm
EM8256 60 mm 80 mm
EM8264 70 mm 100 mm
EM8269 80 mm 120 mm
EM8257 80 mm 180 mm
EM1206 90 mm 200 mm
EM8236 100 mm 100 mm
EM8270 100 mm 120 mm
EM8253 100 mm 150 mm
EM8237 100 mm 200 mm
EM1170 110 mm 130 mm
EM8254 120 mm 180 mm

INDEKS SZER. DŁ.
EM1205 140 mm 150 mm
EM8262 150 mm 200 mm
EM8258 150 mm 220 mm
EM8259 150 mm 250 mm
EM1204 150 mm 300 mm
EM1203 150 mm 400 mm
EM1202 160 mm 160 mm
EM1114 160 mm 220 mm
EM1186 160 mm 250 mm
EM8271 170 mm 230 mm
EM1183 190 mm 250 mm
EM1181 200 mm 250 mm

INDEKS SZER. DŁ.
EM1142 200 mm 300 mm
EM1184 200 mm 400 mm
EM1207 215 mm 300 mm
EM1110 220 mm 280 mm
EM8260 230 mm 320 mm
EM8261 250 mm 300 mm
EM8238 250 mm 350 mm
EM8263 300 mm 400 mm
EM1208 350 mm 450 mm
EM1210 400 mm 450 mm
EM1211 450 mm 500 mm
EM1212 550 mm 550 mm

Woreczki strunowe
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AeroPOUCH 4 - urządzenie do produkcji 
wypełniaczy powietrznych
• teraz samodzielnie wyprodukujesz poduszki powietrzne do pakowania 

oraz stabilizowania produktów w swoich paczkach
• ilość poduszek i mat powietrznych można dostosować do indywidualnych potrzeb
• prędkość maksymalna: 12 m/min., moc: 250 W
• wskaźnik i regulacja ciśnienia powietrza
• obsługa poduszek i mat powietrznych OPUS aeroPOUCH
• poduszki wykonane z folii HDPE o grubości 20 mikronów
• poduszki i maty foliowe doskonale amortyzują drgania, chronią przed zmianami 

temperatury, szczelnie wypełniają puste przestrzenie dając gwarancję 
bezpiecznego transportu
INDEKS RODZAJ WYMIARY ROLKI

OP3004  urządzenie AeroPOUCH 4 -
OP3005  pojedyńcza poduszka 10 cm x 20 cm x 300 m
OP3006  mata 20 poduszek 40 cm x 32,5 cm x 300 m 
OP3007  mata 60 bąbli 40 cm x 32,5 cm x 300 m
OP3008  mata MINI BUBBLE 40 cm x 32,5 cm x 300 m

Folia bąbelkowa
INDEKS DŁ. SZER.
NC1671 5 m 0,5 m
NC1672 10 m 0,5 m
NC1674 100 m 0,5 m
NC1675 100 m 1,2 m

Wypełniacz papierowy
• papier nacinany 3D o strukturze plastra miodu, to ekologiczna alternatywa dla folii 

bąbelkowej
• produkt ten w 100% nadaje się do recyklingu i znacznie oszczędza przestrzeń magazynową 
• przed rozciągnięciem jest to „zwykła” rolka papieru a po rozciągnięciu otrzymujemy 

trójwymiarową strukturę, o blisko podwojonej długości
• doskonale sprawdza się jako wypełniacz i zabezpieczenie produktów w czasie wysyłki
• może też stanowić alternatywę dla klasycznych papierów pakowych i prezentowych

INDEKS SZER. ROLI DŁ. ROLI KOLOR 
EO0023 380 mm 150 m brązowy

Opakowania 
dla e-commerce 
z paskiem klejowym
• posiadają pasek klejowy, ułatwiający 

ich zamknięcie oraz zrywkę do jego 
otwarcia przez klienta

• główne zastosowanie to wysyłki  
ze sklepów internetowych

• opakowania w konstrukcji Fefco 427 
wymagają ręcznego złożenia

• Fefco 703 - mają automatyczne dno, 
więc można je złożyć jednym ruchem, 
a ponadto można regulować ich 
wysokość w zakresie od 70 do 120 mm 

• największe opakowanie, w konstrukcji 
Fefco 703, posiada dwa paski klejowe  
- wysyłka i zwrot towaru

• wykonane z brązowej tektury falistej, 
wykonanej w 100% z recyklingu

• do klejenia poszczególnych warstw tektury używany jest naturalny klej skrobiowy
• najmniejsze pudełko - fala E (ok. 1,6-1,8 mm grubości), pozostałe - fala B (ok. 2,6 mm)

INDEKS SZER. DŁ. WYS. KONSTRUKCJA 
EO0018  110 mm 150 mm 70 mm 427
EO0019  185 mm 290 mm 70 mm 427
EO0020  185 mm 290 mm 70 mm 120
EO0021  290 mm 370 mm 100 mm 427
EO0022 290 mm 370 mm 70 mm 120

Pakowanie i oznaczanie

Pudła klapowe 
• przenaczone do pakowania ciężkich przedmiotów
• prosta i bardzo mocna konstrukcja, szybkie składanie (FEFCO0201)
• pudło A4 posiada kod EAN nadrukowany na wewnętrznej klapie

INDEKS SZER. DŁ. WYS. TYP
EO0015  223 mm 312 mm 280 mm FEFCO 201
EO0016  312 mm 432 mm 360 mm FEFCO 201
EO0017  432 mm 312 mm 360 mm FEFCO 201
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Taśma ostrzegawcza
• do stosowania w magazynach, 

placach budowy, itp.
• samoprzylepna
• szerokość: 48 mm
• długość: 20 m
• średnica rolki: 3’’ (ok. 76 mm)

INDEKS KOLOR
DO1618 czarno-żółty

Samoprzylepna taśma  
antypoślizgowa  
DURALINE GRIP+ FORMFIT
• antypoślizgowa taśma samoprzylepna aluminiowa dopasowująca się do nierównych 

powierzchni w celu zwiększenia bezpieczeństwa traktów komunikacyjnych 
i powierzchni ruchu pieszego

• nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz na zadaszone powierzchnie
• taśma aluminiowa dopasowująca się do nierównego podłoża nadaje się szczególnie  

na powierzchnie z blach wytłaczanych (ryflowanych i innych)
• do stosowania na stopniach schodów, rampach, powierzchniach przemysłowych 

i ruchu pieszego przy maszynach i pojazdach
• zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości R13 według 

normy DIN 51130 (grupa R)
INDEKS SZER.

DU0094 50 mm

Samoprzylepna taśma  
antypoślizgowa DURALINE  
GRIP COLOR
• standardowa antypoślizgowa taśma  

samoprzylepna do zwiększenia bezpieczeństwa  
traktów komunikacyjnych i powierzchni  
ruchu pieszego

• nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz  
na zadaszone powierzchnie

• warstwa antypoślizgowa podnosi  
bezpieczeństwo na traktach  
komunikacyjnych i schodach

• do stosowania na stopniach schodów,  
rampach, powierzchniach przemysłowych i ruchu pieszego przy maszynach i pojazdach

• zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości R13 według  
normy DIN 51130 (grupa R)

• długość 15 m
INDEKS SZER. KOLOR 

DU0087  25 mm żółto-czarny
DU0088  50 mm żółto-czarny
DU0089  75 mm żółto-czarny

Taśmy pakowe
• taśmy papierowe: w połączeniu z opakowaniem tekturowym może być poddana 

recyklingowi wraz z opakowaniem
• taśma KRAFT produkowana jest w kolorze brązowym i dodaje odpowiedniej estetyki 

opakowaniu
• taśma zbrojona oferuje bardzo dobrą adhezje do opakowań tekturowych oraz bardzo dobrą 

wytrzymałość na zrywanie - tym samym nadaje się idealnie także dla opakowań ciężkich
• taśmy polietylenowe: specjalna folia polietylenowa, wzmocniona krzyżowo włóknem 

szklanym, co sprawia że taśma jest wyjątkowo odporna na zrywanie
• taśma wzmocniona krzyżowo jest znacznie mocniejszym rozwiązaniem niż standardowa 

taśma niewzmacniana
• bardzo dobrze zabezpiecza opakowania, mocno i trwale utrzymuje zwoje przy opasywaniu

INDEKS RODZAJ SZER. DŁ.
EO0024  papierowa 48 mm 50 m
EO0025  papierowa wzmocniona krzyżowo 48 mm 50 m
EO0026  polietylenowa wzmocniona krzyżowo 48 mm 50 m

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa DURALINE GRIP
• do zwiększenia bezpieczeństwa traktów komunikacyjnych i powierzchni ruchu pieszego
• nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz na zadaszone powierzchnie
• warstwa antypoślizgowa podnosi bezpieczeństwo na traktach komunikacyjnych i schodach
• do stosowania na stopniach schodów, rampach, powierzchniach przemysłowych i ruchu 

pieszego przy maszynach i pojazdach
• zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości R13 według normy DIN 

51130 (grupa R)
• długość 15 m

INDEKS SZER. KOLOR 
DU0084  25 mm czarny
DU0085  50 mm czarny
DU0086  75 mm czarny

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa DURALINE GRIP+ 
• antypoślizgowa taśma samoprzylepna o gruboziarnistej powierzchni do zwiększenia 

bezpieczeństwa traktów komunikacyjnych na powierzchniach przemysłowych
• nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz na zadaszonych i intensywnie używanych powierzchniach
• warstwa antypoślizgowa podnosi bezpieczeństwo na traktach komunikacyjnych i schodach
• gruby granulat zapewnia stały efekt antypoślizgowy również w przypadku dużego zabrudzenia 

i obciążenia
• do stosowania na stopniach schodów, rampach, powierzchniach przemysłowych i ruchu 

pieszego przy maszynach i pojazdach
• zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości R13 według normy DIN 

51130 (grupa R)
INDEKS SZER. KOLOR 

DU0090  25 mm czarny
DU0091  50 mm czarny
DU0092  25 mm żółto-czarny
DU0093  50 mm żółto-czarny
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Datownik automatyczny 4810 ISO/4810 POL
• idealny produkt do pracy w biurze - poręczny i prosty w obsłudze
• łatwa zmiana daty oraz intuicyjna wymiana wkładki tuszującej powoduje,  

że datownik jest przyjazny w użytkowaniu
• elegancka obudowa wyprodukowana z odzyskanego plastiku  

oraz przy zmniejszonej emisji CO2
• przydatny jest szczególnie do stemplowania korespondencji firmowej, potwierdzenia 

odbioru gotówki, dostawy towaru itp.
INDEKS OPIS
TR1000 4810 ISO
TR1001 4810 POL

Numerator automatyczny B6/6K/8K,  
wymienna tuszownica C6
• numerator Reiner w mocnej niezawodnej obudowie i z plastikowym ergonomicznym  

uchwytem oraz metalową czcionką
• przydatny w księgowości do archiwizacji dokumentów ścisłego zarachowania
• cechą specjalną numeratora jest to, że na ostatnich 5 pierścieniach posiada opcję  

powtarzania numerów 0, 1-6, 12 i 20 razy (modele B6 i B6K) oraz 0, 1-3, 6 razy (model B8K)
• na każdym pierścieniu jest 10 cyfr i puste pole
• wysokość cyfr 4,5 mm
• numerator 6-cyfrowy: B6 występuje w obudowie metalowej, B6K - w obudowie plastikowej, 

numerator 8-cyfrowy: B8K występuje w obudowie plastikowej
• wymienny wkład samotuszujący, dostępny w kolorze czarnym i czerwonym, wystarcza  

na ok 16 tys. odbić (symbol wkładu do modelu B6 i B6K - C6, a do modelu B8K - C7/8)
• dostępny jest także wydajny, skondensowany tusz olejowy 

w kolorze czarnym, tubka 5 ml (symbol tuszu R343)
INDEKS OPIS

RR1000 numerator B8K, 8 cyfr
RR1001 numerator B6, 6 cyfr
RR1002 numerator B6K, 6 cyfr
RR5000 tuszownica C6

Pieczątka i datownik  
automatyczny z gotowymi hasłami
• hasła: „Zapłacono”; „Gotówka”; „Druki”; „Polecony”; „Express”;  

„Oryginał”; „Anulowano”; „Przelew”; „Kopia”;  „Pilne”; „Wpłynęło”; „Poufne”
• elegancka obudowa z tworzywa ABS
• wyprodukowana z materiałów odzyskanych oraz przy zmniejszonej emisji CO2
• przydatny szczególnie do stemplowania dokumentacji firmowej
• datownik z gotowymi hasłami wysokość czcionki 3,8 mm; data w wersji ISO

INDEKS OPIS
TR5130 4817

Numerator automatyczny 
4836/4846/48313
• numerator automatyczny Trodat z serii Printy
• obudowa wyprodukowana z oczyszczonego plastiku  

oraz przy zmniejszonej emisji CO2
• 6-cyfrowy (4836, 4846) i 13-cyfrowy (48313) wysokość czcionki 

3,8 mm (4836, 4846) i 4 mm (4846)
INDEKS IL. POZ. WYS. CYFR
TR1030 13 3,8 mm
TR5207 6 3,8 mm
TR1003 6 4,0 mm

Numerator automatyczny 5558
• najbardziej wytrzymała pieczątka biurowa Trodat 

Professional - gwarancja 400 tys.  
odbić

• posiada metalowy szkielet oraz bardzo  
mocną, stalową obudowę

• idealnie dopracowany mechanizm  
stempluje lekko i bez wysiłku

• wymienna wkładka z wygodnym uchwytem  
- gwarantuje czyste ręce przy wymianie

• wyprodukowana z materiałów odzyskanych  
oraz przy zmniejszonej emisji CO2

• idealna do urzędów, banków, instytucji  
i wszędzie tam, gdzie stempluje się  
dużo dokumentów
INDEKS OPIS
TR1004 numerator

Pieczątki, numeratory i datowniki
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Wkład tuszujący
• oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczątek automatycznych Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia
• umożliwiają łatwą i wolną od zabrudzeń wymianę wkładki w każdym modelu pieczątki
• idealne nasączenie wkładu tuszem zapobiega kleksom, plamom i niedotuszowaniom już od pierwszego użycia
kompatybilne z: 
Printy 4911, 4820, 4822, 4846

INDEKS KOL. TUSZU
TR5027 czarny
TR5078 czerwony
TR5028 niebieski
TR5029 zielony
TR5140 fioletowy

Szybkoschnący tusz do pieczątek Noris 199PO
• tusz alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący
• do znakowania powierzchni gładkich (np. papier szkło, metal)
• do pieczątek ręcznych z gumową lub polimerową, odporną na alkohol płytką stemplującą
• nakrętka w kolorze tuszu
• buteleczka z końcówką ułatwiająca nasączanie poduszek

INDEKS KOLOR
NN1010 czarny
NN1011 czerwony
NN1012 niebieski

kompatybilne z: drukarenka Printy 4913
INDEKS KOL. TUSZU
TR5035 czarny
TR5079 czerwony
TR5108 niebieski
TR5104 zielony
TR5170 fioletowy

Poduszki do pieczątek 9051/9052/9053
• poduszka do pieczątek w eleganckim pudełku z tworzywa  

o wysokiej jakości i wytrzymałości
• zawiera wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów nasączone tuszem  

w jednym z pięciu kolorów: czarnym, czerwonym, niebieskim
• wymiary: 90x50 mm (9051), 110x70 mm (9052), 160x90 mm (9053)

INDEKS SZER. DŁ. KOL. TUSZU
TR1012 90 mm 50 mm czarny
TR1013 90 mm 50 mm czerwony
TR1014 90 mm 50 mm niebieski
TR1016 110 mm 70 mm czarny
TR1017 110 mm 70 mm czerwony
TR1018 110 mm 70 mm niebieski
TR1020 160 mm 90 mm czarny
TR1021 160 mm 90 mm czerwony
TR1022 160 mm 90 mm niebieski

kompatybilne z: Printy 4912
INDEKS KOL. TUSZU
TR5030 czarny
TR5031 czerwony
TR5032 niebieski
TR6081 zielony
TR5141 fioletowy

Tusz do stempli gumowych 7011
• do znakowania papieru
• do pieczątek ręcznych i samotuszujących, z gumową lub polimerową płytką stemplującą
• buteleczka 28 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze 

tuszu
• z boku buteleczki przezroczysty pasek ułatwiający śledzenie poziomu tuszu

INDEKS KOL. TUSZU
TR6485 czarny
TR5916 czerwony
TR6569 niebieski
TR6570 zielony
TR6499 fioletowy

Pieczątka Trodat Printy 4914
• pieczątka z zatyczką – mała i kompaktowa, idealna do każdego biura
• funkcjonalny system blokady ułatwia czystą wymianę wkładki
• okienko indeksowe oraz okienko pozycyjne pomagają w precyzyjnym stemplowaniu
• rozmiar odbicia: 64x26 mm
• dostępne kolory obudowy: czarny, szary, czerwony, niebieski, różowy, zielony, biały
• kolory wkładów tuszujących: czarny, czerwony, niebieski, fioletowy, zielony
• wkładka: 6/4914

INDEKS OPIS
TR6244 4914
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Pieczątka Printer IQ
• przezroczysta podstawa ułatwia wykonanie odbicia treści 

we właściwym miejscu
• wyposażona w zatyczkę, którą bardzo łatwo można nałożyć chroniąc 

płytkę tekstową przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniem,  
np. w torbie lub teczce

• stopki antypoślizgowe zabezpieczają pieczątkę przed przesuwaniem 
na papierze, dlatego gwarantuje czytelną treść - bez „podwójnych” 
odbić

• bezawaryjna – wykonana z tworzyw najwyższej jakości
• okienko XXL pozwala w pełni spersonalizować pieczątkę
• opakowanie z pieczątką zawiera dwie karteczki indeksujące, 

z czterema standardowymi kolorami, odpowiednimi dla każdego 
koloru obudowy

Numerator Horray
• automatyczny numerator  

sześcio- lub ośmiopozycyjny Horray 
• styl czcionki: Antique
• automatyczne powtórzenia pozwalają wielokrotnie 

wykonać daną konfigurację odbicia, co w znacznym 
stopniu podnosi wydajność pracy
INDEKS OPIS ODUDOWA WYSOKOŚĆ CYFR
PY1059 H56/6 metalowa 5,5 mm
PY1483 H56/6 metalowa 4,5 mm
PY5194 H57/6 plastikowa 4,5 mm
PY5069 H57/8 plastikowa 4,5 mm

Tusz do stempli
• wydajny tusz do pieczątek gumowych i polimerowych; nasycone kolory sprawiają, 

że treść jest bardzo czytelna i wyraźna
• optymalna gęstość gwarantuje idealne, równomierne i pełne odbicie
• kolor tuszu jest bardzo trwały
• dołączony do butelki datownik ułatwia prawidłową aplikacje
• opakowanie 25 ml

INDEKS KOL. TUSZU
PY5071 czarny
PY5070 czerwony
PY5094 niebieski

INDEKS KOL. TUSZU
PY5084 zielony
PY5709 fioletowy

Wodny tusz do pieczątek 
Noris 110S
• tusz Noris 110S do znakowania papieru
• do pieczątek ręcznych i automatycznych, 

z gumową lub polimerową płytką stemplującą
• buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą 

nasączenie poduszek  
oraz nakrętką w kolorze tuszu
INDEKS KOL. TUSZU
NN1000 czarny
NN1001 czerwony
NN1002 niebieski
NN1003 zielony
NN1004 fioletowy

Olejowy tusz do pieczątek 
Noris 210
• tusz olejowy do znakowania papieru
• do pieczątek ręcznych z metalową 

lub gumową, odporną na olej płytką 
stemplującą

• buteleczka 25 ml z końcówką 
ułatwiającą nasączanie poduszek 
oraz z nakrętką w kolorze tuszu
INDEKS KOL. TUSZU
NN1005 czarny
NN1006 czerwony
NN1007 niebieski

INDEKS ROZMIAR KOLOR OBUD. KOL. TUSZU
PY1036  20 biały nienasączona
PY4217  20 czarny nienasączona
PY1438  20 biały czarny
PY1439  20 czarny czarny
PY4218  30 biały nienasączona
PY1034  30 czarny nienasączona
PY1437  30 biały czarny
PY1035  30 czarny czarny
PY1431  40 biały nienasączona
PY1319  40 czarny nienasączona

INDEKS ROZMIAR KOLOR OBUD. KOL. TUSZU
PY1321  40 biały czarny
PY1037  40 czarny czarny
PY1501  50 biały nienasączona
PY4221  50 czarny nienasączona
PY1605  50 biały czarny
PY1559  50 czarny czarny
PY4220  60 biały nienasączona
PY4219  60 czarny nienasączona
PY1572  60 biały czarny
PY1603  60 czarny czarny
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Akcesoria do urządzenia E-MARK
Gama ponad 20 dedykowanych produktów m.in.:
• dopasowana do urządzenia kształtem linijka, umożliwiająca precyzyjne pozycjonowanie 

wydruków
• etykiety PVC (różne rozmiary, samoprzylepne bądź z otworem)
• specjalne narzędzie do druku kart i dwa rodzaje dwustronnych kart (PVC oraz papierowe) 

ułatwi tworzenie voucherów, kart lojalnościowych czy identyfikatorów
• całość uzupełniają wodoodporne opaski eventowe, które idealnie nadają się pod zadruk
• wysokiej jakości cartridge C2 (1500 wydruków w pełnej palecie kolorów, odporny 

na zasychanie tuszu w głowicy drukującej)
INDEKS OPIS
PY1750 trójkolorowy cartridge C2
PY0029 linijka
PY1751 zestaw: narzędzie do nadruku kart wraz z kartami do nadruku
PY1752  etykieta PVC samoprzylepna dedykowana pod nadruk 80x18x0,76 mm (50 szt.)
PY1753  karty PVC do dwustronnego druku, 85,5x54x0,76 mm (50 szt.) (PVC card)
PY1754  etykieta PVC z otworem śr. 5 mm dedykowana pod nadruk 45x18x0,76 mm (20 szt.)
PY1755  opaski na rękę białe, papierowe 19x250 mm (op. 100 szt.)

Mobilne elektroniczne urządzenie do znakowania E-MARK
• pierwsze na świecie zasilane przez baterię urządzenie znakujące
• oferuje wydruki w pełnym kolorze w niemal nieograniczonych wariantach
• wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami
• datownik, numerator, generator kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu
• nadruki mogą być wykonywane na każdej chłonnej powierzchni, takiej jak: dokumenty, 

koperty, książki, torebki papierowe, taśmy tekstylne, kartony itp.
• pozwala na uzyskanie wzorów o następujących powierzchniach: wydruk 1-wersowy 

o maks. wym. 14x150 mm; wydruk 2-wersowy o łącznych wymiarach 28x75 mm; 
wydruk 3-wersowy o łącznych wymiarach 42x50 mm
INDEKS KOLOR
PY1300 biały
PY1301 czarny

Poduszki do pieczątek MICRO-1/MICRO-2/MICRO-3
• do stempli tradycyjnych: gumowych lub polimerowych
• nasączana elektronicznie tuszem najwyższej jakości, który gwarantuje bardzo wysoką trwałość odbicia pieczątki
• występuje w trzech formatach oraz w pięciu kolorach a także w wersji nienasączonej - blanco
• produkty Micro wyróżniają także bezcenne walory ekologiczne - około 90% materiałów może zostać przetworzonych w procesie recyclingu

INDEKS SZER. DŁ. KOL. TUSZU
PY6026 90 mm 50 mm brak
PY1027 90 mm 50 mm czarny
PY5987 90 mm 50 mm czerwony
PY6027 90 mm 50 mm fioletowy
PY5988 90 mm 50 mm niebieski
PY5989 90 mm 50 mm zielony
PY1028 110 mm 70 mm czarny
PY6028 110 mm 70 mm brak
PY5991 110 mm 70 mm niebieski
PY5990 110 mm 70 mm czerwony
PY6029 110 mm 70 mm fioletowy
PY5992 110 mm 70 mm zielony
PY6030 160 mm 90 mm brak
PY1029 160 mm 90 mm czarny
PY5298 160 mm 90 mm czerwony
PY5163 160 mm 90 mm fioletowy
PY5299 160 mm 90 mm niebieski
PY5993 160 mm 90 mm zielony

Datownik Mini Printer S120
• charakterystyczna mała i lekka obudowa zapewnia komfort użytkowania
• prosty system wymiany poduszki dodatkowo wpływa na wygodę obsługi
• odpowiedni kształt rączki ułatwia uzyskanie najlepszej jakości odbicia
• dostępny w 3 wersjach: polska, cyfrowa, ISO

INDEKS WERSJA
PY5196 polska
PY1030 cyfrowa
PY5854 ISO
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STWÓRZ SWOJE IDEALNE PODSTAWY

dostępne w:

URBAN MIX: NIEZAWODNO˜°  I STYL W DOSKONAŁEJ HARMONII.
Dzięki odpornej na rozdarcia, ultra odpornej okładce, metalicznym kolorom i podwójnej 
spirali Twój notatnik Urban Mix będzie solidnym i niezawodnym sprzymierzeńcem, 
towarzyszącym Ci wszędzie, gdzie go potrzebujesz. Wszystko to w połączeniu z mocą 
SCRIBZEE® do skanowania, przechowywania i udostępniania notatek w dowolnym 
miejscu i czasie.
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Materiały najlepszych marek

Zadzwoń lub napisz do nas.
Chętnie Ci pomożemy.

Pomożemy Ci dobrać
materiały eksploatacyjne
do Twojej drukarki.

Tagline_Logo_R_2011_CMYK

Zadzwoń lub napisz do nas  
a chętnie Ci pomożemy dobrać  

materiały eksploatacyjne do twojej drukarki

Materiały najlepszych marek
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Materiały najlepszych marek

Zadzwoń lub napisz do nas.
Chętnie Ci pomożemy.

Pomożemy Ci dobrać
materiały eksploatacyjne
do Twojej drukarki.

Tagline_Logo_R_2011_CMYK

Materiały najlepszych marek
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INDEKS SYMBOL OZNACZENIE OEM KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

CR3256 ZHL-CB435ANP CB435A czarny  n 1500 str. HP Laserjet P1005 P1006

CR4263 ZHL-CB436ANP CB436A czarny  n 2000 str. HP LaserJet M1120N MFP M1120 MFP M1522NF MFP P1505 P1505n

CR6885 ZHL-CE255XRP CE255X czarny  n 12 500 str. HP Laserjet Enterprise P3010 P3015 P3015d P3015dn P3015x P3015d P3015dn  P3015x

CR1114 ZHL-CE278ANP CE278A czarny  n 2100 str. HP Laserjet Pro M1536dnf MFP P1566 P1606dn

CR1045 ZHL-CE285ANP CE285A czarny  n 1600 str. HP LaserJet P1108 HP Laserjet Pro M1130 M1132 M1210 mfp M1212NF  M1217NFW P1100 P1102 P1102w P1109

CR2004 ZHL-CE505ARP CE505A czarny  n 2300 str. HP Laserjet P2030 2035 2035n 2050 2055d 2055dn 2055x

CR2061 ZHL-CE505XRP CE505X czarny  n 6500 str. HP Laserjet P2030 2035 2035n 2050 2055d 2055dn 2055x

CR1067 ZHL-CF217ANP CF217A czarny  n 1600 str.  HP LaserJet Pro M102 HP LaserJet Pro M104 HP LaserJet Pro M130 HP LaserJet Pro M132

CR6497 ZHL-CF226ANP CF226A czarny  n 3100 str. HP LaserJet Pro M402dn HP LaserJet Pro M426fdw 

CR6496 ZHL-CF226XNP CF226X czarny  n 9000 str. HP LaserJet Pro M402dn HP LaserJet Pro M426fdw 

CR1233 ZHL-CF244ANP CF244A czarny  n 1000 str. LaserJet Pro M15a / LaserJet Pro M15w / LaserJet Pro MFP M28a / LaserJet Pro MFP M28w

CR9307 ZHL-CF279ANP CF279A czarny  n 1000 str. HP LaserJet Pro M12a (T0L45A), HP LaserJet Pro M12w (T0L46A), HP LaserJet Pro M26a (T0L49A), HP LaserJet Pro 
M26nw (T0L50A) MFP

CR5979 ZHL-CF280ANP CF280A czarny  n 2700 str. HP LaserJet Pro 400 M401 Series HP LaserJet Pro 400 M425DW 

CR3022 ZHL-CF280XNP CF280X czarny  n 6900 str. HP LaserJet Pro 400 M401 Series HP LaserJet Pro 400 M425DW 

CR6335 ZHL-CF283ANP CF283A czarny  n 1500 str. HP Laserjet   M125 M126 M127F 201 225 

CR6378 ZHL-CF283XNP CF283X czarny  n 2200 str. HP Laserjet   M125 M126 M127F 201 225 

CR1040 ZHL-Q2612ANP Q2612A czarny  n 2000 str. HP LaserJet 1010 1012 1015 1018 1020 1022 3015 3020 3030 3050 3052 3055 M1005 1319f Canon L100 120 
140 160 

CR5238 ZHL-Q5949XNP Q5949X czarny  n 6000 str. HP Laserjet 1320 1320 N 1320 NW 1320 TN 3390 3392

CR1113 ZHL-Q7553ANP Q7553A czarny  n 3000 str. HP Laserjet M2727NF MFP P2014 P2015 P2015d P2015dn P2015n P2015x

CR1188 ZHL-Q7553XNP Q7553X czarny  n 7000 str. HP Laserjet M2727NF MFP P2014 P2015 P2015d P2015dn P2015n P2015x

CR4419 ZHL-W1103AN W1103A czarny  n 2500 str. HP Neverstop Laser MFP 1200, HP Neverstop Laser MFP 1000, HP Neverstop Laser MFP 1000A, HP Neverstop Laser 
MFP 1000W, HP Neverstop Laser MFP 1200A, HP Neverstop Laser MFP 1200W

CR8547 ZHL-W1106A W1106A czarny  n 1000 str. HP Laser 107, MFP 135, MFP 137

CR4555 ZHL-W2070ANP W2070A czarny  n 1000 str. HP Color Laser 150, MFP 178, MFP 179

CR6630 ZHL-W2071ANP W2071A cyan  n 700 str. HP Color Laser 150, MFP 178, MFP 179

CR4556 ZHL-W2072ANP W2072A żółty  n 700 str. HP Color Laser 150, MFP 178, MFP 179

CR4557 ZHL-W2073ANP W2073A magenta  n 700 str. HP Color Laser 150, MFP 178, MFP 179

Tonery HP (zamienniki)
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INDEKS SYMBOL OZNACZENIE OEM KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

CR1122 ZBL-TN1030NP TN-1030 czarny  n 1000 str. Brother DCP-1510E, DCP-1512E, DCP-1520, DCP-1610WE, HL-1110, HL-1110E, HL-1112, HL-1112E, HL-1210WE, 
MFC-1810E

CR6296 ZBL-TN2320NP TN-2320 czarny  n 2600 str. Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, HL-2300D, HL-2340DW, HL-2360DN,  
HL-2365DW MFCL-2700DW

CR5546 ZBL-TN2411NP TN-2411 czarny  n 1200 str. Brother DCPL2512, L2532, L2552, HLL2312, L2352, L2372, MFCL2712, L2732

CR6228 ZBL-TN241KNP TN-241BK czarny  n 2500 str. Brother DCP-9020, HL-3140CW, HL-3150, HL-3170, HL-3170CDW, MFC-9140CDN

CR9632 ZBL-TN2421NP TN-2421 czarny  n 3000 str. Brother DCPL2512, L2532, L2552, HLL2312, L2352, L2372, MFCL2712, L2732

CR4501 ZLL-E260NP E260A11E czarny  n 3500 str. Lexmark E260, E360, E460, E462

CR4502 ZOK-ML320NP 9002303 czarny  n 3 mln znaków OKI ML172/190/183/184/192/193/194/195/240/280/320/321/380/390/391/OKIDATA 8320/8330/5320S      

CR2398 ZOL-B412NP 45807102 czarny  n 3000 str. OKI B412 B412dn B432 B432dn  B512 MB472 MB472 MB492 MB562

CR6028 ZSL-ML1610NP MLT-D119S czarny  n 3000 str. Samsung ML-1610, 2010, 2510, 2570, 2570N, 2571, SCX-4521F Xerox Phaser-3117, 3122, 3124 3125   

CR6289 ZSL-MLTD111SNP MLT-D111S czarny  n 1000 str. Samsung Xpress SL-M2022W M2070W, Samsung Xpress SL-M2020, M2020W, M2022, M2022W, M2070, 
M2070F, M2070FW, M2070W, M2026

CR4554 ZBL-TN247KNP TN-247K czarny  n 3000 str. Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW

CR6958 ZCL-CRG046HKNP 1254C002 czarny  n 6300 str. Canon I-Sensys: LBP-653 Cdw, LBP-654 Cdw, LBP-654 Cx, MF 731 Cdw, MF 732 Cdw, MF 733 Cdw, MF 734 Cdw, 
MF 735 Cdw, MF 735 Cdwt, MF 735 Cx

CR4320 ZCL-CRG054BRP 3024C002 czarny  n 1500 str. Canon i-SENSYS LBP621 CW, Canon i-SENSYS MF-641 CW, Canon i-SENSYS MF-645 CX,  
Canon i-SENSYS LBP623 CDW, Canon i-SENSYS MF-643 CDW

CR4558 ZKL-TK5280KRP TK-5280K czarny  n 13 000 str. Kyocera ECOSYS M6235cidn

Tonery Brother, Canon, Kyocera, Lexmark, OKI, Samsung (zamienniki)
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TOP - TUSZE HP

INDEKS SYMBOL KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

HH1523 3YM60AE trikolor  n n n 100 str. HP DeskJet 2320/2710/2720/2721/2723/Plus 4120/Plus 4122/Plus 4130/Envy 6010/Envy 6020/Envy 6030/Envy 6032/Envy 6052/Envy Pro 
6420/Envy Pro 6430/Envy Pro 6432/Envy Pro 6452/Envy Pro 6455/Envy Pro 6458

HH1524 3YM61AE czarny  n 120 str. HP DeskJet 2320/2710/2720/2721/2723/Plus 4120/Plus 4122/Plus 4130/Envy 6010/Envy 6020/Envy 6030/Envy 6032/Envy 6052/Envy Pro 
6420/Envy Pro 6430/Envy Pro 6432/Envy Pro 6452/Envy Pro 6455/Envy Pro 6458

HH5651 C9351AE czarny  n 150 str. HP DeskJet 3920/3930/3940/D1360/D1360/D1460/D1470/D1530/D1550/D1560/D1568/D2330/D2360/D2460/F370/F375/F380/
F2180F2280/F2290/F4140/F4180/OfficeJet 4315//4355/J3680/PSC 1402/1410/1415/1417

HH6011 CC640EE czarny  n 200 str. HP DeskJet D1660/D1668/D2560/D2566/D2660/D5560/D5563/F2420/F2476/F2480/F4210/F4272/F4273/F4280/F4580/ENVY 110 
e-AiO/ENVY 114 e-AiO/Photosmart C4670/Photosmart C4680/Photosmart C4685/Photosmart C4780

HH1044 CD887AE czarny  n 600 str. HP DeskJet D730/F735/HP DeskJet Ink Advantage K109a/K109g/K209a/K209g/K510a

HH1045 CD888AE trikolor  n n n 250 str. HP DeskJet D730/F735/HP DeskJet Ink Advantage K109a/K109g/K209a/K209g/K510a

HH7016 CH561EE czarny  n 190 str. HP DeskJet 1000/1050/1510/2000/2050/2510/2540/3000/3050/3054/Envy 4500 e-AiO/Envy 4504 e-AiO/Envy 5530 e-AiO/Envy 5532 
e-AiO/OfficeJet 4630 e-AiO/OfficeJet 4632 e-AiO/OfficeJet 4634 e-AiO/OfficeJet 4636 e-AiO

HH7018 CH562EE trikolor  n n n 165 str. HP DeskJet 1000/1050/1510/2000/2050/2510/2540/3000/3050/3054/Envy 4500 e-AiO/Envy 4504 e-AiO/Envy 5530 e-AiO/Envy 5532 
e-AiO/OfficeJet 4630 e-AiO/OfficeJet 4632 e-AiO/OfficeJet 4634 e-AiO/OfficeJet 4636 e-AiO

HH7128 CN692AE czarny  n 480 str. HP DeskJet Ink Advantage 2060 K110

HH7129 CN693AE trikolor  n n n 200 str. HP DeskJet Ink Advantage 2060 K110

HH7548 CZ101AE czarny  n 360 str. HP DeskJet Ink Advantage 1015/1510/1515 AiO/1516/2515/2545 e-AiO/2645 AiO/2646/3515 e-AiO 6/4515 e-AiO/4645 e-AiO

HH7549 CZ102AE trikolor  n n n 200 str. HP DeskJet Ink Advantage 1015/1510/1515 AiO/1516/2515/2545 e-AiO/2645 AiO/2646/3515 e-AiO 6/4515 e-AiO/4645 e-AiO

HH7544 CZ109AE czarny  n 550 str. HP DeskJet Ink Advantage 3525/4615/4625 e-AiO/5525/6525

HH7546 CZ110AE cyan  n 600 str. HP DeskJet Ink Advantage 3525/4615/4625 e-AiO/5525/6525

HH7545 CZ111AE magenta  n 600 str. HP DeskJet Ink Advantage 3525/4615/4625 e-AiO/5525/6525

HH7547 CZ112AE żółty  n 600 str. HP DeskJet Ink Advantage 3525/4615/4625 e-AiO/5525/6525

HH9243 F6U65AE trikolor  n n n 165 str. HP DeskJet 1110/2130/3630/3636/3639/HP OfficeJet 3830/3831/3833/3835/4650/4655/4656/4657/4658/5220/5230/5232 HP ENVY 
4520/4525/4526/4527/4528

HH9244 F6U66AE czarny  n 190 str. HP DeskJet 1110/2130/3630/3636/3639/HP OfficeJet 3830/3831/3833/3835/4650/4655/4656/4657/4658/5220/5230/5232 HP ENVY 
4520/4525/4526/4527/4528

HH9181 F6V24AE trikolor  n n n 200 str. HP Deskjet Ink Advantage 1115/2135/2275/3635/3775/3785/3788/3835/4535/4675/5075/5275

HH9182 F6V25AE czarny  n 360 str. HP Deskjet Ink Advantage 1115/2135/2275/3635/3775/3785/3788/3835/4535/4675/5075/5275

HH6108 N9K05AE trikolor  n n n 100 str. HP Deskjet 3720/3730/3733/3735/3750/3760/3762/3764 HP DeskJet 2620/2622/2630/2632/2633/2634 HP Envy 5020/5030/5032 

HH9072 N9K06AE czarny  n 120 str. HP Deskjet 3720/3730/3733/3735/3750/3760/3762/3764 HP DeskJet 2620/2622/2630/2632/2633/2634 HP Envy 5020/5030/5032 

TOP - TONERY HP

INDEKS SYMBOL KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

HH8523 CB540A czarny  n 2200 str. HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/CM1312/CM1312nfi

HH6200 CE285A czarny  n 1600 str. HP LaserJet P1102/M1132/M1212/M1217M1214/LaserJet Pro M1212nf MFP/M1217nfw MFP

HH9224 CF226A czarny  n 3100 str. HP LaserJet Pro 400 M402/MFP M426

HH9342 CF230A czarny  n 1600 str. HP LaserJet Pro M203dn/M203dw/M227fdw/M227sdn/M227fdn

HH8282 CF230X czarny  n 3500 str. HP LaserJet Pro M203dn/M203dw/M227fdw/M227sdn/M227fdn

HH1126 CF244A czarny  n 1000 str. HP LaserJet Pro M15a/M15w/M28a/M28w

HH6169 CF259A czarny  n 3000 str. HP LaserJet Pro M304a/M404dn/M404dw/M404n/M428dw/M428fdn/M428fdw

HH6207 CF279A czarny  n 1000 str. HP LaserJet Pro M12a/M12w/M26a/M26nw

HH8558 CF280A czarny  n 2700 str. HP LaserJet Pro 400 M401dne/M401a/M401dn/M401d/M401dw/M425dn/M425dw

HH8971 CF283A czarny  n 1500 str. HP LaserJet Pro MFP M125 Printer Series/MFP M127 Printer Series/MFP M225/MFP M201

HH9208 CF410A czarny  n 2300 str. HP LaserJet Pro Color M452/M477 MFP/MFP M377

HH9218 CF411A cyan  n 2300 str. HP LaserJet Pro Color M452/M477 MFP/MFP M377

HH9222 CF412A żółty  n 2300 str. HP LaserJet Pro Color M452/M477 MFP/MFP M377

HH9219 CF413A magenta  n 2300 str. HP LaserJet Pro Color M452/M477 MFP/MFP M377

HH9385 CF540A czarny  n 1400 str. HP Color LaserJet Pro M254, MFP M280/281

HH1017 CF540X czarny  n 3200 str. HP Color LaserJet Pro M254, MFP M280/281

HH5285 Q2612A czarny  n 2000 str. HP LaserJet 1010/1012/1015/1020/1022n/1022nw/3015/3020/3030/3050z/3052/M1005/M1319f

HH9501 W2030A czarny  n 2400 str. HP Color LaserJet Pro M454dn/M454dw/M479dw/M479fdn/M479fdw/M479fnw

HH9498 W2031A cyan  n 2100 str. HP Color LaserJet Pro M454dn/M454dw/M479dw/M479fdn/M479fdw/M479fnw

HH9500 W2032A żółty  n 2100 str. HP Color LaserJet Pro M454dn/M454dw/M479dw/M479fdn/M479fdw/M479fnw

HH9499 W2033A magenta  n 2100 str. HP Color LaserJet Pro M454dn/M454dw/M479dw/M479fdn/M479fdw/M479fnw

Materiały eksploatacyjne HP (oryginały)
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INDEKS KOD DOSTAWCY KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

BH5319 TN241BK czarny ■ 2500 Brother: DCP - 9020CDW, HL- 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5321 TN241M magenta ■ 1400 Brother: DCP - 9020CDW, HL- 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5322 TN241Y żółty ■ 1400 Brother: DCP - 9020CDW, HL - 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5320 TN241C cyan ■ 1400 Brother: DCP - 9020CDW, HL - 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5263 TN320BK czarny ■ 2500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5264 TN320C cyan ■ 1500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5265 TN320M magenta ■ 1500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5266 TN320Y żółty ■ 1500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5393 TN2320 czarny ■ 2600 Brother: HL-L2300D/2340DW/2360DN/2365DW, MFC-L2700DW/2720DW/2740DW, DCP
-L2500D/2520DW/2540DN/2560DW

BH5036 TN2220 czarny ■ 2600 Brother: DCP - 7060D/7065DN/7070DW, FAX- 2845, HL - 2240/2240D/2250DN/2270DW, MFC - 7360N/7460D-
N/7860DW

BH7500 TN3480 czarny ■ 8000 Brother: DCPL - 5500DN/6600DW, HLL - 5000D/5100DN/5200DW/6300DW/6400DW, MFCL - 
5700DN/5750DW/6800DW/6900DW

BH5411 TN2310 czarny ■ 1200 Brother: HL- L2300D/2340DW/2360DN/2365DW; MFC - L2700DW/2720DW/2740DW; DCP - 
L2500D/2520DW/2540DN/2560DW

BH5048 LC1240BK czarny ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5050 LC1240Y żółty ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5043 LC1240M magenta ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5042 LC1240C cyan ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5364 LC529XLBK czarny ■ 2400 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

BH5352 LC525XLY żółty ■ 1300 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

BH5353 LC525XLC cyan ■ 1300 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

BH5354 LC525XLM magenta ■ 1300 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

O pełną ofertę produktów marki BROTHER pytaj w Partner XXI.

Top 20 produktów marki
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Brother Group of Nagoya jest międzynarodową firmą posiadającą swoje biura na całym 
świecie. Nasze produkty są obecnie sprzedawane w ponad 100 krajach. Motto firmy - at 
your side - znajduje swoje odbicie we wszystkich segmentach działalności i oznacza sta-
wianie klienta na pierwszym miejscu, wszędzie i przez cały czas. Poprzez konsekwentne 
dostarczanie produktów najwyższej jakości, Grupa buduje silne, długotrwałe relacje ze 
wszystkimi swoimi partnerami handlowymi. 

Brother oferuje rozwiązania biznesowe idealnie dopasowane do środowiska MŚP (małych 
i średnich przedsiębiorstw), projektując produkty, które są intuicyjne w obsłudze, pomaga-
ją usprawnić przepływ pracy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.
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O pełną ofertę produktów marki BROTHER pytaj u przedstawicieli Polskiej Grupy Partner

INDEKS KOD DOSTAWCY KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

BH5319 TN241BK czarny ■ 2500 Brother: DCP - 9020CDW, HL- 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5321 TN241M magenta ■ 1400 Brother: DCP - 9020CDW, HL- 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5322 TN241Y żółty ■ 1400 Brother: DCP - 9020CDW, HL - 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5320 TN241C cyan ■ 1400 Brother: DCP - 9020CDW, HL - 3140CW/3170CDW, MFC - 9140CDN/9340CDW

BH5263 TN320BK czarny ■ 2500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5264 TN320C cyan ■ 1500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5265 TN320M magenta ■ 1500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5266 TN320Y żółty ■ 1500 Brother: DCP - 9055CDN/9270CDN, HL - 4140CN/4150CDN/4570CDW, MFC - 9460CDN/9970CDW

BH5393 TN2320 czarny ■ 2600 Brother: HL-L2300D/2340DW/2360DN/2365DW, MFC-L2700DW/2720DW/2740DW, DCP
-L2500D/2520DW/2540DN/2560DW

BH5036 TN2220 czarny ■ 2600 Brother: DCP - 7060D/7065DN/7070DW, FAX- 2845, HL - 2240/2240D/2250DN/2270DW, MFC - 7360N/7460D-
N/7860DW

BH7500 TN3480 czarny ■ 8000 Brother: DCPL - 5500DN/6600DW, HLL - 5000D/5100DN/5200DW/6300DW/6400DW, MFCL - 
5700DN/5750DW/6800DW/6900DW

BH5411 TN2310 czarny ■ 1200 Brother: HL- L2300D/2340DW/2360DN/2365DW; MFC - L2700DW/2720DW/2740DW; DCP - 
L2500D/2520DW/2540DN/2560DW

BH5048 LC1240BK czarny ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5050 LC1240Y żółty ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5043 LC1240M magenta ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5042 LC1240C cyan ■ 600 Brother: DCP - J525W/DCP - J725DW/DCP - J925DW/MFC - J430W/MFC - J625DW; MFC - J5910DW / MFCJ-
6510DW/MFC - J6910DW

BH5364 LC529XLBK czarny ■ 2400 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

BH5352 LC525XLY żółty ■ 1300 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

BH5353 LC525XLC cyan ■ 1300 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

BH5354 LC525XLM magenta ■ 1300 Brother: DCP - J 100/105, MFC - J200

O pełną ofertę produktów marki BROTHER pytaj w Partner XXI.

Top 20 produktów marki
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Brother Group of Nagoya jest międzynarodową firmą posiadającą swoje biura na całym 
świecie. Nasze produkty są obecnie sprzedawane w ponad 100 krajach. Motto firmy - at 
your side - znajduje swoje odbicie we wszystkich segmentach działalności i oznacza sta-
wianie klienta na pierwszym miejscu, wszędzie i przez cały czas. Poprzez konsekwentne 
dostarczanie produktów najwyższej jakości, Grupa buduje silne, długotrwałe relacje ze 
wszystkimi swoimi partnerami handlowymi. 

Brother oferuje rozwiązania biznesowe idealnie dopasowane do środowiska MŚP (małych 
i średnich przedsiębiorstw), projektując produkty, które są intuicyjne w obsłudze, pomaga-
ją usprawnić przepływ pracy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

w
w

w
.p

ar
tn

er
21

.p
l

TO
N

ER
Y

TU
SZ

E

TOP - TONERY BROTHER
INDEKS SYMBOL KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

BH5319 TN241BK czarny  n 2500 str. DCP-9015CDW, DCP9020CDW, MFC9140CDN, MFC9340CDW, HL3140CW, HL3170CDW

BH5321 TN241M magenta  n 1400 str. DCP-9015CDW, DCP9020CDW, MFC9140CDN, MFC9340CDW, HL3140CW, HL3170CDW

BH5322 TN241Y żółty  n 1400 str. DCP-9015CDW, DCP9020CDW, MFC9140CDN, MFC9340CDW, HL3140CW, HL3170CDW

BH5320 TN241C cyan  n 1400 str. DCP-9015CDW, DCP9020CDW, MFC9140CDN, MFC9340CDW, HL3140CW, HL3170CDW

BH7526 TN1090 czarny  n 1500 str. HL1222/3 DCP1622/3

BH5000 TN2210 czarny  n 1200 str. HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2240, HL-2240, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW, DCP-7065DN, DCP-7060D, DCP-7070DW

BH1000 TNB023 czarny  n 2000 str. HL-B2080DW, DCP-B7520DW, MFC-B7715DW

BH5297 TN2411 czarny  n 1200 str. DCP-L2512D, DCP-L2532DW, MFC-L2712DN/DW, MFC-L2752DW, HL2312D, HL2352DW

BH5393 TN2320 czarny  n 2600 str. DCP-L2500D, DCP-L2520DW, MFC-L2700DN/DW, MFC-L2750DW, HL2300D

BH5036 TN2220 czarny  n 2600 str. HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2240, HL-2240, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW, DCP-7065DN, DCP-7060D, DCP-7070DW

BH7500 TN3480 czarny  n 8000 str. HL-L5000D, HLL5100DN, HLL5200DW, DCP-L5500DN, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW

BH5411 TN2310 czarny  n 1200 str. DCP-L2500D, DCP-L2520DW, MFC-L2700DN/DW, MFC-L2750DW, HL2300D

BH1421 TN421BK czarny  n 3000 str. HL-L8260 L8360 DCP-L8410 MFC-L8690 L8900 CDW

BH1422 TN421C cyan  n 1800 str. HL-L8260 L8360 DCP-L8410 MFC-L8690 L8900 CDW

BH1423 TN421M magenta  n 1800 str. HL-L8260 L8360 DCP-L8410 MFC-L8690 L8900 CDW

BH1424 TN421Y żółty  n 1800 str. HL-L8260 L8360 DCP-L8410 MFC-L8690 L8900 CDW

TOP - TUSZE BROTHER
INDEKS SYMBOL KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

BH7517 LC-3619XLBK czarny  n 3000 str. MFC-J2330DW, MFCJ3530DW, MFCJ3930DW

BH7518 LC-3619XLC cyan  n 1500 str. MFC-J2330DW, MFCJ3530DW, MFCJ3930DW

BH7519 LC-3619XLM magenta  n 1500 str. MFC-J2330DW, MFCJ3530DW, MFCJ3930DW

BH7520 LC-3619XLY żółty  n 1500 str. MFC-J2330DW, MFCJ3530DW, MFCJ3930DW

BH5364 LC529XLBK czarny  n 2400 str. DCPJ100, DCPJ105W, MFC-J200W

BH5353 LC525XLC cyan  n 1300 str. DCPJ100, DCPJ105W, MFC-J200W

BH5354 LC525XLM magenta  n 1300 str. DCPJ100, DCPJ105W, MFC-J200W

BH5352 LC525XLY żółty  n 1300 str. DCPJ100, DCPJ105W, MFC-J200W

BH6598 BTD60BK czarny  n 6500 -7500 str.* DCP-T 310/510W/710W/220/420W/425W/520W/525W/720DW/MFCT920DW/MFC-T910DW

BH6455 BT5000C cyan  n 5000 str. DCP-T 310/510W/710W/220/420W/425W/520W/525W/720DW/MFCT920DW/MFC-T910DW

BH6456 BT5000M magenta  n 5000 str. DCP-T 310/510W/710W/220/420W/425W/520W/525W/720DW/MFCT920DW/MFC-T910DW

BH6457 BT5000Y żółty  n 5000 str. DCP-T 310/510W/710W/220/420W/425W/520W/525W/720DW/MFCT920DW/MFC-T910DW

*  BTD60BK drukuje do 6500 str.on w połączeniu z modelami: DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W i MFC-T910DW. Aby korzystać z pełnej funkcjonalności drukowania do 7500 str.on, należy umieścić go w urządzeniu: DCP-T220, DCP-T420W, DCP-T425W, 
DCP-T520W, DCP-T525W, DCP-T720W lub MFC-T920DW.

Materiały eksploatacyjne Brother (oryginały)
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INDEKS KOD
DOSTAWCY KOLOR WYDAJ-

NOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

EP7340 C13T66414A czarny ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, L555, 
L565 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-4500, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-4500 EcoTank "

EP7344 C13T66444A żółty ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7342 C13T66434A magenta ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7341 C13T66424A cyan ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7409 C13T789140 czarny ■ 65.1 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7264 C13T67364A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7266 C13T67344A żółty ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7261 C13T67314A czarny ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7263 C13T67354A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP1056 C13T29814012 czarny ■ 5.3 ml Epson Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-432, 
XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-45

EP7265 C13T67334A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7419 C13T789340 magenta ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7418 C13T789240 cyan ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7262 C13T67324A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7420 C13T789440 żółty ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7399 C13T79014010 czarny ■ 41.8 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7423 C13T77414A czarny ■ 140 ml
"Epson L1455, L605, L655, M100 
Epson EcoTank ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4550 EcoTank, M100, M100 MEAFIS, M105, M105 MEAFIS, M200, M205 "

EP7400 C13T79034010 magenta ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7401 C13T79024010 cyan ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7402 C13T79044010 żółty ■ 17.1 ml pson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

O pełną ofertę produktów marki EPSON pytaj w Partner XXI.

Top 20 produktów marki
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Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i in-
formacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej 
ofercie firmy Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i urządzenia wielofunk-
cyjne, jak i projektory 3LCD, zegarki i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie in-
nowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów związane z drukiem, komunikacją 
wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia po-
nad 81 000 pracowników w 85 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni 
z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań 
o minimalizację wpływu na środowisko.

www.global.epson.com

Informacje o firmie Epson Europe 
Epson Europe B.V., z siedzibą główną w Amsterdamie, zapewnia obsługę rynków euro-
pejskich, bliskowschodnich, rosyjskich i afrykańskich. Zatrudniający 1830 pracowników 
oddział Epson Europe w roku fiskalnym 2017 osiągnął sprzedaż równą 1,7 mld euro. 
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INDEKS KOD
DOSTAWCY KOLOR WYDAJ-

NOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

EP7340 C13T66414A czarny ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, L555, 
L565 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-4500, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-4500 EcoTank "

EP7344 C13T66444A żółty ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7342 C13T66434A magenta ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7341 C13T66424A cyan ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7409 C13T789140 czarny ■ 65.1 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7264 C13T67364A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7266 C13T67344A żółty ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7261 C13T67314A czarny ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7263 C13T67354A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP1056 C13T29814012 czarny ■ 5.3 ml Epson Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-432, 
XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-45

EP7265 C13T67334A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7419 C13T789340 magenta ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7418 C13T789240 cyan ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7262 C13T67324A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7420 C13T789440 żółty ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7399 C13T79014010 czarny ■ 41.8 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7423 C13T77414A czarny ■ 140 ml
"Epson L1455, L605, L655, M100 
Epson EcoTank ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4550 EcoTank, M100, M100 MEAFIS, M105, M105 MEAFIS, M200, M205 "

EP7400 C13T79034010 magenta ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7401 C13T79024010 cyan ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7402 C13T79044010 żółty ■ 17.1 ml pson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

O pełną ofertę produktów marki EPSON pytaj w Partner XXI.

Top 20 produktów marki
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Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i in-
formacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej 
ofercie firmy Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i urządzenia wielofunk-
cyjne, jak i projektory 3LCD, zegarki i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie in-
nowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów związane z drukiem, komunikacją 
wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia po-
nad 81 000 pracowników w 85 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni 
z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań 
o minimalizację wpływu na środowisko.

www.global.epson.com

Informacje o firmie Epson Europe 
Epson Europe B.V., z siedzibą główną w Amsterdamie, zapewnia obsługę rynków euro-
pejskich, bliskowschodnich, rosyjskich i afrykańskich. Zatrudniający 1830 pracowników 
oddział Epson Europe w roku fiskalnym 2017 osiągnął sprzedaż równą 1,7 mld euro. 
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O pełną ofertę produktów marki EPSON pytaj u przedstawicieli Polskiej Grupy Partner

INDEKS KOD
DOSTAWCY KOLOR WYDAJ-

NOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

EP7340 C13T66414A czarny ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, L555, 
L565 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-4500, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-4500 EcoTank "

EP7344 C13T66444A żółty ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7342 C13T66434A magenta ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7341 C13T66424A cyan ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7409 C13T789140 czarny ■ 65.1 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7264 C13T67364A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7266 C13T67344A żółty ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7261 C13T67314A czarny ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7263 C13T67354A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP1056 C13T29814012 czarny ■ 5.3 ml Epson Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-432, 
XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-45

EP7265 C13T67334A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7419 C13T789340 magenta ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7418 C13T789240 cyan ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7262 C13T67324A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7420 C13T789440 żółty ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7399 C13T79014010 czarny ■ 41.8 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7423 C13T77414A czarny ■ 140 ml
"Epson L1455, L605, L655, M100 
Epson EcoTank ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4550 EcoTank, M100, M100 MEAFIS, M105, M105 MEAFIS, M200, M205 "

EP7400 C13T79034010 magenta ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7401 C13T79024010 cyan ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7402 C13T79044010 żółty ■ 17.1 ml pson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

O pełną ofertę produktów marki EPSON pytaj w Partner XXI.

Top 20 produktów marki
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Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i in-
formacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej 
ofercie firmy Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i urządzenia wielofunk-
cyjne, jak i projektory 3LCD, zegarki i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie in-
nowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów związane z drukiem, komunikacją 
wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia po-
nad 81 000 pracowników w 85 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni 
z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań 
o minimalizację wpływu na środowisko.

www.global.epson.com

Informacje o firmie Epson Europe 
Epson Europe B.V., z siedzibą główną w Amsterdamie, zapewnia obsługę rynków euro-
pejskich, bliskowschodnich, rosyjskich i afrykańskich. Zatrudniający 1830 pracowników 
oddział Epson Europe w roku fiskalnym 2017 osiągnął sprzedaż równą 1,7 mld euro. 
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INDEKS KOD
DOSTAWCY KOLOR WYDAJ-

NOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ

EP7340 C13T66414A czarny ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, L555, 
L565 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-4500, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-4500 EcoTank "

EP7344 C13T66444A żółty ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7342 C13T66434A magenta ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7341 C13T66424A cyan ■ 70 ml

Epson L100, L110, L120, L130, L1300, L1455, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L382, L386, L455, L486, L550, 
L555, L565, L605, L655 
Epson EcoTank ET-14000, ET-2500, ET-2550, ET-2600, ET-2650, ET-3600, ET-4500, ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455, L310, L375 
Epson EcoTank ITS L3050, L3060, L3070 
Epson Expression ET-2500 EcoTank, ET-2550 EcoTank, ET-2600 EcoTank 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4500 EcoTank, ET-4550 EcoTank "

EP7409 C13T789140 czarny ■ 65.1 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7264 C13T67364A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7266 C13T67344A żółty ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7261 C13T67314A czarny ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7263 C13T67354A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP1056 C13T29814012 czarny ■ 5.3 ml Epson Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP-352, XP-355, XP-432, 
XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-45

EP7265 C13T67334A magenta ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7419 C13T789340 magenta ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7418 C13T789240 cyan ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7262 C13T67324A cyan ■ 70 ml Epson L1800, L800, L805, L810, L850

EP7420 C13T789440 żółty ■ 34.2 ml Epson WorkForce Pro WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5690DWF BAM

EP7399 C13T79014010 czarny ■ 41.8 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7423 C13T77414A czarny ■ 140 ml
"Epson L1455, L605, L655, M100 
Epson EcoTank ET-4550, ET-4550 Stickers, L1455 
Epson WorkForce ET-16500 EcoTank, ET-4550 EcoTank, M100, M100 MEAFIS, M105, M105 MEAFIS, M200, M205 "

EP7400 C13T79034010 magenta ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7401 C13T79024010 cyan ■ 17.1 ml Epson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

EP7402 C13T79044010 żółty ■ 17.1 ml pson WorkForce Pro WF-4630DWF, WF-4640DTWF, WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5190DW BAM, WF-5620DWF, WF-5690DWF, 
WF-5690DWF BAM

O pełną ofertę produktów marki EPSON pytaj w Partner XXI.

Top 20 produktów marki
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Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i in-
formacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej 
ofercie firmy Epson znajdują się zarówno atramentowe drukarki i urządzenia wielofunk-
cyjne, jak i projektory 3LCD, zegarki i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie in-
nowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klientów związane z drukiem, komunikacją 
wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia po-
nad 81 000 pracowników w 85 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni 
z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań 
o minimalizację wpływu na środowisko.

www.global.epson.com

Informacje o firmie Epson Europe 
Epson Europe B.V., z siedzibą główną w Amsterdamie, zapewnia obsługę rynków euro-
pejskich, bliskowschodnich, rosyjskich i afrykańskich. Zatrudniający 1830 pracowników 
oddział Epson Europe w roku fiskalnym 2017 osiągnął sprzedaż równą 1,7 mld euro. 
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TOP - TUSZE EPSON
INDEKS SYMBOL KOLOR WYDAJNOŚĆ KOMPATYBILNOŚĆ
EP0010 C13T00S14A czarny  n 4500 str. L1110, L3110, L3111, L3150, L3151
EP0011 C13T04A140 czarny  n 11 500 str. WF-8190/WF-8690
EP0012 C13T04A240 cyan  n 8000 str. WF-8190/WF-8690
EP0013 C13T04A340 magenta  n 8000 str. WF-8190/WF-8690
EP0014 C13T04A440 żółty  n 8000 str. WF-8190/WF-8690

EP0015 C13T07154012 CMYK  n n n n - D78, D92, D120, S20, S21, DX4000, DX4400, DX4450, DX5000, X5050 DX6000, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, 
DX9400F, SX100, SX105, SX110, SX200, SX205, SX218, SX400, SX405, SX501W, SX515W, SX600FW, BX600FW

EP4265 C13T16364012 CMYK  n n n n - WF-2510WF, WF-2520NF, WF-2530WF
EP0016 C13T18164012 zestaw - XP-102, XP-202, XP-205, XP-302, XP-305, XP-402, XP-405, XP-405WH
EP0017 C13T26614010 czarny n 250 str. WF-100W
EP7537 C13T27114012 czarny  n 1100 str. WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620STWF
EP1122 C13T27154012 CMYK  n n n n 1100 str. WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620STWF
EP0018 C13T27914012 czarny  n 2200 str. WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620STWF
EP1056 C13T29814012 czarny  n 175 str. XP-245, XP-342
EP0019 C13T29824012 cyan  n 180 str. XP-245, XP-342
EP0020 C13T29834012 magenta  n 180 str. XP-245, XP-342
EP7439 C13T29864012 CMYK  n n n n - XP-245, XP-342
EP0021 C13T29914012 czarny  n 470 str. XP-245, XP-342
EP7512 C13T29964012 CMYK  n n n n - XP-245, XP-342
EP0022 C13T33374011 CMYK  n n n n - XP-530, XP-540, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-830, XP-900
EP0023 C13T33574011 CMYK  n n n n - XP-530, XP-540, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-830, XP-900
EP7340 C13T66414A czarny  n 4500 str. L3070, L3060, L3050, L200, L210, L355, L550, L110, L300, L120, L355, L1300, L220, L365, L310, L455, L565, L486, L382, L386
EP7341 C13T66424A cyan  n 7500 str. L3070, L3060, L3050, L200, L210, L355, L550, L110, L300, L120, L355, L1300, L220, L365, L310, L455, L565, L486, L382, L386
EP7342 C13T66434A magenta  n 7500 str. L3070, L3060, L3050, L200, L210, L355, L550, L110, L300, L120, L355, L1300, L220, L365, L310, L455, L565, L486, L382, L386
EP7344 C13T66444A żółty  n 7500 str. L3070, L3060, L3050, L200, L210, L355, L550, L110, L300, L120, L355, L1300, L220, L365, L310, L455, L565, L486, L382, L386
EP6479 C13T03V14A czarny  n 7500 str. L4150, L4160, L6160, L6170, L6190, L14150, L6276, L4266, L4260, L6260. L6270, L6290
EP4230 C13T00S44A żółty  n 7500 str. L1110, L3110, L3111, L3150, L3151, L5190, L3156, L3160, L1210, L1250, L3210, L3211, L3250, L3251, L3256, L3260, L3266, L5290, L5296
EP1254 C13T00S34A magenta  n 7500 str. L1110, L3110, L3111, L3150, L3151, L5190, L3156, L3160, L1210, L1250, L3210, L3211, L3250, L3251, L3256, L3260, L3266, L5290, L5296
EP4231 C13T00S24A cyan  n 7500 str. L1110, L3110, L3111, L3150, L3151, L5190, L3156, L3160, L1210, L1250, L3210, L3211, L3250, L3251, L3256, L3260, L3266, L5290, L5296
EP7233 C13T70214010 czarny  n 2400 str. WF-4015/WF-4025/WF-4095/WF-4515/WF-4525/WF-4535/WF-4545
EP1003 C13T754140 czarny  n 10 000 str. WF-8090/WF-8590
EP0024 C13T754240 cyan  n 7000 str. WF-8090/WF-8590
EP0025 C13T754340 magenta  n 7000 str. WF-8090/WF-8590
EP0026 C13T754440 żółty  n 7000 str. WF-8090/WF-8590
EP7465 C13T755140 czarny  n 5000 str. WF-8010/WF-8090/WF-8510/WF-8590
EP7423 C13T77414A czarny  n 6000 str. WF-M200, WF-M105, WF-M100, L655, L605, L1455
EP7409 C13T789140 czarny  n 4000 str. WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7418 C13T789240 cyan  n 4000 str. WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7419 C13T789340 magenta  n 4000 str. WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7420 C13T789440 żółty  n 4000 str. WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7399 C13T79014010 czarny  n 2500 str. WF-4630/WF-4640/WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7401 C13T79024010 cyan  n 2000 str. WF-4630/WF-4640/WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7400 C13T79034010 magenta  n 2000 str. WF-4630/WF-4640/WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7402 C13T79044010 żółty  n 2000 str. WF-4630/WF-4640/WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
EP7504 C13T865140 czarny  n 10 000 str. WF-5190/WF-5690
EP7508 C13T907140 czarny  n 10 000 str. WF-6090/WF-6590
EP7509 C13T907240 cyan  n 7000 str. WF-6090/WF-6590
EP7510 C13T907340 magenta  n 7000 str. WF-6090/WF-6590
EP7511 C13T907440 żółty  n 7000 str. WF-6090/WF-6590
EP0027 C13T944140 czarny  n 3000 str. WF-C5120/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790
EP1210 C13T944240 cyan n 3000 str. WF-C5120/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790
EP1211 C13T944340 magenta  n 3000 str. WF-C5120/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790
EP1212 C13T944440 żółty  n 3000 str. WF-C5120/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790
EP1214 C13T945140 czarny  n 5000 str. WF-5210/WF-5290/WF-5710/WF-5790
EP0029 C13T945240 cyan  n 5000 str. WF-5210/WF-5290/WF-5710/WF-5790
EP0028 C13T945340 magenta  n 5000 str. WF-5210/WF-5290/WF-5710/WF-5790
EP0030 C13T945440 żółty  n 5000 str. WF-5210/WF-5290/WF-5710/WF-5790
EP0031 C13T946140 czarny  n 10 000 str. WF-5290/WF-5790
EP7251 C13T965140 czarny  n 10 000 str. WF-M5298DW/WF-M5299DW/WF-5799DWF
EP0033 C13T966140 czarny  n 5000 str. WF-M5298DW/WF-M5299DW/WF-5799DWF

TOP - TAŚMA BARWIĄCA
EP7309 C13S015637 czarny  n - LX-350, LX-300

Materiały eksploatacyjne Epson (oryginały)
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drukarki atramentowe kolorowe
urządzenia wielofunkcyjne

drukarki laserowe kolorowe
urządzenia biurowe epson

niszczarki i akcesoria do niszczarek
trymery i gilotyny

kalkulatory
testery do banknotów

baterie, akumulatory, ładowarki, latarki
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Drukarki laserowe koloroweDrukarki atramentowe kolorowe

Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne

Drukarka atramentowa kolorowa 
HP Officejet Pro 6230 ePrinter
• interfejsy: USB 2.0, LAN (Ethernet)
• urządzenie drukuje z prędkością 29 str./min w czerni oraz 24 str./min w kolorze
• posiada moduł automatycznego drukowania dwustronnego

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
HH9060 atramentowa

Drukarka laserowa kolorowa 
HP LaserJet Pro 400 M402dne
• interfejsy: LAN (Ethernet), USB
• szybkość druku: 38 str./min
• podajnik papieru: 250 arkuszy
• automatyczny druk dwustronny (duplex)

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
HH9349 laserowa

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M436dn
• technologia laserowa monochromatyczna
• rozdzielczość druku w czerni 1200x1200 dpi
• format: A3/Legal
• do 23 str./min (drukowanie)
• podajnik: 350 arkuszy
• interfejsy: USB 2.0, LAN (Ethernet)
• automatyczny druk dwustronny (duplex)

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
HH1083 HQ/LED

Urządzenie  
wielofunkcyjne  
HP Color LaserJet Pro  
M477fdn
• technologia druku laserowa kolorowa
• format: A4/Legal
• do 27 str./min (kopiowanie)
• do 27 str./min (drukowanie)
• podajnik: 300 arkuszy
• interfejsy: USB 2.0, LAN (Ethernet)
• automatyczny druk dwustronny (duplex)
• faks

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
HH9346 HQ/LED

Urządzenie  
wielofunkcyjne  
HP PageWide Pro 477DW
• technologia druku atramentowa kolorowa
• rozdzielczość druku w czerni 2400x1200 dpi
• format: A4/Legal
• gramatura papieru 60 -300 g/m² 
• do 40 str./min (drukowanie) 
• podajnik: 500 arkuszy
• interfejsy: RJ-11, LAN (Ethernet), Wi-Fi, USB
• skanowanie w rozdzielczości 1200x1200 dpi
• automatyczny druk dwustronny (duplex)
• faks

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
HH9271 atramentowa

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M426fdn
• technologia druku laserowa monochromatyczna
• rozdzielczość druku w czerni 1200x1200 dpi
• format: A4/Legal
• gramatura papieru 60 -120 g/m²
• do 38 str./min (drukowanie) 
• do 38 str./min (kopiowanie)
• podajnik: 250 arkuszy
• interfejsy: USB 2.0, LAN Gigabit (Ethernet)
• automatyczny druk dwustronny (duplex)
• faks

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
HH8573 HQ/LED
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Urządzenia biurowe Epson

Drukarka atramentowa WF-100W
• przenośna drukarka: lekka, kompaktowa konstrukcja
• akumulator: podłącz do dowolnego portu USB lub ładuj za pomocą dołączonego zasilacza 

sieciowego
• Wi-Fi i Wi-Fi Direct: korzystaj z druku bezprzewodowego w dowolnym miejscu
• wysoka jakość: tusze pigmentowe gwarantują wydruki najwyższej jakości
• łatwość obsługi: bezproblemowe przygotowanie do działania

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
EP1052 atramentowa

Drukarka atramentowa WF-C5310DW
• najkrótszy w swoim segmencie czas drukowania pierwszej strony w porównaniu do drukarek 

laserowych - dotyczy to zarówno druku w kolorze (5,3 s), jak i druku czarno-białego (4,8 s)
• wydajność atramentu, pozwala wydrukować nawet 10 000 stron czarno-białych i 5000 

stron kolorowych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych
• największa standardowa pojemność podajnika na papier wynosząca 330 arkuszy

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
EP0007 atramentowa

3

3

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne  
EcoTank M3180
• drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks
• tusz pigmentowy na 11 000 stron wydruku w zestawie
• prędkość druku do 39 str./min
• wydruk pierwszej strony w 6 sekund
• wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm
• bardzo niskie zużycie energii 0,2 kWh
• gwarancja: 36 miesięcy lub 100 000 wydruków

INDEKS TECHNOLOGIA DRUKU
EP1100 atramentowa

Skaner płaski Epson WorkForce DS-1630
• technologia diodowa ReadyScan
• inteligentna regulacja koloru i obrazu: automatyczne przycinanie, korekcja przekosów, 

usuwanie pustych stron i tła
• szybkość skanowania: 25 str./min
• gramatura papieru na ADF: 50-120 g/m²
• dzienna wydajność 1500 stron
• automatyczny podajnik dokumentów: 50 stron
• skanowanie dwustronne (duplex)
• 5 lat gwarancji po rejestracji na stronie  

www.epson.pl/gwarancjanaskanery
INDEKS EP1059

Skaner ręczny WorkForce DS-70
• technologia diodowa ReadyScan
• rozdzielczość skanowania 600x600 dpi
• szybkość skanowania 5,5 s na stronę
• gramatura papieru 35-270 g/m²
• dzienna wydajność: 300 stron
• zasilanie przez USB
• waga produktu 0,27 kg
• gwarancja: 5 lat po rejestracji na stronie  

www.epson.pl/gwarancjanaskanery
INDEKS EP1060

Skaner szczelinowy  
WorkForce DS-410
• automatyczny podajnik papieru  

na 50 arkuszy: możliwość skanowania  
wielostronicowych dokumentów

• rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi
• źródło światła: technologia diodowa ReadyScan
• prędkość skanowania 26 str./min
• pojemność podajnika: 50 arkuszy
• gramatura papieru na ADF: 50-209 g/m²
• skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
• dzienna wydajność: 3000 stron
• gwarancja: 5 lat po rejestracji na stronie  

www.epson.pl/gwarancjanaskanery
INDEKS EP1061
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Solidna i wygodna w użyciu niszczarka  
nośników danych. Niewielkie rozmiary i waga 

pozwalają przenosić urządzenie między 
miejscami niszczenia danych. Bardzo łatwa 

i lekka obsługa dzięki zastosowaniu mechanizmu 
mimośrodowego. Urządzenie o nacisku aż 2 tony 

niszczy za pomocą wymiennego kolca lub noża 
mocowanego do urządzenia za pomocą śruby. 
Specjalna wysuwana szuflada pozwala łatwo 

dopasować dyski w różnych rozmiarach.

PREDATOR
NISZCZARKA SPECJALISTYCZNA

• niszczy: dyski (HDD i SSD) – 2,5” i 3,5”, pamięci PENDRIVE
• poziom bezpieczeństwa (nowa norma ISO/IEC 21964): E-2 / H-3

• maksymalna wysokość dysku: 27 mm
• maksymalna wysokość pamięci pendrive: 19 mm

• waga: 15 kg

INDEKS MODEL
OP2265 Predator

Olej do niszczarek
• przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki
• regularne używanie zapobiega osadzaniu się 

ścinków na nożach, przedłuża czas pracy 
i wydajność niszczarki
INDEKS POJEMNOŚĆ

MD1083 355 ml

Olej do niszczarek
• specjalna formuła oleju przystosowana 

do smarowania noży tnących
• regularne oliwienie głowic tnących zapewnia 

lepszą pracę niszczarek
INDEKS POJEMNOŚĆ

AG5052 125 ml

Arkusze olejowe do niszczarek
• arkusze do oliwienia noży niszczarek
• zapewniają cichą pracę i dłuższą żywotność niszczarek
• zapobiegają przypadkowemu rozlaniu się oleju

INDEKS MODEL OPAKOWNIE
DO1932 HPO9133O 12 szt.

Olej do niszczarek 
• olej do oliwienia noży niszczarek
• zapewnia cichą pracę niszczarki 

i dłuższą żywotność
INDEKS MODEL POJEMNOŚĆ
DO1933 HPO9131O 120 ml
DO1934 HPO9132O 400 ml

Akcesoria do niszczarek
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Trymery LEITZ PRECISION  
HOME A4/HOME OFFICE A4
• lekkie i kompaktowe
• przezroczysta szyna prowadząca oraz okienko w miejscu przycinania umożliwia 

śledzenie cięcia, a wygodny uchwyt głowicy tnącej zapewnia komfort użytkowania
• dzięki naniesionym na powierzchnię roboczą liniom siatki metrycznej i podnoszonemu 

zaciskowi papieru odpowiednie ułożenie papieru jest łatwe i szybkie
INDEKS MODEL
LE2127  HOME A4
LE2128 HOME OFFICE A4

Trymery LEITZ PRECISION OFFICE A4+/A3
• mocne i uniwersalne - ostrze rotacyjne umożliwia  

szybkie i precyzyjne cięcie 
• umożliwia trzy rodzaje cięcia: proste, faliste i perforację
• wymiana ostrzy jest łatwa i bezpieczna dzięki ich  

umieszczeniu w plastikowych kasetach
• wygodny uchwyt głowicy tnącej zapewnia komfort  

użytkowania, a wyraźny wskaźnik umożliwia śledzenie linii cięcia
• naniesione na powierzchnię roboczą linie siatki metrycznej i automatyczny 

zacisk papieru ułatwiają odpowiednie ułożenie papieru
INDEKS MODEL
LE2129  OFFICE A4+
LE2130 OFFICE A3

8 1510
HOME A4 HOME OFFICE A4

Trymery

Trymery TA46/TA33
• precyzyjny trymer biurowy
• listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
• na blacie roboczym standardowe szablony formatów
• cięcie papieru w formacie A4 - 320 mm (TA46) lub A3 - 460 mm (TA33)

INDEKS FORMAT
AG6960 A4
AG6963 A3  

Trymery Electron A3/A4
• trymery przeznaczone do użytku w średnim biurze
• zawierają bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes SafeCut™  

z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety  
i jest wysuwane tylko w momencie cięcia

• w zestawie 4 kasety z ostrzami: do cięcia prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania
• unikalna dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia  

oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe odpowiedniki
• docisk papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu 

podczas cięcia
INDEKS FORMAT

MD6339 A3
MD6340 A4  
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Gilotyna HOME A4
• tnie papier, etykiety samoprzylepne, folię, zdjęcia, karton i materiały zalaminowane 
• lekka i wytrzymała - do szybkiego i precyzyjnego cięcia
• przezroczysty, ręczny docisk przytrzymuje papier na miejscu, podczas gdy 

ergonomiczny uchwyt zapewnia łatwe i wygodne cięcie
• dzięki naniesionym na laminowaną powierzchnię roboczą liniom siatki metrycznej, 

precyzyjnym oznaczeniom kątów i formatów, odpowiednie ułożenie papieru jest 
łatwe i szybkie
INDEKS MODEL
LE2120 HOME A4

Gilotyny HOME OFFICE A4/A3
• tną papier, etykiety samoprzylepnych, folie, zdjęcia, karton i materiały zalaminowane
• lekkie i wytrzymałe - do szybkiego i precyzyjnego cięcia
• posiadają unikalne podświetlenie EdgeGlow, które oświetla krawędź tnącą, przezroczysty 

ręczny docisk przytrzymujący papier oraz ergonomiczny uchwyt zapewnia łatwe 
i wygodne cięcie

• dzięki naniesionym na laminowaną powierzchnię roboczą liniom siatki metrycznej, 
precyzyjnym oznaczeniom kątów i formatów, odpowiednie ułożenie papieru jest łatwe 
i szybkie
INDEKS MODEL
LE2121  HOME A4
LE2122 HOME A3

Gilotyny

 

Gilotyna GT 320 z trymerem
• gilotyna i trymer w jednym urządzeniu
• prosty sposób składania oraz możliwość łączenia i rozłączania urządzeń
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów
• gilotyna: ręczny docisk papieru, osłona zabezpieczająca
• długość cięcia: 320 mm
• trymer: 3 linie cięcia: prosta, falista i perforowana

INDEKS MODEL
AG7411 GT 320

Obcinarki nożycowe OPUS EUROCut A4/A3
• proste w obsłudze obcinarki biurowe do formatu A4 oraz A3
• posiadają szablony i podziałkę milimetrową, ułatwiające cięcie papieru
• ruchomy ogranicznik formatu umożliwia dokładne przygotowanie dokumentów do cięcia
• plastikowa osłona noża z ręcznym dociskiem zapewnia bezpieczeństwo pracy
• długość cięcia: EUROCut A4 - 335 mm, EUROCut A3 - 430 mm
• przesuwny ogranicznik formatu
• oznaczenia formatów na blacie roboczym

INDEKS FORMAT
OP1317 A3
OP1175 A4

 

Gilotyny GA310/GA448
• gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
• stabilny metalowy blat - 480x330 mm (GA448)  

i 350x255 mm (GA310)
• plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów

INDEKS MODEL
AG7431 GA448
AG7436 GA310
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Gilotyny Plasma A3/A4
• gilotyny przeznaczone do intensywnego użytku w biurze
• możliwość cięcia kartonu, plastikowych okładek i cienkich płyt piankowych
• osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko 

na podstawie
• metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
• automatyczny docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia

INDEKS FORMAT
MD6387 A4
MD9489 A3  

Gilotyny Fusion A3/A4
• gilotyny przeznaczone do użytku w małym biurze
• specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
• osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko 

na podstawie
• metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
• docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia

INDEKS FORMAT
MD6386 A3
MD6361 A4

Gilotyny OFFICE A4+/A3
• tną papier, etykiety samoprzylepne, folie, zdjęcia, karton i materiały zalaminowane
• lekkie i wytrzymałe - do szybkiego i precyzyjnego cięcia
• posiadają unikalne podświetlenie EdgeGlow, które oświetla krawędź tnącą,
• przezroczysty, ręczny docisk przytrzymujący papier oraz ergonomiczny uchwyt 

zapewnia łatwe i wygodne cięcie
• dzięki naniesionym na laminowaną powierzchnię roboczą liniom siatki metrycznej, 

precyzyjnym oznaczeniom kątów i formatów, odpowiednie ułożenie papieru jest 
łatwe i szybkie
INDEKS MODEL
LE2123  OFFICE A4+
LE2124 OFFICE A3

Gilotyny OFFICE PRO A4+/A3
• tną papier, etykiety samoprzylepne, folie, zdjęcia, karton i materiały zalaminowane
• lekkie i wytrzymałe - do szybkiego i precyzyjnego cięcia
• posiadają unikalne podświetlenie EdgeGlow, które oświetla krawędź tnącą,
• przezroczysty, ręczny docisk przytrzymujący papier oraz ergonomiczny uchwyt 

zapewnia łatwe i wygodne cięcie
• dzięki naniesionym na laminowaną powierzchnię roboczą liniom siatki metrycznej, 

precyzyjnym oznaczeniom kątów i formatów, odpowiednie ułożenie papieru jest łatwe 
i szybkie
INDEKS MODEL
LE2125  OFFICE PRO A4+
LE2126 OFFICE PRO A3

Obcinarki nożycowe IDEAL A4 1133/A3 1142
• specjalnie naostrzony, bezpieczny nóż nie wymaga osłony - powoduje to zmniejszenie 

gabarytów urządzenia
• obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy
• przesuwny ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia
• podstawa obcinarki z płyty meblowej MDF z rozrysowanymi formatami
• długość linii cięcia: 1133 - 340 mm, 1142 - 430 mm
• ogranicznik formatu
• wymiar stołu roboczego (szer.xgł.): 1133 - 250x340 mm, 1142 - 250x430 mm
• skala pomiarowa w mm i w calach

INDEKS FORMAT
OP1291 A3
OP1290 A4

Gilotyny RC 361/RC 363
• gilotyny biurowe z automatycznym (RC363) lub ręcznym (RC361) systemem 

docisku papieru
• wymiary blatu: 360x270 mm
• przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
• ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
• na blatach roboczych standardowe szablony formatów
• precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia

INDEKS MODEL
AG5896 RC363
AG6091 RC361
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Kalkulator 
kieszonkowy DK-055
• podwójne zasilanie
• pamięć
• klawisz zmiany znaku +/-
• plastikowa obudowa
• gumowe klawisze
• wymiary: 102x61x8 mm

INDEKS KOLOR
ZI5142 czarny

Kalkulator biurowy MS-20 UC
• marżowy sposób liczenia %
• TAX +/-
• niezależna pamięć
• znacznik części tysięcznej
• znak +/-
• klawisz cofania
• pierwiastek kwadratowy
• podwójne zero
• obliczenia czasowe
• wymiary: 149,5x105x22,8 mm
• waga: 110 g

INDEKS KOLOR
CA1010 niebieski
CA1005 czarny
CA1016 zielony
CA1026 jasnoniebieski
CA1014 jasnoróżowy
CA1030 fioletowy
CA1031 pomarańczowy
CA1032 biały

 

Kalkulator  
kieszonkowy TR-252
• pamięć
• przycisk obliczanie procentów
• obliczanie pierwiastka 
• klawisz zmiany znaku 
• kasowanie ostatniej pozycji 
• zasilanie bateryjne i słoneczne 
• zgodny z wymaganiami UE 
• wymiary: 101x62x11 mm

INDEKS KOLOR
KA1416 biały
KA1417 zielony
KA1418 czarny

 

Kalkulatory

  

Kalkulator biurowy 
TR-2382
• marża/obniżka
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wybór trybu przecinka
• całkowite kasowanie rejestrów 

i pamięci
• przycisk obliczanie procentów
• obliczanie pierwiastka
• pamięć
• klawisz zmiany znaku
• klawisz podwójnego zera
• zgodny z wymaganiami UE
• wymiary: 147x104x33 mm

INDEKS KOLOR
KA6860 czarno-srebrny   

Kalkulator biurowy TR-2464C
• duży wyświetlacz LCD
• check&correct - sprawdzanie  

i poprawianie obliczeń do 120 kroków
• pamięć
• przycisk obliczanie procentów
• obliczanie pierwiastka
• suma ogólna
• klawisz zmiany znaku
• klawisz podwójnego zera
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• zasilanie bateryjne i słoneczne
• zgodny z wymaganiami UE
• wymiary: 148x96x34 mm

INDEKS KOLOR
KA1422 czarny
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Kalkulator biurowy  
GR-12
• podwójne zasilanie
• znak +/-
• zaokraglanie
• znacznik części tysięcznej
• podpórka
• korekta ostatniej cyfry
• obliczenia marży MU
• gumowe stopki antypoślizgowe
• klasyczne liczenie %
• wymiary: 209x155x34 mm

INDEKS KOLOR
CA6225 czarny 

Kalkulator  
biurowy MH-12
• klawisz cofania
• obliczenia marżowe  

(klasyczne liczenie %)
• suma końcowa GT
• duże gumowe stopki zabezpieczające  

przed przesuwaniem się kalkulatora
• wymiary: 136x127x27 mm

INDEKS KOLOR
CA6227 czarny

  

Kalkulator biurowy 
DK-222
• obliczanie marży
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• plastikowe przyciski
• wymiary: 137x103x32 mm

INDEKS KOLOR
ZI5167 czarny   

Kalkulator  
biurowy DK-209DM
• kalkulator z podwójną pamięcią (MI/MII)
• obliczanie marży MU
• zaokrąglanie wyników
• znacznik części tysięcznych
• klawisz cofania
• klawisz zmiany znaku +/-

INDEKS KOLOR
ZI5140 czarny

  

Kalkulator biurowy 
DK-206
• kalkulator z regulowanym 

wyświetlaczem 
• suma końcowa GT
• zaokrąglanie wyników
• znacznik części tysięcznych
• klawisz cofania
• klawisz zmiany znaku +/-
• wymiary: 200x157x27 mm

INDEKS KOLOR
ZI5145 czarny

Kalkulator biurowy VC-812
• przycisk obliczanie procentów
• klawisz cofania
• klawisz zmiany znaku +/-
• plastikowe przyciski
• wymiary: 124x101x33 mm

INDEKS KOLOR
CA5122 czarny
ZI7407  zielony
ZI7402  niebieski
ZI7404  różowy
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Kalkulator drukujący  
FR-2650RC
• opakowanie: blister otwierany
• marżowy sposób liczenia %
• TAX +/-
• niezależna pamięć
• znacznik części tysięcznej
• znak +/-
• klawisz cofania
• pierwiastek kwadratowy
• podwójne zero
• obliczenia czasowe
• wymiary: 149,5x105x22,8 mm
• waga: 110 g

INDEKS KOLOR
CA3006 biały

Kalkulator drukujący K-DT8121-09
• wyświetlacz o stałym kącie nachylenia
• wymiary: 267x202x77 mm
• drukuje z szybkością 2 linie/s
• funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów, podatków, sumy łączonej, 

podwójne zero, podwójna pamięć, zaokrąglanie wyniku
• wyłącza się automatycznie

INDEKS KOLOR
DO2313 biały

Kalkulator drukujący LP-105II
• obliczenia handlowe: COST/SELL/MARGIN
• obliczenia podatkowe: TAX +/TAX –
• wyświetlanie i drukowanie: czasu i daty
• prędkość wydruku: 2,03 mm/s
• licznik pozycji: ITEM
• zaokrąglanie wyników
• kasowanie z pamięci sumy łącznej:  M x
• przywołanie z pamięci podsumy: M ◊
• zasilanie: bateryjne (4 baterie manganowe UM -3) lub zasilacz
• papier: 57 mm

INDEKS KOLOR
ZI5246 biały

Kalkulator drukujący  
HR-150RCE
• prędkość wydruku: 2 linie/s
• 2-kolorowy wydruk ( IR-40T)
• szerokość papieru: 58 mm
• zasilanie: bateria/zasilacz (opcja)
• zalecenie: dla mobilnych  

stanowisk: biur, banków etc. 
• konwersja walut
• TAX+/-
• funkcja check&correct  

(150 kroków)
• funkcja ponownego wydruku
• podwójne zero
• marżowy sposób liczenia %
• obliczenia delta %
• naliczanie marży (MU/MD)
• suma częściowa i całkowita
• zaokrąglanie wyników
• obliczenia handlowe: koszt/marża/sprzedaż
• licznik pozycji
• korekta ostatniej cyfry
• rodzaj wyświetlacza: LCD
• wydruk czasu i daty
• szerokość papieru: 58 mm
• zasilacz jako opcja
• waga: 495 g
• wymiary: 67x165,5x285 mm

INDEKS KOLOR
CA9651 czarny
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Kalkulator biurowy  
MJ-120DPLUS
• podwójne zasilanie
• przycisk obliczanie procentów  

(system klasyczny)
• 300 kroków korekty
• dźwięk alarmu, gdy przy  

sprawdzaniu obliczeń  
wciśniemy nieprawidłowy  
klawisz

• przegląd obliczeń  
(również automatyczny)

• klawisz korekty
• obliczenia podatkowe TAX
• zmiana znaku +/-
• znacznik części tysięcznej
• obliczenia marżowe
• korekta ostatniej cyfry
• wskaźnik wykonywanego działania
• pierwiastek kwadratowy
• wymiary: 28,6x126,5x148 mm
• waga: 140 g

INDEKS KOLOR
CA1009 czarny

Kalkulator naukowy 
VC-444
• podwójna pamięć
• podwójne zasilanie
• przycisk obliczanie procentów  

i pierwiastków
• klawisz cofania
• obliczenia marży
• zaokrąglanie wyników
• klawisz zmiany znaku +/-
• wymiary: 200x154x36 mm

INDEKS KOLOR
CA5179 czarny

Kalkulator biurowy 
VC-368
• podwójna pamięć
• obliczanie marży
• klawisz cofania
• obliczanie % i pierwiastków
• klawisz zmiany znaku +/-
• plastikowe przyciski
• zaokrąglanie wyników
• wymiary: 154x 152x 29 mm

INDEKS KOLOR
ZI5569 biały

  

Kalkulator biurowy 
CD-2442T
• zaokrąglanie wyników
• obliczenia TAX
• obliczanie marży
• klawisz cofania
• plastikowe przyciski
• wymiary: 165x115x22 mm

INDEKS KOLOR
ZI5207 biały

  

Kalkulator biurowy 
CD-2455
• duże, praktyczne klawisze
• idealny do pracy w biurze
• obliczanie marży MU
• suma końcowa GT
• klawisz cofania
• klawisz zmiany znaku +/-
• zaokrąglanie wyników
• znacznik części tysięcznych
• wymiary: 160x150x35 mm

INDEKS KOLOR
ZI5201 czarny

Kalkulator naukowy  
Casio FX-991 CEX
• Ilość funkcji: 668
• menu w języku polskim
• QR kod – wizualizacja obliczeń  

na urządzeniach mobilnych
• funkcja powtarzania
• stałe naukowe (47)
• konwersja jednostek (40)
• pamięć zmiennych (9)
• obliczenia na macierzach (4x4)
• arkusz kalkulacyjny
• pamięć programów (Calc/Solv key) 
• transformacja współrzędnych biegunowych 
• funkcje trygonometryczne 
• funkcje hiperboliczne 
• wykładnik, log, In, 10x, ex 
• obliczenia w systemach 2, 8, 10, 16 
• obliczenia w systemie sześćdziesiętnym 
• notacja inżynierska ENG/ENG 
• liczby zespolone 
• generator liczb losowych 
• losowanie liczby całkowitej
• rozkład prawdopodobieństwa
• wyświetlacz LCD 62x192 pkt.; 16 i 10 znaków widocznych w linii

INDEKS KOLOR
CA6241 czarny
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Kalkulator kieszonkowy 
K-DT2085-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 114x69x19 mm

INDEKS KOLOR
DO1547 czarny

Kalkulator kieszonkowy 
K-DT2083-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 89x58x11 mm

INDEKS KOLOR
DO1548 czarny

Kalkulator kieszonkowy 
K-DT2081-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 90x60x11 mm

INDEKS KOLOR
DO8927 czarny

Kalkulator kieszonkowy 
K-DT2082-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 97x60x10 mm

INDEKS KOLOR
DO8928 czarny

Kalkulator kieszonkowy 
K-DT2084-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 97x60x11 mm

INDEKS KOLOR
DO8931 czarny

Kalkulator kieszonkowy 
K-DT2086-01  
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 85x56x9 mm

INDEKS KOLOR
DO1549 czarny
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Kalkulator kieszonkowy 
K-DT2087-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 116x68x18 mm

INDEKS KOLOR
DO1550 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4127-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU
• podwójne zero
• kasowanie ostatniej pozycji
• podwójna pamięć
• ustawienie dziesiętne
• zaokrąglanie wyniku
• kasowanie ostatniej pozycji
• wyłącza się automatycznie 
• wymiar: 203x158x31 mm

INDEKS KOLOR
DO8925 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4126-09
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU  podwójne zero
• kasowanie ostatniej pozycji
• podwójna pamięć
• ustawienie dziesiętne, zaokrąglanie 

wyniku
• kasowanie ostatniej pozycji
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 154x147x29 mm 

INDEKS KOLOR
DO8935 biały

Kalkulator biurowy 
K-DT4121-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU
• podwójne zero
• kasowanie ostatniej pozycji
• podwójna pamięć
• ustawienie dziesiętne
• zaokrąglanie wyniku 
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 193x142x39 mm

INDEKS KOLOR
DO8926 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4101-38
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU, obliczenia 

podatkowe TAX=+ TAX-
• sprawdź i popraw  

CHECK & CORRECT
• podwójne zero
• kasowanie ostatniej pozycji
• pamięć
• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 136x134x28 mm

INDEKS KOLOR
DO8930 srebrny

Kalkulator biurowy 
K-DT4125-09
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU
• podwójne zero
• kasowanie ostatniej pozycji
• podwójna pamięć
• ustawienie dziesiętne
• zaokrąglanie wyniku  

wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 154x147x29 mm

INDEKS KOLOR
DO8932 biały
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Kalkulator biurowy 
K-DT4141-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU
• podwójne zero
• kasowanie ostatniej pozycji
• pamięć
• ustawienie dziesiętne
• zaokrąglanie wyniku
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 193x142x39 mm

INDEKS KOLOR
DO8933 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4081-01
• funkcja pierwiastka 

kwadratowego oraz obliczanie 
procentów

• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 127x104x19 mm 

INDEKS KOLOR
DO1552 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4102-01
• kasowanie ostatniej pozycji 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 124x100x30 mm

INDEKS KOLOR
DO8929 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4122-01
• funkcja pierwiastka 

kwadratowego oraz obliczanie 
procentów

• obliczanie marży MU
• obliczenia podatkowe  

TAX=+ TAX-
• sprawdź i popraw  

CHECK & CORRECT
• podwójne zero
• pamięć
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 136x134x28 mm

INDEKS KOLOR
DO1551 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4123-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU
• obliczenia podatkowe  

TAX=+ TAX-
• sprawdź i popraw  

CHECK & CORRECT
• podwójne zero
• potrójne zero
• pamięć
• suma całkowita GT
• ustawienie dziesiętne
• zaokrąglanie wyniku  
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 186x142x39 mm 

INDEKS KOLOR
DO1553 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4124-01
• kasowanie ostatniej pozycji 

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 124x100x30 mm

INDEKS KOLOR
DO1554 czarny
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Kalkulator biurowy 
K-DT4161-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU
• podwójne zero
• kasowanie ostatniej pozycji
• pamięć
• ustawienie dziesiętne
• zaokrąglanie wyniku
• konwersja walut
• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 193x142x39 mm 

INDEKS KOLOR
DO1555 czarny

Kalkulator biurowy  
K-DT4129-38
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU
• podwójne zero, pamięć
• ustawienie dziesiętne
• zaokrąglanie wyniku
• kasowanie ostatniej pozycji
• suma całkowita GT 
• metalowa obudowa
• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 204x154x37 mm

INDEKS KOLOR
DO1557 srebrny

Kalkulator biurowy 
K-DT4103-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów
• obliczanie marży MU
• obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-
• sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, 

podwójne zero, kasowanie ostatniej 
pozycji, pamięć

• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 136x134x28 mm

INDEKS KOLOR
DO2312 czarny

Kalkulator biurowy 
K-DT4128-01
• funkcja pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczanie procentów
• obliczanie marży MU obliczenia 

podatkowe TAX=+ TAX-
• sprawdź i popraw  

CHECK & CORRECT
• podwójne zero
• pamięć, suma całkowita GT
• wyłącza się automatycznie 
• wymiary: 140x122x27 mm 

INDEKS KOLOR
DO1556 czarny

 

Kalkulator biurowy  
CT-500VII
• automatyczne wyłączanie  

kalkulatora
• przycisk obliczanie procentów
• podwójne zero
• obliczanie podatku
• sprawdzanie i korekta
• VAT / podatek obrotowy
• pierwiastek kwadratowy
• zasada pełnych kosztów
• zmiana znaku
• trzy przyciski pamięci
• wymiary: 135x134x28 mm
• waga: 140 g

INDEKS KOLOR
CI1002 szary  

Kalkulator biurowy  
CT555N
• typ baterii: AG-10 (LR1130)
• automatyczne wyłączanie
• przycisk obliczania  

procentów
• podwójne zero
• obliczanie podatku
• sprawdzanie i korekta
• VAT / podatek obrotowy
• pierwiastek kwadratowy
• zasada pełnych kosztów
• trzy przyciski pamięci
• wymiary: 130x129x34 mm
• waga: 125 g

INDEKS KOLOR
CI5179 czarny

09_Urz_biurowe_2023.indd   395 20.02.2023   11:38



9
UR

ZĄ
DZ

EN
IA

 B
IU

RO
WE

www.pg-partner.pl396

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Kalkulator kieszonkowy 
SLD-200NR
• podwójny system zasilania (bateria 

słoneczna i baterie)
• funkcja pierwiastka kwadratowego  

oraz obliczanie procentów
• wyposażony w klawisz zmiany znaku
• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 98x62x10 mm
• waga 34 g

INDEKS KOLOR
CI1037 czarny

Kalkulator kieszonkowy 
LC-110NR
• zasilanie bateryjne
• gumowe przyciski
• obliczanie procentów
• obliczanie  pierwiastków
• obliczenia z pamięcią M+/M-
• plastikowe etui
• wymiary: 87x58x12 mm
• waga: 31 g

INDEKS KOLOR
CI5017 czarny

Kalkulator kieszonkowy 
LC-210NR
• zasilany baterią
• funkcja pierwiastka kwadratowego  

oraz obliczanie procentów
• wyłącza się automatycznie
• wymiary: 98x64x12 mm
• waga 34 g

INDEKS KOLOR
CI5018 czarny

 

Kalkulator biurowy 
SDC-444S
• podwójna pamięć MII
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem  

pamięci M+/M-
• wymiary: 199x153x31 mm
• waga: 209 g

INDEKS KOLOR
CI5248 czarny  

Kalkulator biurowy  
SDC-554S
• obliczenia podatku TAX
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie marży MU
• obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-
• wymiary: 153x199x30 mm
• waga: 209 g

INDEKS KOLOR
CI5245 czarny

 

Kalkulator biurowy  
SDC868L
• podwója pamięć MII
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M-
• typ baterii: CR2032 
• wymiary: 154x152x29 mm
• waga: 172 g

INDEKS KOLOR
CI5063 biało-czarno
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Tester DL-105
• tester do sprawdzania autentyczności banknotów
• świetlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
• wymiary: 180x120x76 mm

INDEKS AG6801

Tester DL-1011
• profesjonalny tester banknotów
• trzy funkcje zintegrowane w jednym urządzeniu
• świetlówka UV (9 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
• świetlówka biała (4 W) do sprawdzania znaków wodnych
• szkło powiększające do odczytywania mikrodruków
• wymiary: 200x120x160 mm

INDEKS AG6831

 

Kalkulator biurowy  
SDC-368
• podwójna pamięć MII
• obliczanie marży MU
• klawisz zmiany znaku
• określanie miejsc po przecinku
• zaokrąglanie wyników
• klawisz cofania
• obliczanie w wykorzystaniem  

pamięci M+/M-
• wymiary: 152x152x27 mm
• waga: 164 g

INDEKS KOLOR
CI5049 biało-czarny

Kalkulator biurowy 
SDC-888X
• podwójna pamięć MII
• obliczanie marży MU
• zaokrąglanie wyników
• określanie miejsc po przecinku 
• klawisz cofania
• podwójne zasilanie, typ baterii 

CR2032
• wymiary: 203x158x31 mm
• waga: 228 g

INDEKS KOLOR
CI5266 czerwony
CI5256 niebieski
CI5067 czarny  

  

Kalkulator biurowy  
TR-2245
• pamięć
• pierwiastkowanie
• przycisk obliczanie procentów
• marża/obniżka
• zmiana znaku
• suma ogólna
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wymiary: 142x105x23 mm
• dożywotnia gwarancja

INDEKS KOLOR
KA6766 szary  

Kalkulator biurowy  
TR-2296T
• klawisz ustalenia stopy podatkowej
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wodoodporny
• przycisk obliczanie procentów
• obliczanie pierwiastka
• pamięć
• klawisz zmiany znaku
• klawisz podwójnego zera
• suma ogólna
• obliczanie podatku
• zgodny z wymaganiami UE
• wymiary: 158x106x35 mm

INDEKS KOLOR
KA6767 czarny

Testery do banknotów
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Latarka czołowa Energizer 
Headlight Vision  
+ 3 baterie AAA
• latarka idealnie nadająca się do wykonywania 

czynności obiema rękami
• dzięki ruchomej główce oraz nietłukącej się 

soczewce sprawdza się w trudnych warunkach
• ergonomiczna i komfortowa poduszeczka 

zapewniająca wygodę noszenia i specjalne 
wyprofilowanie zapobiegająca otarciom

• wygodny i poręczny włącznik
• możliwość regulacja natężenia światła
• zasilana trzema bateriami AAA (w zestawie)
• jasność: 100 lumenów
• czas pracy: 50 godz.
• zasięg: 35 m
• kolor: niebieski

INDEKS ER1139

Baterie specjalistyczne Alkaline
• specjalistyczne baterie Energizer mogą 

być używane w: kalkulatorach, systemach 
zdalnego sterowania, systemach zabezpieczeń 
oraz w urządzeniach wysokiej technologii 
wymagających niewielkim rozmiarem przenośnych 
źródeł energii, których nie da się uzyskać poprzez 
zastosowanie standardowych baterii
INDEKS OPAK. OPIS
ER5016 2 szt. E23A
ER1019 2 szt. A76

Baterie alkaliczne Max Plus
• najdłużej działające baterie Energizer w rozmiarze AA oraz AAA
• zastrzeżony projekt odpowiadający potrzebom urządzeń o wysokim poborze mocy
• nieużywane zachowują moc do 12 lat
• ochrona przed wylewaniem
• rekomendowane do sprzętów hi-tech: aparatów cyfrowych, odtwarzaczy mp3, 

kontrolerów do gier, aparatów fotograficznych, nawigacji satelitarnej (GPS) oraz latarek
INDEKS OPAK. OPIS
ER1063 4 szt. AA (LR6)
ER1048 4 szt. AAA (LR3)
ER1005 2 szt. C (LR14)
ER1060 2 szt. D (LR20)
ER1062 1 szt. E (LR61)

Baterie alkaliczne Max
• 50% dłuższe działanie w porównaniu  

do podstawowych baterii alkalicznych
• nie wylewają
• nieużywane baterie zachowują przydatność  

przez 10 lat i nie wyciekną do 2 lat od całkowitego rozładowania
• niezwodne baterie do codziennego użytku

INDEKS OPAK. OPIS
ER1203 4 szt. AA (LR6) (E91)
ER1204 4 szt. AAA (LR3) (E92)
ER1205 2 szt. C (LR14)
ER1206  2 szt. D (LR20)
ER1202 1 szt. E (LR61) (6LR61)

Baterie specjalistyczne Ultimate Lithium
• idealnie nadają się do takich urządzeń jak e-booki, gry, organizatory osobiste, gry 

i zabawki elektroniczne, komputery, urządzenia do higieny osobistej, kalkulatory, 
systemy bezkluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe, 
ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne
INDEKS OPAK. OPIS
ER1181 2 szt. CR2016
ER1180 2 szt. CR2025
ER1207  2 szt. CR2032
ER1208 4 szt. CR2032

Baterie Alkaline Power
• do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii
• idealne do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek
• działają znacznie dłużej od zwykłych baterii węglowo-cynkowych 
• ulepszona konstrukcja chroni dodatkowo  

przed ewentualnym wylaniem baterii 
INDEKS OPAK. OPIS
ER1201 24 szt. AA (LR6)
ER1183 24 szt. AAA (LR3)
ER1184  8 szt. AA (LR6)
ER1185  8 szt. AAA (LR3)

Baterie, akumulatory, ładowarki, latarki

INDEKS OPAK. OPIS
ER1074 1 szt. E, 6LR61 (9V)
ER1070  4 szt. AA (LR6)
ER1071  4 szt. AAA (LR03)
ER1073  2 szt. C (LR14)
ER1146 2 szt. D (LR20)
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Ładowarka Maxi  
+ 4 akumulatory AA Power Plus
• ładuje akumulatory niklowo-wodorkowe  

(Ni-MH) w rozmiarze AA i AAA
• czas ładowania: ok. 10 godzin
• posiada dwa podwójne kanały ładowania
• zielone diody LED komunikują proces ładowania
• wyposażona w automatyczny  

wyłącznik czasowy
• posiada zabezpieczenie  

przed przebiegunowaniem
INDEKS ER1156

Ładowarka Pro Charger  
+ 4 akumulatory Power Plus AA
• ładuje akumulatorki AA, AAA w czasie ładowania 

od 3 do 6 godzin
• automatyczny wyłącznik czasowy chroniący  

przed przeładowaniem
• ochrona przed przebiegunowaniem
• panel z graficznym wskaźnikiem ładowania, 

wskaźnikiem baterii (informuje o użyciu 
właściwego akumulatorka, zapobiegając ładowaniu 
baterii lub zużytego akumulatorka)

• w zestawie 4 akumulatorki AA Power Plus
• posiada certyfikat Energy Star

INDEKS ER1200

Ładowarka Universal
• ładuje wszystkie typy akumulatorów AA, AAA, 

C, D, 9 V
• czas ładowania od 3 do 12 godzin
• 2 kanały ładowania
• automatyczny wyłącznik czasowy chroniący 

przed przeładowaniem 
• ochrona przed przebiegunowaniem
• ekran LCD komunikujący status ładowania
• panel LCD ze wskaźnikiem baterii i diodami LED 

komunikującymi proces ładowania
• funkcja ładowania podtrzymującego 

INDEKS ER1025

Akumulatory Energizer 
Extreme
• 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 
do 5 lat (wyniki mogą być różne w zależności 
od urządzenia)
INDEKS OPAKOWANIE OPIS
ER1076 4 szt. AA (HR6)
ER1066 4 szt. AAA (HR3)

Akumulatory Energizer Power Plus
• podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urządzeniach codziennego użytku
• wytrzymują do 4x dłużej w aparatach cyfrowych
• mogą być ładowane setki razy
• dostarczają dużą moc dla urządzeń o dużym poborze
• świetnie nadają się do aparatów cyfrowych, urządzeń GPS oraz latarek
• utrzymują moc do jednego roku, oferując moc wtedy, kiedy będzie potrzebna
• wstępnie naładowane, gotowe do użycia w momencie zakupu
• wyprodukowane w technologii, która zapewnia działanie akumulatorków do 5 lat

INDEKS OPAKOWANIE OPIS
ER1153 4 szt. AA (HR6)
ER1046 4 szt. AAA (HR3)
ER1163 2 szt. C (HR14)
ER1034 2 szt. D (HR20)
ER1085 1 szt. E (HR61)

Latarka Metal Inspection 
+ 2 baterie AAA
• w kształcie długopisu
• pokryta anodowaną warstwą, która zmniejsza 

ryzyko porażenia prądem
• srebrna obudowa z aluminium lotniczego, 

odporna na upadek z 1 m
• wyposażona w klips umożliwiający wygodne 

przymocowanie np. do kieszeni
• zasilana na 2 baterie AAA (w zestawie)
• jasność świecenia: 100 lumenów
• maksymalny zasięg: 25 m
• kolor: srebrny

INDEKS ER1209
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Urządzenia bindujące

    

  

Bindownica S-100
• profesjonalna bindownica do grzbietów  

plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• osobna dźwignia do otwierania grzbietów
• regulator szerokości marginesu dziurkowania (3-6 mm)
• system wyłączania 21 noży dziurkujących
• czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
• wzmocniony mechanizm bindujący
• funkcjonalny pojemnik na ścinki

INDEKS MODEL
AG6379 S-100

Bindownica iBind A20
• bindownica do grzbietów plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
• pojemnik na ścinki
• regulator szerokości marginesu 2-5 mm

INDEKS MODEL
AG7050 iBind A20   

Bindownice: Galaxy 500/Galaxy-e 500
• bindownice do użytku w dużym biurze
• funkcjonalne, system dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie 

i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów
• ergonomiczne, specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym 

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
• szybka oprawa dużej ilości dokumentów - System Satellite®, wyjmowana kaseta z platformą 

bindującą umożliwia pracę 2 osobom jednocześnie
• profesjonalna oprawa grubych dokumentów, regulacja odległości linii dziurkowania 

od krawędzi - 2 pozycje: min. 2,5 mm, maks. 4,5 mm
INDEKS MODEL OPIS

MD6270 Galaxy 500 ręczne dziurkowanie
MD6271 Galaxy-e 500 elektryczne dziurkowanie

Bindownice: Quasar+ 500/Quasar-e 500
• bindownice do użytku w biurze
• funkcjonalne, system dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie 

i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów 
• ergonomiczne, specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym 

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
• wyśrodkowanie za pomocą suwaka umożliwia dokładne ustawienie linii dziurkowania

INDEKS MODEL OPIS
MD6174 Quasar-e 500 elektryczne dziurkowanie
MD9372 Quasar+ 500 ręczne dziurkowanie

Profesjonalna bindownica X5  
do oprawy grzbietem  
plastikowym i drutowym
• profesjonalna bindownica  

do grzbietów plastikowych  
i drutowych 3:1

• oprawa dokumentów o objętości:  
grzbiet plastikowy do 450 arkuszy;  
grzbiet drutowy do 115 arkuszy

• dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie  
do dziurkowania i zaciskania grzbietu

• szczelina do oprawy dowolnych formatów dokumentów
• regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
• precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu metalowego w zależności  

od rozmiaru
• funkcjonalny pojemnik na ścinki

INDEKS MODEL
AG7032 X5   

Bindownice: iBind A12/A15
• bindownice do grzbietów plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
• regulator głębokości dziurkowania 2-5 mm
• pojemnik na ścinki
• regulator szerokości marginesu
• jednorazowe dziurkowanie do 12 (model A12) oraz 15 (model A15) arkuszy papieru

INDEKS MODEL
AG6967 iBind A12
AG6965 iBind A15
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Bindownice biurowe  
do grzbietów PCV  
OPUS BONO PLUS/ 
OPUS SUPER BONO
• bindownice do grzbietów plastikowych, polecane do intensywnego użytku
• solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i rączka do dziurkowania zapewniają 

stabilność pracy
• czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiają, że są to wyjątkowo przyjazne  

i komfortowe w obsłudze bindownice
• dedykowane do średnich i dużych biur oraz małych punktów usługowych
• dziurkuje do (80 g/m²): BONO PLUS - 15 kartek, SUPER BONO - 22 kartki
• regulacja marginesu i ogranicznik formatu
• wyłączane noże: BONO PLUS - 21, SUPER BONO - 24
• miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek
• wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu oraz wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej 

średnicy grzbietu i szerokości marginesu
• format: A4

INDEKS MODEL
OP1366 Opus Bono Plus
OP1166 Opus Super Bono

Bindownica grzebieniowa GBC CombBind C200
• binduje do 330 kartek w spiralę o średnicy 38 mm
• dziurkuje do 20 kartek (o gramaturze 80 g/m²)
• system Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów
• szeroka dźwignia dziurkacza i unikalne wskaźniki do wyrównywania kartek gwarantują 

bezwysiłkowy i precyzyjny proces dziurkowania
• binduje dokumenty formatu A4 i A5

INDEKS MODEL
LE1054 CombBind C200

Bindownica grzebieniowa GBC CombBind C340
• binduje do 450 kartek w spiralę o średnicy 51 mm
• niewymagający użycia dużej siły ręczny dziurkacz - dziurkuje do 25 kartek 

(o gramaturze 80 g/m²)
• system Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych 

błędów
• separator kartek dzieli dokument na 25-kartkowe stosy w celu maksymalizacji 

efektywności dziurkowania
• system QuickStep dla prostej i intuicyjnej obsługi

INDEKS MODEL
LE1056 CombBind C340

  

Bindownice:  
Pulsar+ 300/Pulsar-e 300
• bindownice do użytku w średnim biurze
• Pulsar+ 300: duża dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza siłę nacisku potrzebną 

do przedziurkowania dużej ilości kartek; Pulsar-e 300: system elektrycznego dziurkowania 
usprawnia proces oprawy dokumentów

• funkcjonalne, system dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie 
i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów

• ergonomiczne, specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym 
systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

• łatwe w konserwacji, okienko do sprawdzenia zapełnienia szuflady i system otwarcia boku 
przy zbyt dużej ilości ścinków w szufladzie
INDEKS MODEL OPIS

MD6176 Pulsar-e 300 elektryczne dziurkowanie
MD9326 Pulsar+ 300 ręczne dziurkowanie

3
 

Bindownica kanałowa ImpressBIND 280
• najszybsze i najlepsze rozwiązanie na rynku do bindowania dokumentów 

w 15 sekund, gwarantuje perfekcyjny rezultat
• bardzo łatwa w obsłudze, nie wymaga dziurkowania lub klejenia stron - wystarczy wsunąć 

papier w okładki i zacisnąć
• przyrząd do pomiaru grubości określa odpowiedni rozmiar okładki (3,5-28 mm) 

dla dokumentu
• wystarczą maksymalnie 2 naciśnięcia, a zielone okno wskaże, kiedy dokument będzie gotowy
• zajmuje mało miejsca (przechowywana pionowo)
• szeroki wybór okładek do perfekcyjnej prezentacji, od 15 do 280 kartek

INDEKS MODEL
LE1255 ImpressBIND 280

Bindownica iBind A8
• oprawa dokumentów do 145 kartek
• bindownica do grzbietów plastikowych
• wygodna dźwignia do dziurkowania
• ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
• pojemnik na ścinki
• jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy

INDEKS MODEL
AG7030 iBind A8   

Bono 
Plus

Super 
Bono

10_Oprawa_dokumentow_2023.indd   405 20.02.2023   11:40



10
OP

RA
WA

 D
OK

UM
EN

TÓ
W

www.pg-partner.pl406

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Bindownica grzebieniowa GBC CombBind C110
• binduje do 195 kartek w spiralę o średnicy 21 mm
• niewymagający użycia dużej siły ręczny dziurkacz - dziurkuje do 12 kartek 

(o gramaturze 80 g/m²)
• system Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć 

najczęstszych błędów
• kodowany kolorystycznie wskaźnik rozmiaru dokumentu ułatwia wybór 

odpowiedniej spirali
INDEKS MODEL
LE1052 CombBind C110   

Bindownica Star+ 150
• bindownica do użytku w małym biurze lub domu
• dla osób lewo i praworęcznych, obustronna dźwignia ułatwia proces dziurkowania, 

zmniejsza siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej ilości kartek
• funkcjonalna, system dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie 

i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównywanie dokumentów 
• ergonomiczna, specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym 

systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
• łatwa w konserwacji, okienko do sprawdzenia zapełnienia szuflady i system otwarcia boku 

przy zbyt dużej ilości ścinków w szufladzie
INDEKS MODEL
MD9317 Star+ 150

Termobindownica TB200
• nowoczesny wygląd i niewielkie rozmiary
• wysuwana podpórka do chłodzenia dokumentów
• automatyczne wyłączanie po 90 minutach od zakończenia termobindowania
• sygnalizator gotowości do pracy oraz zakończenia procesu oprawy
• oprawia do 200 kartek w maksymalnie 60 sekund

INDEKS MODEL
AG1056 TB200

Listwy wsuwane A4
• proste listwy plastikowe z jedną zaokrągloną 

końcówką
• 50 szt. w pudełku kartonowym

INDEKS KOLOR SZER.LISTWY
OX1190 czarny 4 mm
OX1191 niebieski 4 mm
OX1564 niebieski 6 mm
OX1566 czarny 6 mm
OX5489 niebieski 9/10 mm
OX5490 czarny 9/10 mm
OX5492 niebieski 15 mm
OX5943 czarny 15 mm

Grzbiet plastikowy  
do bindowania

INDEKS KOLOR SZER.
LISTWY OPAK.

OX1140 niebieski 6 mm 100 szt.
OX1147 czarny 6 mm 100 szt.
OX1141 niebieski 8 mm 100 szt.
OX1148 czarny 8 mm 100 szt.
OX1142 niebieski 10 mm 100 szt.
OX1149 czarny 10 mm 100 szt.
OX1143 niebieski 12,5 mm 100 szt.
OX1150 czarny 12,5 mm 100 szt.
OX1144 niebieski 14 mm 100 szt.
OX1151 czarny 14 mm 100 szt.
OX1145 niebieski 16 mm 100 szt.
OX1152 czarny 16 mm 100 szt.

Akcesoria do oprawy dokumentów
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Folia do bindowania
• folia PVC w formacie A4
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ KOLOR
OX1153 150 mic przezroczysty
OX1154 200 mic przezroczysty

Grzbiet wsuwany A4
• grzbiety wsuwane są uniwersalnym sposobem 

oprawy nieprzedziurkowanych dokumentów,  
bez użycia bindownicy

• mogą być łączone z okładkami do oprawy 
grzbietowej

• grzbiety wsuwane z unikalnie zaprojektowanymi 
końcówkami pozwalającymi na szybkie i łatwe 
wsunięcie kartek

opak.: 25 szt.
INDEKS KOLOR SZER.LISTWY ILOŚĆ OPRAWIANYCH KARTEK (80 g/m²)
ET6146 czarny 12 mm 100 szt.
ET6171 czarny 15 mm 130 szt.
ET6177 czarny 9 mm 80 szt.
ET6219 niebieski 9 mm 80 szt.

opak.: 50 szt.
INDEKS KOLOR SZER.LISTWY ILOŚĆ OPRAWIANYCH KARTEK (80 g/m²)
ET6159 niebieski 3 mm 30 szt.
ET6173 niebieski 6 mm 60 szt.
ET6174 czarny 6 mm 60 szt.
ET6175 przezroczysty 3 mm 30 szt.
ET6178 czarny 3 mm 30 szt.
ET6211 przezroczysty 6 mm 60 szt.

Okładka do bindowania, 
kartonowa
• Delta - karton do bindowania  

o fakturze skóry
• Chromo - jednostronnie kolorowy, błyszczący 

karton do bindowania
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS MODEL KOLOR
OX1159 Chromo biały
OX1160 Chromo czerwony
OX1161 Chromo zielony
OX1162 Chromo niebieski
OX1164 Chromo czarny
OX1165 Delta biały
OX1166 Delta czerwony
OX1167 Delta zielony
OX1168 Delta niebieski
OX1169 Delta bordowy
OX1170 Delta czarny

Okładka A4 do bindowania
• zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów
• umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia 

identyfikację dokumentów
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ KOLOR
MD5156 150 mic. przezroczysty
MD5202 200 mic. przezroczysty

Termookładka A4 Standing
• gotowe okładki do termobindowania
• specjalny pasek kleju umieszczony w grzbiecie
• przód: okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mikronów
• tył: biały, błyszczący karton Chromo Lami 250 g/m²

INDEKS IL.OP.KARTEK SZER.GRZBIETU
AG1072 15 szt. 1,5 mm
AG1073 30 szt. 3 mm
AG1074 40 szt. 4 mm
AG1075 60 szt. 6 mm
AG1076 90 szt. 9 mm

Termookładka A4 Prestige
• gotowe okładki do termobindowania
• specjalny pasek kleju umieszczony w grzbiecie
• przód: krystalicznie przejrzysta folia 150 mikronów
• tył: skóropodobny karton Delta 225 g/m²

INDEKS KOLOR IL.OP.
KARTEK

SZER.
GRZBIETU

AG1078 czerwony 15 szt. 1,5 mm
AG1079 czerwony 30 szt. 3 mm
AG1080 czerwony 40 szt. 4 mm
AG1081 czerwony 60 szt. 6 mm
AG1083 zielony 15 szt. 1,5 mm
AG1084 zielony 30 szt. 3 mm
AG1085 zielony 40 szt. 4 mm
AG1086 zielony 60 szt. 6 mm

INDEKS KOLOR IL.OP.
KARTEK

SZER.
GRZBIETU

AG1088 niebieski 15 szt. 1,5 mm
AG1089 niebieski 30 szt. 3 mm
AG1090 niebieski 40 szt. 4 mm
AG1091 niebieski 60 szt. 6 mm
AG1092 niebieski 90 szt. 9 mm
AG6059 czerwony 90 szt. 9 mm
AG6524 zielony 90 szt. 9 mm
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Laminatory HP Pro 600 A3/A4
• szybki laminator do zastosowań biurowych
• format laminowanych dokumentów A4 i A3
• czas nagrzewania 1 min
• laminuje foliami o grubości 80-125 mic.
• dokument formatu A4 laminuje w 30 sekund
• możliwość laminacji na zimno
• automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności
• proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym
• w komplecie zestaw 15 folii laminacyjnych (3xA4, 4xA5, 4xA6, 4xB-CARD)

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
DO1961 HP Pro 600 A3 60 cm/min
DO1962 HP Pro 600 A4 60 cm/min

Laminator HP Pro 1500 A3
• laminator do zastosowań profesjonalnych i biurowych
• format laminowanych dokumentów do A3
• czas nagrzewania 1 min
• laminuje foliami o grubości 80-250 mic.
• 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 zestaw 15 folii laminacyjnych (3xA4, 4xA5, 4xA6, 4xB-CARD)

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
DO1960 HP Pro 1500 A3 150 cm/min

Laminator 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.
• dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund
• możliwość laminacji na zimno
• automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności
• laminator posiada zintegrowany trymer oraz w zestawie zaokrąglacz rogów  

i 15 folii laminacyjnych (3xA4, 4xA5, 4xA6, 4xB-CARD)
INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
DO1959 OneLam Combo A3 40 cm/min

Laminatory biurowe A4/A3: DWL-4CF/DWL-3AF
• laminatory biurowe do laminacji na gorąco lub na zimno
• regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
• funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
• dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
• grubość folii laminacyjnej 60-150 mikronów
• technologia 4 wałków w tym 2 gorących - brak konieczności stosowania carriera
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 150 mikronów

INDEKS MODEL FORMAT PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
AG1009 DWL-4CF A4 350 mm/min
AG1010 DWL-3AF A3 350 mm/min

Laminatory HP OneLam 400 A3/A4
• do zastosowań domowych i biurowych
• format laminowanych dokumentów A4 i A3
• czas nagrzewania 2-4 min
• laminuje foliami o grubości 80-125 mic.
• dokument formatu A4 laminuje w 45 sekund
• możliwość laminacji na zimno
• automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności
• w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3xA4, 4xA5, 

4xA6, 4xB-CARD)
INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
DO1957 HP OneLam 400 A3 40 cm/min
DO1958 HP OneLam 400 A4 40 cm/min

Laminator A4 OL290
• niezwykle płaski laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno
• stała temperatura laminacji
• dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
• funkcja reverse
• grubość folii laminacyjnej 80-125 mikronów
• technologia 4 gorących wałków – brak konieczności stosowania carriera
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mikronów

INDEKS PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
AG6771 250 cm/min

Laminatory
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Laminatory A3 iLam Touch 2
• rozpoznaje grubość dokumentów i automatycznie dostosowuje do nich właściwą prędkość 

laminacji - nie wymaga skomplikowanych ustawień
• odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 250 mikronów
• nagrzewa się w ciągu minuty
• funkcja automatycznego cofania – zapobiega zacięciom nieprawidłowo pobranych 

dokumentów
• dołączony gratisowy pakiet folii na start
• prędkość laminowania w tabeli dotyczy grubości folii 80 mikronów

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
LE1667 iLAM Touch 2 A3 1000 mm/min
LE1668 iLAM Touch 2 Turbo A3 1500 mm/min

Laminator A3 iLam Touch Turbo Pro
• unikalna technologia czujnikowa - nie wymaga skomplikowanych ustawień
• czas nagrzewania - 1 min
• unikalne, opatentowane składane tacki zapewniają niezmienną wysoką jakość laminacji 
• funkcja automatycznego cofania – zapobiega zacięciom nieprawidłowo pobranych 

dokumentów 
• odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 250 mikronów 
• laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 15 sekund 
• dołączony gratisowy pakiet folii na start

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
LE1669 iLAM Touch Turbo Pro A3 2000 mm/min 3

Laminatory A4/A3 iLam Office
• bardzo krótki czas nagrzewania (1 minuta) sprawia, że jest to idealne urządzenie do laminacji 

niewielkich ilości dokumentów
• niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. nieużywania
• laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 45 sekund
• 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV i CE
• lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
• stylowe wzornictwo pasujące do każdego nowoczesnego biura
• zawiera gratisowy pakiet folii na start
• rekomendowane jest stosowanie folii Leitz UDT
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mikronów

INDEKS MODEL FORMAT PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
LE6799 iLam Office A4 400 mm/min
LE6827 iLam Office A3 400 mm/min

maksymalna grubość folii laminacyjnej: 175 mikronów
INDEKS MODEL FORMAT PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
LE1498 iLam Office Pro A3 500 mm/min

Laminatory A4/A3 iLam Home Office
• gotowy do użycia w ciągu 3 min
• niskie zużycie energii, 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
• 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV i CE
• nadaje styl w domowym biurze dzięki metalizującym kolorom kolekcji WOW
• zawiera gratisowy pakiet folii na start
• rekomendowane jest stosowanie folii Leitz UDT
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mikronów

INDEKS MODEL FORMAT PRĘDKOŚĆ 
LAMINACJI KOLOR

LE6800 iLam Home Office A4 310 mm/min różowy
LE6801 iLam Home Office A4 310 mm/min niebieski
LE6803 iLam Home Office A4 310 mm/min szary
LE6804 iLam Home Office A3 310 mm/min szary
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Laminatory: Calibre A4/Calibre A3
• laminatory do regularnego użytku w małym biurze
• funkcja Hot Swap pozwala natychmiast zalaminować folie o różnych grubościach bez 

potrzeby ponownego schładzania lub nagrzewania laminatora
• krótki czas nagrzewania - dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund
• szybka laminacja - prędkość laminacji 50 cm na minutę (przy folii o grubości 80 mikronów)
• energooszczędne - funkcja Auto Shut Off automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli nie było 

używane przez 30 minut - redukuje to pobór energii i zapobiega przegrzaniu
• prędkość laminowania w tabeli dotyczy grubości folii 80 mikronów
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mic.

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
MD9589 Calibre A4 500 mm/min
MD9590 Calibre A3 500 mm/min

Laminatory: Saturn 3i A4/Saturn 3i A3
• laminatory do regularnego użytku w małym lub przydomowym biurze
• energooszczędne - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie  

po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu
• dioda LED sygnalizuje możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dźwignia 

zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
• krótki czas nagrzewania – dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund
• wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
• prędkość laminowania w tabeli dotyczy grubości folii 80 mikronów
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mikronów

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
MD9529 Saturn 3i A4 300 mm/min
MD9530 Saturn 3i A3 300 mm/min  

 

Laminatory: Jupiter A3/Venus A3
• laminatory do użytku w średnim (Jupiter A3) oraz dużym (Venus A3) biurze
• łatwe w użytkowaniu - wystarczy włożyć dokument w folii do szczeliny a laminator  

dzięki funkcji AutoSense sam dobierze optymalne parametry laminacji - funkcja AutoSense 
jest automatycznie uruchamiana przy włączeniu laminatora, nie jest potrzebne wybieranie 
żadnych dodatkowych ustawień

• krótki czas nagrzewania - dzięki technologii InstaHeat to tylko od 30 (dla folii  
80 mikronów - Venus A3) do 60 sekund 

• szybka laminacja – na zalaminowanie dokumentu A4 potrzebuje tylko 10 sekund  
(przy folii 80 mikronów, prędkość 218 cm/min - Venus A3) oraz 17 sekund (Jupiter A3)

• energooszczędne - funkcja Auto Shut Off automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli nie było 
używane przez 30 minut - redukuje to pobór energii i zapobiega przegrzaniu

• 6-rolkowy mechanizm zapewnia wysoką jakość laminacji i szybkość
• funkcja PRO umożliwia użytkownikowi nadanie priorytetu najlepszej jakości lub największej 

prędkości zgodnie z indywidualnymi potrzebami i laminowanymi materiałami
• zaawansowane śledzenie procesu laminacji z sygnalizacją świetlną i automatycznym 

cofaniem dla wydajnej pracy bez zacięć
• system Clean Alert informuje o konieczności wyczyszczenia wałków - regularna konserwacja 

zapewnia optymalną wydajność i bezzacięciową pracę laminatora
• pakiet startowy 10 szt. folii A4 80 mik. oraz arkusz czyszczący w zestawie
• prędkość laminowania w tabeli dotyczy grubości folii 80 mikronów
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mikronów

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
MD9376 Jupiter A3 do 1200 mm/min
MD9377 Venus A3 do 2180 mm/min
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Laminatory: A4 VISION G10, A3 VISION G20/G50/G60
• możliwość wyboru grubości folii laminacyjnej
• funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
• dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
• półka na zalaminowane dokumenty
• grubość folii laminacyjnej 80-250 mikronów
• prędkość laminowania w tabeli dotyczy grubości folii 80 mikronów

INDEKS MODEL
MAKSYMALNA 

GRUBOŚĆ FOLII 
LAMINACYJNEJ

CZAS 
NAGRZEWANIA

PRĘDKOŚĆ 
LAMINACJI RODZ.LAMINACJI

AG1410 VISION G10 125 mic. 3-4 min 410 mm/min zimno/gorąco
AG1057 VISION G20 125 mic. 3-4 min 480 mm/min gorąco
AG1403 VISION G50 150  mic. 1 min 480 mm/min zimno/gorąco
AG1059 VISION G60 250  mic. 1 min 1000 mm/min zimno/gorąco

Laminatory biurowe OPUS minuteLAM A4/A3
• laminatory biurowe do laminacji na zimno i na gorąco 
• wykorzystują technologię ogrzewanych wałków
• posiadają standardowe tryby pracy służące do laminacji na gorąco najbardziej 

popularnymi foliami 80, 100, 125 mic. (A4) oraz 80, 100, 125,150 i 175 mic. (A3)  
a także tryb pracy „laminacja na zimno”

• szer. laminacji: A4 (230 mm) / A3 (330 mm)
• maks. grubość dokumentu z folią: 0,4 mm (A4) / 0,7 mm (A3)
• maks. grubość folii: 125 mic. (A4) / 175 mic. (A3)
• nie wymagają użycia carriera
• czas nagrzewania: 90 s
• 4 wałki

INDEKS MODEL PRĘDKOŚĆ LAMINACJI
OP2181 minuteLAM A4 340 mm/min
OP2207 minuteLAM A3 380 mm/min

Laminator automatyczny GBC Foton 30
• automatyczna laminacja 30 dokumentów A4 jednocześnie
• kaseta z folią, łatwa do załadowania, pozwoli Ci zalaminować do 250 dokumentów A4
• automatyczne wyrównywanie papieru w podajniku zapewnia idealne laminowanie 

dokumentów za każdym razem
• tryb laminacji ręcznej dla papieru o większej gramaturze (do 250 g/m²)  

lub o niestandardowym kształcie
• dostarczany z kasetą startową z folią 75 mikronów
• intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe przełączanie między ustawieniami trybu 

automatycznego i ręcznego
• wskaźnik ilości folii informuje o niskim stanie i konieczności wymiany kasety
• inteligentna funkcja oszczędzania energii
maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mikronów

INDEKS FORMAT
AC1349 A4

Kasety i wkłady z folią błyszczącą  
do laminatora GBC Foton 30

INDEKS OPIS GRUBOŚĆ DŁUGOŚĆ LAMINUJE
AC1500  kaseta z folią 75 mic. 56,4 m do 250 arkuszy A4 lub 125 arkuszy A3
AC1501  kaseta z folią 100 mic. 42,4 m do 190 arkuszy A4 lub 95 arkuszy A3
AC1502  kaseta z folią 125 mic. 34,4 m do 150 arkuszy A4 lub 75 arkuszy A3
AC1503  folia 75 mic. 56,4 m -
AC1504  folia 100 mic. 42,4 m -
AC1505  folia 125 mic. 34,4 m -
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Folia do laminacji
• unikalne oznakowanie potwierdzające najwyższą jakość i strzałki wskazujące 

kierunek wsunięcia folii w szczelinę laminatora pokazują, jak prawidłowo 
umieścić dokument

• oznakowanie znika całkowicie w trakcie procesu laminacji
• folie o grubości 80 mic. są przeznaczone do laminacji notatek, dokumentów 

i zdjęć
• zapewniają dokumentom doskonałą ochronę i wygląd
• dostępne w kilku rozmiarach, pakowane po 100 szt.
premium

INDEKS RODZ. GRUBOŚĆ FORMAT
MD5787 błyszcząca 125 mic. A5
MD5172 błyszcząca 125 mic. A4
MD5173 błyszcząca 125 mic. A3
MD5416 błyszcząca 80 mic. A5
MD5404 błyszcząca 80 mic. A4

standardowe
INDEKS RODZ. GRUBOŚĆ FORMAT

MD5579 błyszcząca 100 mic. A5
MD5540 błyszcząca 100 mic. A4
MD5639 błyszcząca 100 mic. A3

Antystatyczna folia do laminacji
• powłoka antystatyczna - eliminuje lub zmniejsza ilość ładunków 

elektrostatycznych
• łatwe umieszczenie kartki papieru między foliami
• możliwość przygotowania atrakcyjnej prezentacji
• ochrona zalaminowanego dokumentu przed uszkodzeniami

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT
AG1104 80 mic. 60x95 mm
AG1105 100 mic. 60x95 mm
AG1144 80 mic. 65x95 mm
AG1145 100 mic. 65x95 mm
AG1146 80 mic. 75x105 mm
AG1147 100 mic. 75x105 mm
AG1148 80 mic. 80x120 mm

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT
AG1149 100 mic. 80x120 mm
AG1106 80 mic. A6
AG1107 100 mic. A6
AG5028 60 mic. A4
AG1108 80 mic. A4
AG1109 100 mic. A4
AG5043 125 mic. A4

Folia do laminacji
• zapewnia dokumentom doskonały  

wygląd i ochronę przed kurzem 
wilgocią, zabrudzeniem

• błyszcząca
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT
OX3000 80 mic. A5
OX3001 80 mic. A4
OX3002 80 mic. A3
OX3003 100 mic. A5
OX3004 100 mic. A4
OX3005 100 mic. A3
OX3006 125 mic. A5
OX3007 125 mic. A4
OX3008 125 mic. A3

Folia antystatyczna  
do laminacji
• zapewnia dokumentom doskonały 

wygląd i ochronę przed kurzem, 
wilgocią, zabrudzeniem

• błyszcząca
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS GRUBOŚĆ FORMAT
OX1607 80 mic. A4
OX1610 100 mic. A4

Folie do laminacji
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klawiatury i myszki komputerowe
nośniki danych

słuchawki, głośniki, kamery internetowe
uchwyty na kamery/mikrofony/oświetlenie

podnóżki
podstawki pod laptopy/pod monitory

podkładki pod myszki/klawiatury
ramiona na monitory, stanowiska do pracy

filtry prywatyzujące
listwy zasilające (przedłużacze)

torby, plecaki i teczki na laptopy
kosmetyczki i kubki podróżne

środki czyszczące do komputerów
zabezpieczenia do laptopów
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Klawiatury i myszki komputerowe

Mysz OMEGA OM0410
• mysz bezprzewodowa 2,4 Ghz
• rozdzielczość: 800-1200-1600 dpi
• dwa przyciski i rolka
• kolor czarny

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

OM1503 bezprzewodowa USB

Mysz Omega OM-0423
• mysz bezprzewodowa 2,4 Ghz
• rozdzielczość 1000 dpi
• dwa przyciski i rolka
• kolor czarny

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

OM1100 bezprzewodowa USB

Mysz Logitech M650 L  
Signature dla dużych dłoni
• bezproblemowe połączenie
• bezgłośne kliknięcia
• programowalne boczne przyciski
• ergonomiczny kształt to gwarancja komfortu i produktywności na wiele godzin
• miękkie miejsce na kciuk i gumowe uchwyty boczne zapewniają wygodę
• wyposażona w odbiornik Logitech Logi Bolt USB
• produkt z odzysku wtórnego 64%

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP 
PODŁĄCZENIA KOLOR SYMBOL/

PRZEZNACZENIE

TO2314  bezprzewodowa USB grafitowy M650 L LEFt  
dla leworęcznych

TO2315  bezprzewodowa USB biały M650 L LEFt  
dla leworęcznych

TO2311   bezprzewodowa USB grafitowy M650 L
TO2312  bezprzewodowa USB różowy M650 L
TO2313  bezprzewodowa USB biały M650 L

Mysz Logitech M650 Signature
• natychmiastowa łączność przez odbiornik Logi Bolt USB 

lub za pośrednictwem Bluetooth Low Energy
• 10-metrowy zasięg niezawodnej łączności bezprzewodowej
• działa na wielu platformach - Windows, macOS, Linux®, iPadOS, Android™  

oraz posiada certyfikat Works With Chromebook™

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA KOLOR

TO6500  bezprzewodowa USB grafitowy
TO2316  bezprzewodowa USB różowy
TO2317  bezprzewodowa USB biały

Mysz Logitech M185
• prosta instalacja - wystarczy podłączyć nanoodbiornik i można od razu zacząć 

korzystać z myszy
• współpracuje z systemami: Windows, macOS, Chrome OS™ i Linux
• wyłącznik i inteligentny tryb uśpienia pomagają oszczędzać energię
• rozdzielczość czujnika: 1000 dpi 
• liczba przycisków: 3, kółko przewijania
• wymiary myszy: 99x60x39 mm

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA KOLOR

TO2830  bezprzewodowa USB szary
TO2829  bezprzewodowa USB niebieski
TO2828  bezprzewodowa USB czerwony

Mysz OMEGA OM0420
• mysz bezprzewodowa 2,4 Ghz
• rozdzielczość: 1200 dpi
• dwa przyciski i rolka
• kolor czarny

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

OM1403 bezprzewodowa USB

3
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Mysz Kensington Pro Fit washable
• wodoodporna, zmywalna, wytrzymała na zanurzenia lub częste używanie 

środków czyszczących w sprayu 
• idealna do utrzymania higienicznej powierzchni
• najwyższy stopień ochrony IP67 
• technologia wykrywania ruchu - optyczna
• ilość przycisków: 3
• rodzielczość: 1600 dpi

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1506 przewodowa USB

Mysz Kensington Pro Fit Ergo
• dodatkowe wsparcie dla nadgarstka i zapewniający neutralną pozycję dłoni uchwyt 

chronią i ustawiają nadgarstek w wygodnej, naturalnej pozycji
• zaprojektowana z uwzględnieniem zasad ergonomii pozwala ułożyć dłoń w wygodnej 

pozycji
• pięć przycisków (w tym: do przodu i wstecz) ułatwia nawigowanie i zwiększa 

efektywność
• ciche klikanie nie zakłóca pracy i idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie wymagana 

jest cisza
• cztery ustawienia rozdzielczości dpi (800/1000/1200/1600) pozwalają zwiększyć 

czułość i precyzję kursora

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1385 przewodowa USB

Mysz Kensington Pro Fit
• ergonomiczna, średniej wielkości, idealnie pasuje do kształtu dłoni
• czujnik optyczny o dużej rozdzielczości (1750 dpi) zapewnia kontrolę nad kursorem 

i precyzję ruchów
• bezpieczna technologia bezprzewodowa 2,4 GHz
• kółko do przewijania z możliwością klikania 
• przyciski nawigacyjne do przeglądarki internetowej (w przód/wstecz) 
• połączenie typu Plug&Play przez USB
• wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii informujący o konieczności jej wymiany
• włącznik i wyłącznik - pomagają przedłużyć czas pracy baterii

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA KOLOR

AC1114 bezprzewodowa USB niebieski
AC1125 bezprzewodowa USB czerwony
AC1126 bezprzewodowa USB zielony
AC1127 bezprzewodowa USB grafitowy
AC1111 bezprzewodowa USB czarny

Mysz pionowa Kensington Pro Fit 
• profilowane, naturalne nachylenie (46,7°) utrzymuje nadgarstek w neutralnej pozycji 

jak podczas uścisku dłoni, eliminując ucisk tkanek miękkich
• przedłużona krawędź pod małym palcem zapewnia pełniejsze wsparcie i płynny ruch 

dla większej grupy mięśni
• w pełni wyposażona mysz z kółkiem przewijania, przyciskami w lewo/prawo, do przodu 

i wstecz, z możliwością zmiany rozdzielczości dpi (800/1000/1200/1600)
• łączność bezprzewodowa typu plug & play o zasięgu do 20 metrów
• wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii informuje, kiedy należy ją wymienić
• odbiornik nano można umieścić dla wygody wewnątrz myszy, gdy nie jest używany

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1382 bezprzewodowa USB

Mysz Kensington Pro Fit Ergo
• wzornictwo zaaprobowane przez ergonomistów
• kąt nachylenia myszy skłania do ułożenia ramienia i nadgarstka  

w neutralnej pozycji
• sensoryczny czujnik z regulowaną rozdzielczością gwarantuje  

właściwą precyzję ruchów – regulacja w zakresie 1600/1200/800 dpi

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1317 bezprzewodowa USB

Mysz Leitz Cosy
• mysz Leitz Cosy SureTrack™ Dual zapewnia precyzyjne sterowanie myszą na dowolnej 

powierzchni oraz wiele opcji łączności, zabezpieczeń i personalizacji ustawień, dzięki 
czemu możesz dostosować jej pracę do otoczających Cię warunków

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA KOLOR

LE2117  bezprzewodowa USB niebieski
LE2118  bezprzewodowa USB szary
LE2119 bezprzewodowa USB żółty

11_Akcesoria_komp_2023.indd   419 20.02.2023   11:47



11
AK

CE
SO

RI
A 

KO
MP

UT
ER

OW
E

www.pg-partner.pl420

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Mysz Activejet Amy
• do codziennej pracy z komputerem
• dla ludzi którzy za niewielkie pieniądze chcą cieszyć się funkcjonalnym, wytrzymałym 

sprzętem w nowoczesnym wydaniu

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA SYMBOL KOLOR

AJ2694  przewodowa USB AMY-083 czarny
AJ2693  przewodowa USB AMY-360 biały
AJ2696  przewodowa USB AMY-146 czarny

Mysz OMEGA OM-05B
• mysz przewodowa
• długość kabla 1,25 m
• rozdzielczość: 1000 dpi 
• dwa przyciski i rolka
• optyczna
• kolor czarny

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

OM1505 przewodowa USB

Mysz Logitech B100 optyczna
• lekka mysz dla użytkowników prawo i leworęcznych
• wyposażona w 3 przyciski w tym w pokrętło przewijania i wygodny niższy profil
• kształt, który nie męczy dłoni nawet po długim dniu pracy
• rozdzielczość 800 dpi
• posiada 1 zintegrowany kabel USB - 1,8 m 

wymiary: 62x113x39 mm

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP POŁĄCZENIA KOLOR

TO3933  przewodowa USB czarno-szary
TO2310  przewodowa USB biały

Zestaw Logitech MK120 klawiatura + myszka
• duet, który składa się ze zgrabnej i wygodnej klawiatury oraz wysokiej jakości 

myszy, łączy w sobie wygodę stylowy wygląd i prostotę
• klawiatura wyposażona w niskoprofilowe klawisze oraz w klawiaturę numeryczną
• w zestawie znajduje się mysz optyczna z 3 przyciskami i rolką przewijania
• szybkie i płynne sterowanie kursorem jest zapewnione dzięki wysokiej 

rozdzielczości optycznego śledzenia ruchów (1000 dpi)
• zestaw wspiera technologię plug&play
• klawiatura odporna na zalanie, odchylane nóżki

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP POŁĄCZENIA

TO1326 przewodowa USB

Zestaw Logitech MK270 klawiatura + myszka
• klawisze sterowania multimediami
• klawiatura numeryczna oraz precyzja sterowania kursorem sprawiają że praca  

jest o wiele wygodniejsza
• bezprzewodowa łączność bez opóźnień sprawia, że łatwo go skonfigurować  

i nie wymaga wiele miejsca na biurku
• jest to najczęściej kupowany zestaw na świecie
• konstrukcja klawiatury jest odporna na zalanie - odporność na wodę testowana 

na próbkach do 60 ml płynu
• trwałe klawisze i wytrzymałe odchylane nóżki pozwalające na regulację wysokości
• 36-miesięczna (klawiatura) i 12-miesięczna (mysz) żywotność baterii

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP POŁĄCZENIA

TI7084 bezprzewodowa USB

Klawiatura Logitech K120
• jest bardzo płaska 
• niskoprofilowe klawisze, które bardzo ciche
• standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą 

numeryczną
• wytrzymała i odporna na zalanie
• wystarczy podłączyć klawiaturę do portu USB komputera stacjonarnego 

lub przenośnego aby zacząć jej używać
• składane nóżki pozwalają zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP POŁĄCZENIA

TO0001 przewodowa USB

3

33

AMY-360

AMY-083

AMY-146
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Klawiatura Kensington Value
• wysokiej jakości klawiatura pasująca do myszy z serii Value
• wrażenia dotykowe zwiększają komfort podczas pisania
• nowoczesne wzornictwo, klawiatura pozostawia dużo wolnego miejsca na biurku
• klawiatura przewodowa gwarantuje niezawodność
• w zestawie z przejściówką PS2

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP PODŁĄCZENIA UKŁAD KLAWISZY

AC1077 przewodowa USB, PS2 standardowy

Klawiatura OMEGA OK 05T
• ergonomiczny, lekko nachylony profil klawiatury
• złącze USB + przejściówka OTG (microUSB) do podłączenia klawiatury do tabletów
• długość kabla 1,5 m
• kolor czarny
• wymiary: 480x125x15 mm

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP PODŁĄCZENIA UKŁAD KLAWISZY

OM1309 przewodowa USB standardowy

Klawiatura Kensington Advance Fit™
• zapewnia niezwykłą precyzję i szybkość działania
• pełnowymiarowa klawiatura z klawiszami funkcyjnymi do błyskawicznego dostępu 

do skrzynki mailowej oraz innych często używanych aplikacji
• kabel USB o długości 190 cm eliminuje konieczność stosowania baterii
• możliwość ustawienia pod kątem 30 stopni dzięki zintegrowanej podstawce
• niezawodne podłączenie Plug & Play za pośrednictwem USB
• zgodność z systemem Windows® 7 i nowszymi

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP PODŁĄCZENIA UKŁAD KLAWISZY

AC1307 przewodowa USB standardowy

Klawiatura Kensington PRO FIT®
• posiada membranową powłokę zabezpieczającą przed uszkodzeniami spowodowanymi 

przez rozlanie kawy, wody lub innych płynów
• wyposażona w klawisze z dotykowym sprzężeniem zwrotnym zapewnia wyjątkowy 

komfort użytkowania
• podłączana jest z zastosowaniem niezawodnej technologii Plug & Play  

za pośrednictwem kabla USB o długości 1,5 m
• nadająca się do mycia klawiatura pozwala na dużo dokładniejsze  

od tradycyjnego przecierania czyszczenie produktu
• kompatybilna z systemami PC i macOS

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP PODŁĄCZENIA UKŁAD KLAWISZY

AC1532 przewodowa USB standardowy

Klawiatura Activejet K-3066
• dedykowana do codziennej pracy z komputerem
• solidna konstrukcja zapewnia niezbędną stabilność, klawiatura nie będzie się przesuwała 

po powierzchni, a wysokiej jakości materiały użyte do produkcji sprawiają, że nawet 
przy bardzo intensywnym użytkowaniu klawiatura posłuży przez długi czas

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP PODŁĄCZENIA UKŁAD KLAWISZY KOLOR

AJ2624  przewodowa USB standardowy czarny
AJ2625  przewodowa USB standardowy biały

Klawiatura Activejet K-3113
• klawiatura w klasycznym układzie QWERTY i w standardowym rozmiarze  

ze 104 klawiszami, pozwala na wygodną i intuicyjną pracę

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP PODŁĄCZENIA UKŁAD KLAWISZY

AJ4685 przewodowa USB standardowy
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Pendrive flash X-Depo USB 3.0
• złącze USB 3.0 zapewniające do 10x szybszy transfer danych niż USB 2.0
• dzięki wysokiej wydajności oszczędza czas przy przesyłaniu danych
• maks. zapis: 75 MB/s, odczyt: 125 MB/s

INDEKS POJEMNOŚĆ
TO4760 32 GB
OM1306 64 GB
OM1347 128 GB
TI4771 256 GB

Pamięć flash USB 2.0
• temperatura pracy: 0-60°C
• maks. prędkość zapisu: 8 MB/s
• maks. prędkość odczytu: 22 MB/s
• wymiary: 58x18x8 mm

INDEKS POJEMNOŚĆ
TO3269 16 GB
TO6956 32 GB

Płyty DVD+R, DVD-R 4,7 GB 16x OMEGA FREESTYLE
poj.: 4,7 GB

INDEKS TYP NOŚNIKA TYP OPAKOWANIA OPAK.
OM1049 DVD+R slim 1 szt.
TO8239 DVD-R slim 1 szt.
OM1006 DVD+R cake 10 szt.
OM1007 DVD-R cake 10 szt.
OM1008 DVD+R cake 25 szt.
OM1009 DVD-R cake 25 szt.

Nośniki danych

Płyty CD/DVD OMEGA FREESTYLE do nadruku
• biała, matowa powierzchnia do nadruku atramentowego
• obszar nadruku: 21-118 mm 

INDEKS TYP NOŚNIKA TYP OPAKOWANIA OPAK. POJ.
OM1065 CD-R folia 100 szt. 0,7 GB
OM1233 DVD-R folia 100 szt. 4,7 GB

Koperta biała z okienkiem na CD/DVD/BD
• koperta do CD/DVD/BD
• z okienkiem
• kolor biały

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ OPAK.
TO3426 125 mm 125 mm 100 szt.

Płyta CD-R 700 MB 52x OMEGA FREESTYLE
poj.: 0,7 GB

INDEKS TYP NOŚNIKA TYP OPAKOWANIA OPAK.
OM1000 CD-R koperta 1 szt.
TO7341 CD-R slim 1 szt.
OM1001 CD-R cake 10 szt.
OM1002 CD-R cake 25 szt.
OM1003 CD-R cake 50 szt.
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Słuchawki Kensington Hi-Fi  
z mikrofonem
• długość przewodu: 2 m

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1507 przewodowa USB-C

Słuchawki z mikrofonem i regulacją głośności
• regulowany, wyściełany pałąk, który można dopasować do obwodu głowy 
• nauszniki z pianki pokryte miękką imitacją skóry
• mikrofon z redukcją szumów, łatwą regulację głośności i możliwość jego wyciszenia
• solidna konstrukcja z kablem USB o długości 1,8 m, zapewniającym elastyczność ruchu
• kompatybilność z wieloma urządzeniami (Windows, macOS, Chromebook)
• 40-milimetrowe przetworniki z głębokim basem i szerokim zakresem dynamiki 

zapewniają wyjątkowy dźwięk
• ogranicznik głośności ustawia bezpieczny limit głośności podczas słuchania na poziomie  

maksymalnie 94 dB

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1535 przewodowa USB-A

Przełącznik słuchawkowy 3 w 1
• używaj słuchawek (Bluetooth, USB-C, USB-A lub przewodowych 3,5 mm), korzystając 

z możliwości przełączania się między urządzeniami i systemami operacyjnymi - w tym 
laptopami, telefonami i tabletami

• w komplecie przejściówka z USB-C (m) na USB-A (f)
• ułatwia przełączanie się między różnymi źródłami dźwięku - automatycznie łączy się 

z jednym przewodowym i dwoma sparowanymi urządzeniami
• dedykowane przyciski ułatwiają przełączanie się między różnymi źródłami dźwięku, 

a wskaźniki LED potwierdzają, z którego urządzenia i kanału korzystasz
• wygodna regulacja głośności i przycisk wyciszania (mute), który wycisza sygnały 

mikrofonu we wszystkich urządzeniach sparowanych i podłączonych przewodowo  
- funkcję wyciszenia sygnalizuje czerwona lampka

• nie wymaga zasilania z gniazdka elektrycznego - wystarczy podłączyć do dowolnego 
otwartego portu USB-A (5 V/0,9 A) w komputerze z systemem Windows lub macOS

• w zestawie jeden kabel z wtyczkami USB-C i USB-A o długości 1 m (3,3 cala)
• 2-letnia ograniczona gwarancja

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM

TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1536 przewodowa USB-A

Słuchawki Logitech PC960  
z mikrofonem
• biznesowy zestaw słuchawkowy  

do połączeń głosowych, Skype’a,  
webinarów itd.

• długość przewodu 240 cm
• gotowe do użycia: wystarczy podłączyć  

do PC lub Mac za pomocą złącza USB-A 
• regulowany mikrofon można  

obrócić i odsunąć od siebie gdy jest  
niepotrzebny

• stylowa konstrukcja z pałąkiem  
na głowę została wyposażona  
w bardzo miękkie nakładki  
słuchawek aby zapewnić wygodne  
dopasowanie

• redukcja szumów, regulacja głośność
• odbieranie/wyciszanie połączenia

INDEKS KOMUNIKACJA  
Z KOMPUTEREM TYP POŁĄCZENIA

TO2322 przewodowa USB-A

Głośniki komputerowe Logitech Z207
• dzięki kompaktowej konstrukcji i bogatemu, wypełniającemu pomieszczenie 

dźwiękowi, Z207 z łatwością zmieszczą się na biurku
• jest idealny do oglądania filmów, grania lub słuchania muzyki
• możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku aż z dwóch sprzętów Bluetooth® 

lub podłączenia do jednego urządzenia przy użyciu wejścia 3,5 mm
• odtwarzanie, wstrzymywanie i bezproblemowe przełączanie się między różnymi 

urządzeniami dzięki funkcji Logitech Easy-Switch™
INDEKS KOLOR
TO2318 czarny

Głośniki stereo Logitech S120
• smukła obudowa, umożliwiają łatwą konfigurację przy użyciu dowolnego wejścia  

3,5 mm oraz dostęp do wszystkich elementów sterujących na prawym głośniku
• moc szczytowa 4,4 W / moc RMS 2,2 W - umożliwia uzyskanie czystego dźwięku 

stereo wokół biurka
• przewód zasilający: 1,5 m
• przewód między głośnikami: 1,2 m

INDEKS KOLOR
TO3740 czarny

Słuchawki, głośniki i kamery internetowe
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Kamera internetowa Kensington W2000 z autofokusem
• wysokiej jakości obraz wideo w rozdzielczości 1080p z automatycznym ustawianiem 

ostrości oraz korektą oświetlenia
• proste, a jednocześnie zaawansowane oprogramowanie Kensington Konnect™ pozwala 

personalizować ustawienia wideo kliknięciem jednego przycisku
• wąski kąt widzenia, 75° po przekątnej
• możliwość ręcznej regulacji ustawienia kamery w zakresie 37° w pionie oraz 360° 

w poziomie, aby zapewnić najlepszy kąt ustawienia kamery
• elektroniczne sterowanie obrotem, pochyleniem i 2-krotnym zoomem (ePTZ),  

aby zoptymalizować obrazwbudowany wielokierunkowy mikrofon z technologią  
redukcji szumów, gwarantuje dobrą słyszalność

• spełnia wojskową normę odporności na czyszczenie środkami płynnymi  
MIL-STD-810H Metoda 504.3 (czyszczenie płynami ze środkami dezynfekującymi  
nie powoduje pogorszenia działania)
INDEKS RODZIELCZOŚĆ TYP PODŁĄCZENIA
AC1538 1080p USB-A, USB-C

Kamera internetowa Kensington W1050 ze stałą 
ogniskową i szerokokątnym obrazem
• zapewnia dynamiczny obraz wideo w rozdzielczości 1080p
• wyposażona w czujnik zapewniający lepsze działanie przy słabym oświetleniu 
• szklany obiektyw ze stałą ogniskową zapewnia ułatwia skupienie uwagi także  

przy słabym oświetleniu lub bardzo kontrastującym tle
• regulacja ustawienia kamery w zakresie 37° w pionie oraz 360° w poziomie 
• kąt widzenia, 95° po przekątnej
• zintegrowana osłona obiektywu pozwala kontrolować, kiedy chcesz, aby Cię widziano
• oprogramowanie Kensington Konnect™ ułatwia ustawienie parametrów kamery 

za pomocą jednego przycisku
• opcja elektronicznego sterowania obrotem, pochyleniem i 2-krotnym zoomem (ePTZ) 

upraszcza zmianę kadru
• dwa mikrofony z technologią redukcji szumów gwarantują dobrą słyszalność
• spełnia wojskową normę odporności na czyszczenie środkami płynnymi MIL-STD-810H 

Metoda 504.3 i działanie rozpuszczalników czyszczących i dezynfekujących,  
takich jak alkohol i wybielacze

INDEKS RODZIELCZOŚĆ TYP  
PODŁĄCZENIA

AC1537 1080p USB-A

Kamera internetowa Kensington W2050 z autofokusem
• kąt widzenia 93° po przekątnej ze zintegrowaną osłoną obiektywu
• szklany obiektyw zapewnia wysokiej jakości obraz wideo w rozdzielczości 1080p 

(1920x1080 px przy 30 kl./s) 
• automatyczny fokus oraz czujnik zapewniający lepsze działanie przy słabym oświetleniu
• oprogramowanie Kensington Konnect™, aby optymalizować ostrość, oświetlenie
• możliwość ręcznej regulacji ustawienia kamery w zakresie 37° w pionie oraz 360° 

w poziomie
• opcja elektronicznego sterowania obrotem, pochyleniem i 2-krotnym zoomem (ePTZ)
• dwa wielokierunkowe mikrofony z technologią redukcji szumów
• spełnia wojskową normę odporności na czyszczenie środkami płynnymi  

MIL-STD-810H Metoda 504.3 (czyszczenie płynami ze środkami dezynfekującymi  
nie powoduje pogorszenia działania)
INDEKS RODZIELCZOŚĆ TYP PODŁĄCZENIA
AC1539 1080p USB-A, USB-C

Kamera internetowa  
Logitech C270
• wideo w jakości HD zapewnia ostre, płynne  

połączenia konferencyjne w formacie  
szerokiego ekranu

• automatyczna korekcja natężenia światła  
pokazuje obraz w naturalnych kolorach

• wbudowany mikrofon z redukcją szumów
• automatyczne dostosowanie jasności obrazu
• wydajny system automatycznego ustawiania ostrości
• technologia Logitech Fluid Crystal
• kompaktowe rozmiary, pochylana głowica
• współpraca z urządzeniami mobilnymi
• zgodność z komunikatorami Skype, Google Hangouts, Yahoo! Messenger itp.
• system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, macOS 10.10 lub nowszy, ChromeOS
• niewielkie wymagania sprzętowe

INDEKS RODZIELCZOŚĆ TYP PODŁĄCZENIA
TO2320 720p USB-A

Kamera internetowa Logitech Brio 500
• kamera Full HD 1080p z korekcją natężenia światła, automatycznym kadrowaniem 

i trybem pokazowym
• wiele obsługiwanych rozdzielczości: 1080p/30 kl./s (1920×1080 px); 720p/60 kl./s 

(1280×720 px)
• połączenie USB-C typu „plug and play”, zintegrowana osłona migawki
• technologia RightLight 4 z funkcją HDR pozwalająca uzyskać wyraźny obraz 

w różnych warunkach oświetleniowych, od słabego oświetlenia po bezpośrednie 
światło słoneczne

• odłączany uniwersalny zaczep montażowy pasujący do laptopów, wyświetlaczy LCD 
i monitorów
INDEKS RODZIELCZOŚĆ TYP PODŁĄCZENIA
TO2321 1080p USB-C

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna Leitz Cosy
• do zasilania smartfona bez potrzeby używania wielu ładowarek lub adapterów do telefonu
• oszczędność energii - urządzenie przestanie ładować, gdy bateria smartfona osiągnie 100%
• zawiera kabel USB do zasilania za pomocą laptopa, komputera lub wtyczki adaptera
• zintegrowany odbiornik ładowania indukcyjnego i specjalna obudowa sprawiają,  

że jest kompatybilny z większością smartfonów
• aby sprawdzić, czy Twój telefon można ładować bezprzewodowo, odwiedź stronę  

www.leitz.com/inductivecharging
• wejście 5-12 V, wyjście 5-9 V

INDEKS KOLOR
LE2019 niebieski
LE2020 szary
LE2021 żółty
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Uchwyt z wysięgnikiem Kensington A1020
• elastyczne rozwiązanie do montażu mikrofonów, kamer internetowych i oświetlenia 

(odpowiedni dla gwintów montażowych 3/8”, 1/4” i 5/8”)
• możliwość rozciągnięcia ramienia w poziomie (826 mm) i w pionie (949 mm)
• szeroki i wytrzymały zacisk można z łatwością przymocować do biurek o grubości  

do 88,9 mm, aby zapewnić stabilne działanie wszystkich podłączonych akcesoriów, 
a górne ramię wysięgnika zapewni ich swobodny ruch

• spełnia wojskową normę odporności na czyszczenie środkami płynnymi 
• MIL-STD-810H Metoda 504.3 (czyszczenie płynami ze środkami dezynfekującymi 

nie powoduje pogorszenia działania)
INDEKS WYMIARY
AC1542 450x350 mm

Podstawka teleskopowa Kensington A1010
• uniwersalne rozwiązanie do montażu mikrofonów, kamer internetowych i oświetlenia 

(w zestawie gwint montażowy o średnicy 3/8”, z adapterami 1/4” i 5/8”)
• możliwość wydłużenia w zakresie od 304,8 do 482,6 mm pozwala na ustawienie 

różnych konfiguracji kamery internetowej, mikrofonu i oświetlenia
• posiada klips, który pomaga uporządkować nieestetycznie wyglądające kable poza 

obszarem roboczym
• szeroka, antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność podstawki i zamontowanych 

akcesoriów podczas użytkowania
• spełnia wojskową normę odporności na czyszczenie środkami płynnymi  

MIL-STD-810H Metoda 504.3 (czyszczenie płynami ze środkami dezynfekującymi  
nie powoduje pogorszenia działania)
INDEKS WYMIARY
AC1541 450x350 mm

Uchwyt teleskopowy  
Kensington A1000 z zaciskiem typu C
• do montażu mikrofonów, kamer internetowych i oświetlenia  

(w zestawie gwint montażowy o średnicy 3/8”, z adapterami 1/4” i 5/8”)
• możliwość wydłużenia w zakresie 508-762 mm (20-30”) i idealnie sprawdzi się 

przy konfiguracji standardowej kamery internetowej, mikrofonu i oświetlenia
• posiada klips, który pomaga uporządkować nieestetyczne wyglądające kable  

poza obszarem roboczym
• oferuje większą elastyczność ustawienia kamery internetowej i oświetlenia,  

dzięki czemu zawsze możesz ustawić je pod odpowiednim kątem
• mocowanie do blatów o grubości 12,7 - 88,9 mm (0,5-3,5”) zapewnia stabilność 

podłączonych akcesoriów – i więcej miejsca na biurku
• spełnia wojskową normę odporności na czyszczenie środkami płynnymi  

MIL-STD-810H Metoda 504.3 (czyszczenie płynami ze środkami dezynfekującymi  
nie powoduje pogorszenia działania)
INDEKS WYMIARY
AC1540 450x350 mm

Dwukolorowa lampa pierścieniowa Kensington L1000 
• 96 diod LED świecących pod kątem 120° zapewnia maksymalne rozprowadzenie światła
• mleczna soczewka równomiernie rozprasza światło, a maksymalna jasność 960 lumenów 

doskonale wzmacnia oświetlenie dostępne w większości środowisk biurowych
• dwukolorowe diody LED oferują szeroki zakres barw światła (zimne, naturalne lub ciepłe)
• pozwala kontrolować natężenie światła jednym przyciskiem – możliwość wyboru 

oświetlenia w skali od 20% do 100% za pomocą 10-stopniowych ustawień
• nie wymaga zasilania z gniazdka elektrycznego – wystarczy podłączyć ją do dowolnego 

portu USB-A (5V/2,0A) na komputerze, stacji dokującej lub innych zasilanych urządzeniach
• wyposażona w uchwyt z gwintem do kamery internetowej umiejscowiony w środku 

pierścienia świetlnego, aby zapewnić niezmiennie doskonałe rozprowadzanie światła  
– nawet po zmianie ustawienia kąta kamery internetowej

• uchwyt z gwintem 1/4” zapewnia obrót kamery zakresie 360° w poziomie i 200° w pionie, 
dzięki czemu można łatwo uchwycić najlepszy kąty ustawienia kamery

• spełnia wojskową normę odporności na czyszczenie środkami płynnymi  
MIL-STD-810H Metoda 504.3 (czyszczenie płynami ze środkami dezynfekującymi  
nie powoduje pogorszenia działania)
INDEKS WYMIARY
AC1543 450x350 mm

Uchwyty na kamery/mikrofony/oświetlenie
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Profesjonalna siatkowa  
podpórka Fellowes pod plecy 
• ergonomicznie zaprojektowana podpórka 

redukuje napięcia pleców i ułatwia 
utrzymanie prawidłowej postawy

• siatkowy materiał dopasowuje się 
do konturów ciała  
zapewniając doskonałe wsparcie

• podparcie odcinka lędźwiowego  
z regulacją wysokości
INDEKS WYMIARY
MD9177 505x440x150  mm

Profesjonalna podpórka  
Fellowes pod plecy  
- Professional Series™
• najbardziej zaawansowane  

rozwiązanie dostępne na rynku
• innowacyjne potrójne mocowanie zapewnia  

stabilność zawieszenia i eliminuje  
przesuwanie się podpórki na krześle

• trzyczęściowa poduszka w odcinku  
lędźwiowym kręgosłupa zapewnia  
jego optymalne podparcie oraz dostosowanie do kształtów ciała

• specjalnie wypełnienie z pianki pamięciowej łatwo dostosowuje się do kształtu pleców
• z powłoką antybakteryjną MICROBAN® przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego 

rozwoju szkodliwych drobnoustrojów
• łatwy montaż - wystarczy umieścić podpórkę na fotelu na wysokości pleców 

i zapiąć paski mocujące
INDEKS WYMIARY

MD6353 55x375x365 mm

Akcesoria ergonomiczne

Piłka do siedzenia Leitz Ergo Cosy
• stylowa, zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii do aktywnego siedzenia i ćwiczeń 
• aktywizuje mięśnie pleców i kręgosłupa, co przyczynia się do poprawy postawy, zwiększenia 

elastyczności ciała i łagodzenia bólu pleców
• idealnie sprawdzi się jako krzesło biurowe, zapewniając Ci ruch podczas pracy
• przydatna do ćwiczeń, takich jak joga, ćwiczenia z piłką gimnastyczną, ćwiczenia 

równowagi, rozciąganie pleców, ćwiczenia mięśni brzucha i do fizjoterapii
• wyposażona w mocny i trwały uchwyt, który ułatwia przenoszenie
• w zestawie: piłka gimnastyczna, materiałowy pokrowiec na piłkę, ręczna pompka, 2 zatyczki
• szybkie i łatwe przygotowanie piłki do użycia: wystarczy napompować piłkę przy pomocy 

dołączonej pompki ręcznej i włożyć zatyczkę
• zdejmowany pokrowiec na piłkę można prać ręcznie, co zapewnia zachowanie higieny

INDEKS ŚREDNICA MAKS. OBCIĄŻENIE KOLOR
LE0115  65 cm 100 kg żółty
LE0116  65 cm 100 kg niebieski
LE0117  65 cm 100 kg szary

Stołek Leitz Ergo Cosy  
do pracy w pozycji siedzącej i półstojącej
• stylowy, ergonomiczy stołek zapewni Ci ruch i aktywność przez cały dzień
• zmieniaj pozycję podczas pracy - między siedzącą i półstojącą - aby stymulować ruch 

mięśni oraz zachować dobre zdrowie i samopoczucie
• zaokrąglona podstawa zachęca do wykonywania obrotów i kołysania, co przyczynia się 

do wzmocnienia pleców
• łatwa regulacja wysokości w zakresie 45-79 cm z czerwonymi przyciskami zwalniającymi 

dla zachowania bezpieczeństwa
• zapewnia stabilność i solidność na każdej wybranej wysokości
• lekka konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie z pokoju do pokoju
• ergonomiczne siedzisko jest wykonane z wytrzymałej pianki memory 3D pokrytej siatką 

mesh, zapewniającej dodatkowy komfort
• antypoślizgowa podstawa zabezpiecza ustawienie stołka i chroni podłogę
• opakowanie nie zawiera plastiku

INDEKS MAKS. OBCIĄŻENIE KOLOR
LE0112  110 kg żółty
LE0113  110 kg niebieski
LE0114  110 kg szary

Mata redukująca zmęczenie Leitz Ergo Cosy
• mata na podłogę redukująca zmęczenie, zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii, 

stanowi idealne uzupełnienie stanowiska pracy w pozycji stojącej
• zaprojektowana, aby amortyzować wstrząsy powstające w trakcie chodzenia, poprawia 

postawę i cyrkulację krwi oraz zapewnia wsparcie dla stóp
• pomaga zmniejszyć zmęczenie oraz ból nóg i stóp spowodowane długotrwałym staniem
• wykonana z mocnej, miękkiej pianki, zapewniającej zwiększoną odporność w przypadku 

użytkowania maty w miejscach o dużym natężeniu ruchu; mata nie rozdziera się ani nie 
traci kształtu wraz z upływem czasu

• sposób czyszczenia: nie należy czyścić środkami na bazie alkoholu!
INDEKS MAKS. OBCIĄŻENIE
LE0118 110 kg

Ergonomiczny taboret/Hoker Moove UNILUX
• zapewnia utrzymanie prawidłowej postawy przy biurku oraz wyjątkowy komfort
• idealny przy długiej pracy w pozycji siedzącej
• regulacja wysokości od 52 do 81 cm
• miękkie siedzisko, obracane o 360°
• wykonany z plastiku oraz polimeru

INDEKS WYMIARY
BX1687 35x31x63-89 cm
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Ortopedyczna poduszka  
na krzesło Leitz Ergo Cosy
• stymuluje przyjmowanie prawidłowej postawy, poprawia 

krążenie i minimalizuje nacisk na kręgosłup, pomagając 
ograniczyć dyskomfort, zmęczenie i sztywność ciała 
spowodowane długim siedzeniem oraz zapewniając ulgę 
przy rwie kulszowej

• pasuje do różnych krzeseł i idealnie sprawdzi się w domu, 
w biurze, a także w samochodzie
INDEKS KOLOR
LE2111  niebieski
LE2112  szary
LE2113 żółty

Podnóżek Q-Connect z regulacją trzypoziomową
• podnosi komfort pracy przy biurku
• wykonany z trwałego ABS
• regulacja wysokości i kąta nachylenia (3 poziomy wysokości)
• posiada antypoślizgową powierzchnię stabilizującą podnóżek
• wymiary: 400x70x350 mm

INDEKS KOLOR
DO1580 antracytowy

Podnóżek Q-Connect z regulacją dwupoziomową
• podnosi komfort pracy przy biurku
• wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
• regulacja wysokości i kąta nachylenia (2 poziomy wysokości) 

wysokość: 115-185 mm, kąt nachylenia - 0-35°
• wymiary: 450x310 mm

INDEKS KOLOR
DO1579 czarny

Podnóżek Leitz Ergo Cosy do pracy przy biurku
• stylowy podnóżek do używania podczas pracy przy biurku, zaprojektowany zgodnie 

z zasadami ergonomii, aby zmaksymalizować komfort 
• unosi nogi i stopy, co sprzyja przyjmowaniu prawidłowej dla zdrowia postawy 

i poprawia krążenie
• można go odwrócić i używać jako bujak dla kostek, aby utrzymać nogi w ruchu 

podczas pracy
• miękkie wypełnienie i pokrowiec z tkaniny sprawiają, że z podnóżka przyjemnie jest 

korzystać w skarpetkach lub boso
• pomaga zmniejszyć dyskomfort i sztywność ciała  

spowodowane długotrwałym siedzeniem
• unosi stopy na wygodną wysokość, aby złagodzić ból  

i zmęczenie ramion i pleców
• zdejmowany pokrowiec nadaje się do prania ręcznego,  

co zapewnia zachowanie higieny
INDEKS KOLOR
LE2116  żółty
LE2114  niebieski
LE2115  szary

Podnóżek ergonomiczny Fellowes
• ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewnia pełny odpoczynek 

i komfort użytkowania
• trwała mocna konstrukcja, pozwala złagodzić/zapobiec bólom krzyża
• specjalna powierzchnia z wypustkami umożliwia masaż stóp
• regulacja wysokości (2 pozycje: 85 i 100 mm) oraz kąta nachylenia (płynnie do 25°)
• wykonany z tworzywa w 100% z odzysku
• posiada certyfikat FIRA

INDEKS WYMIARY
MD5395 330x448x74 mm

Ergonomiczny, regulowany podnóżek Leitz Ergo WOW
• regulacja wysokości umożliwia dopasowanie podnóżka do użytkowników o różnym wzroście 

– wybierz jedno z dwóch ustawień wysokości, obracając podnóżek
• możliwość kołysania pozwala od czasu do czasu zmieniać pozycję stóp, zapewniając im 

dzięki temu maksymalny komfort i dobrą kondycję
• dwie szerokie platformy - płaska i zaokrąglona - umożliwiają komfortowe ułożenie stóp
• łatwa do czyszczenia powierzchnia
• nadaj swojemu miejscu pracy - w firmie lub w domu - klimat WOW, wybierając stylowe 

produkty z tej kolekcji w przykuwających wzrok kolorach
• dzięki regulacji wysokości zapewnia wygodę i dobre samopoczucie w czasie pracy w pozycji 

siedzącej lub stojącej i poprawia ogólny stan zdrowia
INDEKS KOLOR
LE1936 czarny
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Podnóżek Kensington SoleMate Plus
• podnóżek utrzymuje nogi na podwyższeniu, co zapewnia lepszą pozycję 

i krążenie w czasie pracy przy biurku i zmniejsza nacisk na dolną część pleców
• system SmartFit® umożliwia - przy pomocy kolorystycznego kodu - ustawienie podnóżka 

na odpowiedniej wysokości w celu zapewnienia optymalnej pod względem ergonomii pozycji
• regulacja pochylenia z wygodną blokadą w zakresie do 15° zapewnia dodatkowy komfort
• kolor szaro-czarny

INDEKS WYMIARY
AC1139 450x350 mm

Podnóżek Kensington SoleMate
• podnóżek utrzymuje nogi na podwyższeniu, co zapewnia lepszą pozycję 

i krążenie w czasie pracy przy biurku i zmniejsza nacisk na dolną część pleców
• możliwość regulacji pochylenia w zakresie do 15° zapewnia dodatkową wygodę 

i możliwość ułożenia stóp pod właściwym kątem
• zwiększa podparcie dla dolnej części pleców i zapewnia najbardziej komfortową 

pozycję do siedzenia
• kolor szaro-czarny

INDEKS WYMIARY
AC1138 450x350 mm

Podnóżek ergonomiczny  
Kensington SmartFit SoleMate
• unosi nogi w celu skorygowania postawy, poprawy krążenia, zmniejszenia nacisku 

na biodra i kręgosłup
• system SmartFit® wskazuje prawidłową wysokość ustawienia sprzętu w celu 

uzyskania optymalnej pod względem ergonomii pozycji
• szeroka platforma na stopy zapewnia komfortową pozycje
• regulacja wysokości pomiędzy 100 i 140 mm (3,5- 5”) umożliwia dostosowanie 

do wzrostu każdego użytkownika
• kolor szary

INDEKS WYMIARY
AC1333 450x340 mm

Podnóżek ergonomiczny Hana™ Fellowes
• elegancki, wytrzymały, metalowy podnóżek z drewnianym wykończeniem
• poprawia postawę, krążenie i komfort pracy
• bezproblemowa regulacja podnóżka z dwoma ustawieniami wysokości  

do siedzenia i do stania oraz elastycznym zakresem ruchu
• możliwość ustawienia wysokości 120-175 mm oraz 178-218 mm
• regulacja kąta nachylenia +/- 5°, maks. obciążenie 50 kg
• platforma porusza się wraz z użytkownikiem i zachęca do ułożenia nóg w najbardziej 

naturalnej pozycji
• dwa ustawienia siły nacisku podnóżka do regulacji czułości ruchu (lekka/mocna)
• antypoślizgowa powierzchnia ułatwia korzystanie

INDEKS WYMIARY KOLOR
MD1167 450x360 mm biały
MD1166 450x360 mm czarny

Podnóżek Fellowes energetyzujący stopy
• poprawia postawę, krążenie i komfort pracy
• innowacyjna gumowa powierzchnia masująca regeneruje zmęczone stopy
• zmienny kąt nachylenia (do 25°) pozwala na ruchy kołyszące poprawiające krążenie
• kształt platformy pomaga w uzyskiwaniu prawidłowej pozycji ciała
• nożycowy system ustawienia wysokości na 3 poziomach: 100, 135 i 165 mm
• posiada certyfikat FIRA

INDEKS WYMIARY
MD9477 336x454x160 mm

Podnóżek Fellowes MICROBAN® Office Suites™
• powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę MICROBAN® przeznaczoną 

do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii 
powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach

• powłoka MICROBAN® jest wbudowana w produkt - nie zmywa się, nie wyciera
• regulowany kąt nachylenia (płynnie do 30°) i wysokości (3 pozycje: 108, 127 i 146 mm)
• możliwość zablokowania pozycji nachylenia lub wykonywania płynnych ruchów 

platformą na stopy
• posiada certyfikat organizacji FIRA

INDEKS WYMIARY
MD6081 336x444x108 mm

3
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Podnóżek UNILUX Updown
• możliwość użytkowania w pozycji siedzącej i stojącej
• poprawia krążenie i redukuje zmęczenie
• zalecany jest do użytku przez 30 minut dziennie
• odpowiedni do biurek z regulowaną wysokością

INDEKS WYMIARY
BX1037 300x450 mm

Podnóżek UNILUX Chocolate
• ergonomiczny, minimalizujący zmęczenie i niedokrwienie nóg podczas pracy
• płynna regulacja kąta nachylenia 0°-25° i wysokości: przód 4,5-10 cm, tył 16-21 cm
• antypoślizgowa powierzchnia i nakładki zapobiegają zsuwaniu się stóp  

oraz przesuwaniu podnóżka po podłodze
• wykonany z tworzywa polipropylenowego, ABS oraz PVC
• rekomendowany przez lekarzy medycyny pracy
• kolor czarny

INDEKS WYMIARY
BX1720 420x320 mm

Podnóżek UNILUX Nymphea
• ergonomiczny, minimalizujący zmęczenie i niedokrwienie nóg podczas pracy
• płynna regulacja kąta nachylenia 0°-20° i wysokości: przód 5-6 cm, tył 20-28 cm
• antypoślizgowa powierzchnia i nakładki zapobiegają zsuwaniu się stóp  

oraz przesuwaniu podnóżka po podłodze
• wykonany z tworzywa ABS oraz PVC
• projekt konsultowany ze stowarzyszeniem ortopedycznym
• rekomendowany przez lekarzy medycyny pracy
• kolor czarny

INDEKS WYMIARY
BX1721 420x320 mm

Podnóżek UNILUX Massing
• zapobiega zmęczeniu nóg i ich niedokrwieniu
• wysokość i nachylenie regulowane: 10°, 15°, 20°
• powierzchnia antypoślizgowa wspomagająca ukrwienie stóp
• wykonany z tworzywa ABS
• projekt konsultowany ze stowarzyszeniem ortopedycznym
• rekomendowany przez UE w ramach dyrektywy 90/270/eec

INDEKS WYMIARY
BX1683 450x300x120 mm

Podnóżek UNILUX Chrysalis
• zapobiega zmęczeniu nóg i ich niedokrwieniu
• powierzchnia z wypustkami umożliwia masowanie stóp
• mata masująca, wykonana z antyalergicznego materiału
• możliwość demontażu maty masującej dla jej łatwego wyczyszczenia
• wykonany z tworzywa PVC

INDEKS WYMIARY
BX1682 420x320x135 mm

Roller UNILUX do stóp
• podnóżek o cylindrycznym kształcie wykonany z pianki EVA i tworzywa PVC
• część podnóżka pokryta wypustkami umożliwia samodzielny masaż stóp
• użytkowanie gładkiej części poprawia krążenie krwi
• sposób użycia: siedząc należy oprzeć bose stopy na podnóżku, następnie przesuwać 

nimi w przód i w tył
• niewskazane jest stawanie na podnóżku!
• łatwe czyszczenie przy użyciu wilgotnej ścierki i mydła
• maks. obciążenie: 120 kg
• 2 lata gwarancji

INDEKS WYMIARY
BX1686 ø 14 cm, szer. 44 cm
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Podkładki Kensington  
ErgoSoft pod nadgarstki do myszy
• opracowane naukowo, aby zapobiegać urazom i optymalizować komfort
• ultra miękka powłoka zewnętrzna i amortyzująca poduszka żelowa wewnątrz
• zaprojektowane z myślą o dopasowaniu do klawiatur o różnej wysokości (należy dobrać 

odpowiednią podkładkę)
INDEKS OPIS KOLOR
AC1318 pod nadgarstki do myszy standardowej                  szary
AC1321 pod nadgarstki do myszy płaskiej/trackpada szary
AC1322 pod mysz i nadgarstek do myszy standardowej szary

Podkładka pod mysz z regulowaną podpórką 
pod nadgarstek Leitz Ergo WOW
• ergonomiczna konstrukcja zapewnia poczucie komfortu i ochronę zdrowej kondycji 

nadgarstków dzięki ułożeniu ich w pozycji minimalizującej obciążenia i napięcia 
wynikające z powtarzających się czynności

• zmień wysokość podpórki, aby wygodnie ułożyć nadgarstek - wybierz jedno  
z dwóch ustawień wysokości, obracając podpórkę

• wysokiej jakości powierzchnia podkładki zapewnia najlepszą w swojej klasie kontrolę 
podczas operowania zarówno myszą optyczną, jak i laserową

• podpórka pod nadgarstek ma wyjątkowo miękką powłokę okalającą wyściółkę  
z pianki, co zapewnia wysoką jakość i komfort użytkowania
INDEKS KOLOR
LE1941 różowy
LE1942 niebieski
LE1943 zielony
LE1944 czarny

Podkładka  
do klawiatury/pod nadgarstek Leitz Ergo Cosy
• podkładka pod mysz z podpórką pod nadgarstek oraz podpórka pod nadgarstki 

do klawiatury utrzymują nadgarstek w pozycji wyprostowanej, zapobiegając 
naciągnięciom mięśni i bólom, a tym samym zapewniając wysoki poziom efektywności 
i dobre samopoczucie w czasie pracy
INDEKS OPIS KOLOR
LE2109  do klawiatury jasnoszary
LE2110  pod nadgarstek jasnoszary

Podkładki piankowe Memory Foam
• kształt podkładki pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki zapewniając pełny 

komfort pracy
• specjalna struktura podkładki pod nadgarstki rozkłada równomiernie  

punkty nacisku w celu załagodzenia podparcia
• podkładka pod mysz zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki optycznej
• antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka

INDEKS KOLOR
MD9441 granatowy
MD9134 czarny
MD6247 plasma

Regulowana podpórka  
pod nadgarstki Leitz Ergo WOW, do klawiatury
• ergonomiczna konstrukcja zapewnia poczucie komfortu i ochronę zdrowej kondycji 

nadgarstków dzięki ułożeniu ich w pozycji minimalizującej obciążenia i napięcia 
wynikające z powtarzających się czynności

• zmień wysokość podpórki, aby wygodnie ułożyć nadgarstek - wybierz jedno z dwóch 
ustawień wysokości, obracając podpórkę

• pełnowymiarowa podkładka pod nadgarstki (o tej samej szerokości co klawiatura) 
wyposażona jest w dodatkową wyściółkę oraz wsparcie pod obszar kciuka
INDEKS OPIS
LE1937 różowy
LE1938 niebieski
LE1939 zielony
LE1940 czarny

Podkładka  
Gel Mouse Pad
• podkładka jest idealnym rozwiązaniem 

umożliwiającym utrzymanie nadgarstków 
w niemęczącej pozycji podczas pracy 
przy komputerze i uniknięcie ich nadwyrężenia

• wypełnienie żelem sprawia, iż podkładka dopasowuje 
się optymalnie do każdych nadgarstków i w ten 
sposób poprawia obsługę myszy
INDEKS KOLOR
TI9329 czarny
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Podkładka przed klawiaturę Memory Foam
• kształt podkładki pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki zapewniając 

pełny komfort pracy
• specjalna struktura podkładki redystrybuuje punkty nacisku w celu złagodzenia 

podparcia
• antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki  

po powierzchni biurka
INDEKS KOLOR
MD1016 czarny
MD1017 granatowy

Podkładki  
Kensington ErgoSoft pod nadgarstki do klawiatur
• opracowane naukowo, aby zapobiegać urazom i optymalizować komfort
• ultra miękka powłoka zewnętrzna i amortyzująca poduszka żelowa wewnątrz
• zaprojektowane z myślą o dopasowaniu do klawiatur o różnej wysokości (należy dobrać 

odpowiednią podkładkę)
INDEKS OPIS KOLOR
AC1319 pod nadgarstki do klawiatur standardowych szary
AC1320 pod nadgarstki do klawiatur płaskich                      szary

Szuflada na klawiaturę DELUXE Office Suites
• umożliwia umieszczenie klawiatury na odpowiedniej wysokości
• możliwość instalacji na 3 różnych wysokościach (64, 53 lub 43 mm)
• podstawka pod myszkę może być umieszczona zarówno z prawej jak i z lewej strony
• do szuflady dołączono podkładkę piankową przed klawiaturę z powłoką antybakteryjną 

MICROBAN® zapewniającą wygodne podparcie  
dla nadgarstków w trakcie pracy na klawiaturze

• wbudowany ogranicznik klawiatury zabezpiecza ją przed przesuwaniem się
• maks. wymiar klawiatury: 27x51,5 cm

INDEKS WYMIARY
MD6017 353x542 - 792x63 - 84 mm

Podstawa pod laptopa I-SPIRE™
• podnosi ekran laptopa na wysokość oczu łagodząc napięcie mięśni ramion i szyi
• wbudowana krzywizna chroni laptopa przed przegrzaniem
• współczesny i stylowy wygląd podstawki pod laptopa pasuje do wnętrza każdego 

biura i domu
• utrzymuje laptopa do 17” i masie do 6 kg

INDEKS KOLOR WYMIARY
MD9343 biały 327x230x110 mm
MD9543 czarny 327x230x110 mm

Podstawa pod laptop  
- Office SUITES
• stabilizująca przednia krawędź 

zapobiega zsuwaniu się komputera 
z podstawki

• regulowany kąt nachylenia - 6 pozycji 
nachylenia w zakresie 109 - 160 mm 
pod kątem 14 - 27,5”

• na laptop do 17” o wadze do 5 kg
• antypoślizgowe gumowe nóżki
• posiada certyfikat FIRA

INDEKS WYMIARY
MD6014 360x386x104 mm

Podstawka Kensington SmartFit EasyRiser 
do laptopów o przekątnej 17”
• system SmartFit™ ułatwia ustawienie monitora na optymalnej pod względem 

ergonomii wysokości
• składana podwójna zatrzaskowa podpórka umożliwia ustawienie podstawki 

w jednej z 8 pozycji
• kolor szary

INDEKS WYMIARY
AC1330 300x235 mm
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Podstawka pod laptopa Leitz Ergo Cosy
• umożliwia podniesienie laptopa na optymalną dla oczu wysokość, zapewniając wygodny kąt 

patrzenia na ekran oraz korygując postawę w czasie pracy
• korzystanie z podstawki poprawia także przepływ powietrza pod laptopem, zapobiegając 

przegrzaniu baterii i innych komponentów, co pomaga utrzymać wysoki poziom wydajności 
urządzenia
INDEKS KOLOR
LE2106  niebieski
LE2107  szary
LE2108  żółty

Stojak do laptopa Rise
• uniwersalnie regulowana podstawka pod laptopy i tablety od 10"" do 17"" (do 5 kg)
• ułatwia ergonomiczną pracę dzięki bezstopniowej regulacji wysokości i kąta 

czytania 
• umożliwia używanie laptopa jako ekranu komputera stacjonarnego (w połączeniu 

z zewnętrzną klawiaturą i myszą) 
• wysoka stabilność zapewniająca bezpieczną pracę 
• antypoślizgowe gumowe podkładki chronią przed zarysowaniem 
• składana i mobilna konstrukcja zajmuje niewiele miejsca 
• lepsze odprowadzanie ciepła przez otwory wentylacyjne i aluminiową płytę 
• duży uchwyt ułatwia otwieranie i zamykanie laptopa 
• niezwykle wytrzymały, wykonany z aluminium o grubości 3,5 mm

INDEKS DU0073

Uchwyt do tabletu na ścianę Visioclip
• pewny i stabilny uchwyt urządzeń mobilnych o wadze do 1 kg i maksymalnej 

grubości 10 mm
• prosty i szybki montaż dwóch uchwytów - możliwość przyklejenia lub przykręcenia 

do ściany
• precyzyje umiejscowienie uchwytów z wykorzystaniem szablonu do wiercenia 

otworów
• konstrukcja uchwytów umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie tabletu
• mocna i trwała budowa uchwytów zapobiega pękaniu wsporników
• zajmuje mało miejsca. Pasuje do każdego wnętrza. Idealny do zastosowań 

w inteligentnym domu.
• możliwy montaż w układzie pionowym lub poziomym
• może służyć również jako stacja do ładowania smartfonów

INDEKS DU0075

Stojak do laptopa Fold
• uniwersalnie regulowana podstawka pod laptopy i tablety do 15″
• składana i mobilna konstrukcja zajmuje niewiele miejsca
• 6 poziomów regulacji wysokości
• ułatwia ergonomiczną pracę dzięki regulacji wysokości i kąta czytania
• maksymalne obciążenie: 5 kg
• antypoślizgowe gumowe podkładki chronią przed zarysowaniem

INDEKS DU0074

Stojak na tablet Rise
• do ekranów o maksymalnych wymiarach 13″
• maksymalne obciążenie: 1000 g
• bezstopniowa regulacja wysokości i kąta czytania, ułatwia również robienie notatek
• wygodnie się składa i jest łatwy do przechowywania
• antypoślizgowe silikonowe podkładki chronią urządzenia przed zarysowaniem
• wykonany z aluminum

INDEKS DU0076

Regulowana podstawka Leitz Ergo WOW pod monitor
• ergonomiczna konstrukcja skłania do przyjmowania prawidłowej postawy i zapewnia 

poczucie komfortu dla szyi i ramion dzięki podniesieniu monitora na odpowiednią 
dla oczu wysokość

• podnieś monitor na optymalną dla oczu wysokość - wybierz jedno z dwóch ustawień 
wysokości, obracając podstawkę

• niezwykle stabilna konstrukcja z szeroką półką zapewnia możliwość bezpiecznego 
umieszczenia większych monitorów oraz komputerów PC  
all-in-one z ekranami o przekątnej do 27”

• dodatkowa przestrzeń na schowanie klawiatury pod podstawką ułatwia utrzymanie 
porządku na biurku

• łatwa do czyszczenia powierzchnia
INDEKS WYMIARY KOLOR
LE1945 200x483x112 mm różowy
LE1946 200x483x112 mm niebieski
LE1947 200x483x112 mm zielony
LE1948 200x483x112 mm czarny
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Ekstraszeroka podstawka Kensington pod monitor
• skłania do przyjmowania prawidłowej postawy
• powierzchnia pod podstawką tworzy duży schowek, idealny do wstawienia 

pełnowymiarowej klawiatury
• nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych akcesoriów
• odpowiednia dla komputerów iMac oraz monitorów zewnętrznych o przekątnej 

do 32” i wadze do 20 kg
INDEKS KOLOR
AC1328 czarny

Podstawa pod monitor Hana
• elegancka podstawa wykonana z metalu z elementami z drewna pasuje do wnętrza 

każdego biura i domu
• maksymalizuje miejsce na biurku podnosząc ekran na wysokość wzroku, łagodząc 

napięcie mięśni, ramion i szyi
• wymiary platformy 402x194 mm
• pod monitory o wadze do 18 kg
• możliwość regulacji wysokości podstawy - 3 pozycje (10,2; 12,7; 15,3 cm)
• wyposażona w 4 porty USB

INDEKS OPIS
MD1169 biały
MD1168 czarny

Podstawka pod monitor UNILUX Study
• elegancki design
• 4 porty USB
• korzyści ergonomiczne: redukcja zmęczenia, bólu pleców i naprężenia szyi

INDEKS KOLOR WYM.
BX1684 biały/srebrny 553x168x50 mm

Podstawka Kensington  
SmartFit™ pod monitor, z szufladą
• ustawienie ekranu na optymalnej dla oczu wysokości skłania do przyjęcia 

prawidłowej postawy oraz zapewnia wygodną pozycję szyi i ramion
• regulacja wysokości - możliwość ustawienia w jednej z trzech pozycji w celu 

zapewnienia maksymalnego komfortu
• system SmartFit™ ułatwia ustawienie monitora na optymalnej pod względem 

ergonomii wysokości
• szuflada w formacie A4 zapewnia dużo miejsca na akcesoria
• uniwersalna podstawka przeznaczona jest dla monitorów, komputerów Mac i PC 

all-in-one z przekątną ekranu do 30”
INDEKS KOLOR
AC1329 czarny

Podstawa 
pod monitor LCD/TFT
• możliwość regulacji wysokości podstawy w zakresie od 76 do 114 mm
• możliwość obrotu podstawy o 45° ułatwia ustawienie monitora 

pod odpowiednim kątem
• dodatkowa półka umożliwia przechowywanie dokumentów
• możliwość ustawienia monitora LCD/TFT o wadze do 14 kg (17”)
• posiada certyfikat FIRA

INDEKS WYMIARY
MD1124 424x288x86 mm

Podstawka Leitz Ergo pod monitor
• ergonomiczna konstrukcja podstawki zapewnia komfort w czasie pracy
• podnosi ekran monitora, aby zapewnić komfortową dla oczu wysokość oraz skorygować 

postawę w czasie pracy
• miejsce do przechowywania pod podstawką o wymiarach 479x210x84 mm  

(szer. x gł. x wys.) może zmieścić klawiaturę o szerokości do 470 mm
• odpowiednia dla monitorów o przekątnej ekranu do 24"" i maksymalnej wadze do 20 kg
• łatwa do czyszczenia i odporna na zarysowania powierzchnia

INDEKS KOLOR
LE0109 biały

3
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Ramiona na monitory
• w pełni niezależne, regulowane ramiona na 1, 2 lub 3 monitory
• technologia sprężyny gazowej umożliwia łatwe dostosowanie monitora 

do pracy oraz współdzielenie ekranu
• złącza USB 3.0 umożliwiają łatwe podłączanie ulubionych urządzeń
• intuicyjny system zarządzania okablowaniem minimalizuje bałagan
• łatwe do zamocowania za pomocą zacisku lub oczka w blacie biurka
• posiadają certyfikat FIRA

INDEKS IOŚĆ RAMION KOLOR REG. WYS.
MD1045 1 czarny tak
MD1046 2 poziome czarny tak
MD1047 2 pionowe czarny tak
MD1050 3 poziome czarny tak 3

Stanowisko do pracy Sit-Stand Lotus™ RT 
do monitorów
• system TriMotion™ zapewnia stabilność i szeroki zakres regulacji
• technologia Smooth Lift Technology™ zapewnia płynną zmianę wysokości 

platformy roboczej w zakresie do 43 cm
• dwie powierzchnie do pracy zapewniają dużą przestrzeń użytkową na wszystkie 

niezbędne akcesoria
• platforma o fakturze drewnopodobnej
• mocowanie do tylnej krawędzi blatu biurka za pomocą zacisku
• system organizacji kabli zapewnia wygodną pracę w każdym położeniu platformy
• blat na klawiaturę 74 x 27 cm
• platforma górna 72 x 21 cm
• maksymalne obciążenie: blat na klawiaturę 2,27 kg; platforma górna 13,61 kg

INDEKS PRZEZNACZENIE KOLOR
MD1172 1 monitor czarny
MD1173 1 monitor biały
MD1170 2 monitory czarny
MD1171 2 monitory biały

Regulowana podstawka  
na biurko Leitz Ergo Cosy do pracy na stojąco
• kompaktowa, stylowa i ergonomiczna regulowana podstawka na biurko zapewni Ci ruch 

i aktywność przez cały dzień
• zmieniaj pozycję podczas pracy - między siedzącą i stojącą - aby stymulować ruch mięśni 

oraz zachować dobre zdrowie i samopoczucie
• wspomagana pneumatycznie regulacja wysokości umożliwia łatwe i bezproblemowe 

przełączanie między pozycją siedzącą i stojącą
• ruch w górę i w dół odbywa się tylko w obrębie podstawki, co pozwala na oszczędne 

gospodarowanie miejscem na biurku
• podstawka mieści laptopa i mysz, dzięki czemu idealnie nadaje się do korzystania z niej 

podczas wideokonferencji
• wyjątkowo kompaktowa podstawka, o wymiarach 700 x 350 mm, zajmie minimalną 

przestrzeń na biurku lub w każdym innym miejscu Twojej pracy
• płaska konstrukcja ułatwia przenoszenie i przechowywanie podstawki, gdy nie jest używana
• minimalna wysokość - 48 mm, maksymalna wysokość - 310 mm
• podstawka utrzymuje do 16 kg

INDEKS KOLOR
LE0111 szary

Regulowana podstawka na biurko  
z wysuwanym pulpitem Leitz Ergo Cosy  
do pracy na stojąco
• stylowa i ergonomiczna regulowana podstawka na biurko z wysuwanym pulpitem 

na klawiaturę i mysz
• wspomagana pneumatycznie regulacja wysokości umożliwia łatwe i bezproblemowe 

przełączanie między pozycją siedzącą i stojącą
• ruch w górę i w dół odbywa się tylko w obrębie podstawki, co pozwala na oszczędne 

gospodarowanie miejscem na biurku
• główna powierzchnia podstawki przeznaczona jest na umieszczenie monitora i laptopa, 

a wysuwany pulpit mieści klawiaturę i mysz oraz ma także podpórki pod nadgarstki
• dzięki ultrakompaktowym wymiarom, 800x420 mm, nie zajmuje zbyt dużo miejsca 

na biurku
• minimalna wysokość - 72 mm, maksymalna wysokość - 380 mm
• podstawka utrzymuje do 16 kg na głównej powierzchni i do 8 kg na wysuwanym 

pulpicie na klawiaturę i mysz
INDEKS KOLOR
LE0110 biały
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Filtry prywatyzujące PrivaScreen™
• prywatność, której możesz zaufać niezależnie od miejsca, w którym pracujesz
• idealnie czytelny widok z przodu - całkowicie czarny ekran z boku
• chroni ekran przed zadrapaniami i odciskami palców
• dwa sposoby instalacji - bezpieczna i trwała za pomocą pasków dwustronnie 

klejących oraz umożliwia łatwy demontaż za pomocą Quick Reveal Tabis™
• redukuje odbicia na ekranie

INDEKS SZER. WYS. PRZEKĄTNA FORMAT
MD9485 310,4 mm 174,6 mm 14" panoramiczny
MD9483 346 mm 195 mm 15,6" panoramiczny
MD1174 338 mm 271 mm 17" standardowy
MD9494 367 mm 230 mm 17" panoramiczny
MD1164 410 mm 231 mm 18,5" panoramiczny
MD9496 377 mm 302 mm 19" standardowy
MD9520 410 mm 257 mm 19" panoramiczny
MD9508 443 mm 249 mm 20" panoramiczny

INDEKS SZER. WYS. PRZEKĄTNA FORMAT
MD9499 476 mm 268 mm 21,5" panoramiczny
MD9500 475 mm 297 mm 22" panoramiczny
MD9501 509,8 mm 286,7 mm 23" panoramiczny
MD1165 527 mm 297 mm 23,8" panoramiczny
MD1003 518 mm 324 mm 24" panoramiczny 16:10
MD1163 531 mm 298 mm 24" panoramiczny

Listwa zasilająca/antyprzepięciowa 
BRENNENSTUHL Primera
• długość przewodu: 2 m
• ilość gniazd z uziemieniem: 8 lub 10
• maks. obciążenia 3500 W przy przewodzie 1,5 mm²
• z zaciskiem pozwalającym na skrócenie zbędnej długości kabla
• komfortowe odstępy gniazdek
• z uchwytami do montażu na ścianie
• z zabezpieczeniem przed dziećmi
• gniazdka umieszczone pod kątem 45° (także dla wtyczek kątowych oraz zasilaczy)
• zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A

INDEKS LICZBA GNIAZD KOLOR
DO1277 10 szt. czarny

Listwy zasilające OMEGA
• listwy zasilające typ E z 5 gniazdkami z uziemieniem z wyłącznikiem
• średnica żyły 1,5 mm²
• dostosowane są do obciążenia prądem do 16 A
• osłona bezpieczeństwa przed dziećmi wbudowana w każdym gnieździe
• wysokiej jakości niepalna obudowa z tworzywa sztucznego

INDEKS DŁ.KAB. LICZBA 
GNIAZD KOLOR

OM1160 1,5 m 5 szt. czarny
OM1500 1,5 m 5 szt. biały
OM1168 3 m 5 szt. czarny

INDEKS DŁ.KAB. LICZBA 
GNIAZD KOLOR

OM1501 3 m 5 szt. biały
OM1161 5 m 5 szt. czarny
OM1502 5 m 5 szt. biały

Listwy zasilające (przedłużacze)

Filtry prywatyzujące

Listwa przeciwprzepięciowa BRENNENSTUHL SuperSolid
• najwyższej jakości listwa zasilająca
• wykonana z polikarbonatu - stabilna i odporna na uderzenia
• długość przewodu 2,5 m
• ilość gniazd z uziemieniem: 5 lub 8
• maks. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm²
• ochrona przed przepięciami oraz prądami błądzącymi do 13 500 A
• specyfika: wyjście przewodu naprzeciwko wyłącznika - praktyczna obsługa np. pod biurkiem
• szerokie rozmieszczenie gniazd umożliwia podłączenie zasilaczy lub wtyczek pod katem 45°
• gumowe stopki uniemożliwiają przesunięcie listwy
• podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy
• możliwe przymocowanie do ściany
• z zabezpieczeniem przed dziećmi
• zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A
• ubezpieczenie do 5 mln EUR za szkody osobowe i materialne w ramach ubezpieczenia 

wyrobów producenta
• kolor srebrny

INDEKS LICZBA GNIAZD
DO1278 5 szt.
DO1279 8 szt.

Listwy przeciwprzepięciowe
• idealne rozwiązanie dla Twojego domu lub biura
• urządzenia elektryczne podłączone do listwy będą bezpieczne w momencie chwilowych 

wzrostów napięcia, dzięki zastosowaniu elementów chroniących przed przepięciami, 
zwarciami i zakłóceniami w sieci zasilającej

INDEKS DŁ. KABLA LICZBA 
GNIAZD KOLOR

AJ2611  1,5 m 5 szt. czarny
AJ2612  3 m 5 szt. czarny
AJ2613  5 m 5 szt. czarny
AJ2614  3 m 6 szt. czarny
AJ2615  5 m 6 szt. czarny
AJ2616  1,5 m 8 szt. czarny

INDEKS DŁ. KABLA LICZBA 
GNIAZD KOLOR

AJ2617  3 m 8 szt. czarny
AJ2618  5 m 8 szt. czarny
AJ2619  1,5 m 8 szt. szary
AJ2620  3 m 8 szt. szary
AJ2621  5 m 8 szt. szary
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Plecak WENGER Reload 14”
• usztywniona przegroda na laptopa 14”/36 cm  

oraz dedykowana kieszeń na tablet/czytnik 10””/25 cm
• usztywniony tylny panel
• zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do konturu ramion posiadają 

dodatkową wygodną wyściółkę
• miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia torby w ręku
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do przedmiotów, z których najczęściej 

korzystasz
• organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni utrzymuje 

porządek wśród przedmiotów takich jak przewody, ładowarki czy wizytówki 
i sprawia, że są one łatwo dostępne

• wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym może przechowywać butelkę 
z wodą

• przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 

temu podróżowanie
• waga: 0,96 kg
• pojemność: 11 l
• wymiary: 280x420x170 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO1128 czarny

Plecak WENGER Gigabyte 15”
• usztywniona przegroda z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom na komputer przenośny 

MacBook Pro o rozmiarze do 15’
• kieszeń na iPada z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• platforma stabilizująca CaseBase utrzymuje plecak w pozycji stojącej
• amortyzujące paski naramienne 
• wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• organizator na niezbędne akcesoria
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 

temu podróżowanie
• waga: 1,04 kg
• pojemność: 17 l
• wymiary: 340x450x210 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO6762 czarny

Plecak WENGER Pillar 16”
• kompleksowy plecak Pillar jest gotowy podróżować 

z tobą i twoim sprzętem tam, gdzie tego zapragniesz, 
zapewnia doskonałą osłonę Triple Protect oraz lepszą 
ogólną wygodę

• przegroda wyściełana osłoną Triple Protect chroni 
ze wszystkich stron laptopa o rozmiarze do 16”/41cm dzięki zastosowaniu trzywarstwowej 
pianki o wysokiej gęstości

• platforma stabilizująca CaseBase utrzymuje plecak w pozycji stojącej, gdy zostanie on 
umieszczony na podłodze, a także zapobiega przed jego przewróceniem się

• tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza zapewnia stałą cyrkulację powietrza,  
co sprawia, że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę

• zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do konturu ramion posiadają 
dodatkową wygodną wyściółkę

• miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia torby w ręku
• organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni utrzymuje 

porządek wśród przedmiotów takich jak przewody, ładowarki czy wizytówki 
i sprawia, że są one łatwo dostępne

• siatkowe boczne kieszenie są idealnie dopasowane do przechowywania butelki 
z wodą lub parasola

• rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 
temu podróżowanie

• waga: 1,11 kg
• pojemność: 25 l
• wymiary: 360x480x230 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO1114 czarny/szary

Plecak WENGER Synergy 16”
• aby sprostać wszystkim planom w ciągu dnia przestronny plecak Synergy zapewnia 

całodzienny komfort oraz doskonałą ochronę sprzętu
• przegroda wyściełana osłoną Triple Protect chroni laptopa o rozmiarze do 16”/41 cm
• dedykowana kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm
• platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• tylna powierzchnia umożliwiająca przepływ powietrza sprawia, że użytkownik utrzymuje 

swoją temperaturę
• amortyzujące paski naramienne 
• wzmocniony miękki uchwyt
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• organizator na niezbędne akcesoria
• siatkowe kieszenie boczne
• rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 

temu podróżowanie
• waga: 1,6 kg
• pojemność: 26 l
• wymiary: 360x460x260 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO1117 czarny/szary

33

3 3

Torby, plecaki i teczki na laptopy
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Plecak WENGER Legacy 16”
• lekki i komfortowy plecak Legacy na laptopa 16”/41 cm oferuje niezrównaną wygodę, 

ułatwiając przy tym przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, podczas której można 
cały czas chronić swój laptop w przegrodzie z osłoną Triple Protect

• platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• paski naramienne zapewniające komfort
• ergonomiczny uchwyt
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• organizator na niezbędne akcesoria
• siatkowe kieszenie boczne
• tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza sprawia, że użytkownik utrzymuje 

swoją temperaturę
• rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 

temu podróżowanie
• waga: 1,49 kg
• pojemność: 21 l
• wymiary: 350x450x250 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO1104 czarny/szary

Plecak WENGER Transit 16”
• usztywniona przegroda na laptopa 16”/41cm oraz dedykowana  

kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm
• platforma stabilizująca CaseBase utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza sprawia, że użytkownik 

utrzymuje swoją temperaturę
• paski naramienne zapewniające komfort
• organizator na niezbędne akcesoria
• kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu  

na kółkach, ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 1,05 kg
• pojemność 27 l
• materiał: poliester
• wymiary 350x460x270 mm

INDEKS KOLOR
DO1125 czarny

Plecak WENGER Carbon Apple 17”
• lekki i komfortowy plecak Carbon na laptopa oferuje wygodne przechowywanie komputera 

przenośnego MacBook 17” oraz wszystkich akcesoriów niezbędnych w ciągu dnia
• usztywniona przegroda chroni maksymalnie 17-calowy przenośny komputer MacBook Pro
• platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza sprawia, że użytkownik utrzymuje 

swoją temperaturę
• amortyzujące paski naramienne
• wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• siatkowe kieszenie boczne
• rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 

temu podróżowanie
• waga: 1,44 kg
• pojemność: 25 l
• wymiary: 360x500x250 mm
• materiał: poliester/nylon

INDEKS KOLOR
DO6761 czarny

Torba na laptopa WENGER Source 14”
• usztywniona przegroda na laptopa 14”/36 cm oraz dedykowana kieszeń 

na tablet/czytnik 10”/25 cm z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• podwójne przegrody
• rozdzielacz na dokumenty
• organizator na niezbędne akcesoria
• kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• wyściełane uchwyty
• regulowany miękki pasek na ramię
• zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby powstał pasek Pass-Thru 

ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach
• waga: 0,74 kg
• pojemność: 5 l
• wymiary: 390x250x80 mm
• materiał: nylon/PVC/poliester

INDEKS KOLOR
DO1120 czarny3 3
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Torba na laptopa WENGER Source 16”
• usztywniona przegroda na laptopa 16”/41 cm oraz dedykowana kieszeń 

na tablet/czytnik 10”/25cm z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• podwójne przegrody
• rozdzielacz na dokumenty
• organizator na niezbędne akcesoria
• kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• regulowany miękki pasek na ramię
• wyściełane uchwyty
• zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby powstał pasek Pass-Thru 

ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach
• waga: 0,99 kg
• pojemność: 8 l
• wymiary: 410x280x120 mm
• materiał: nylon/PVC/poliester

INDEKS KOLOR
DO1112 czarny

Torba na laptopa WENGER Prospectus 16”
• przegroda na laptopa o rozmiarze do 16”/41 cm wyściełana materiałem zapobiegającym 

zarysowaniom
• ochronna neoprenowa kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm z wyściółką zapobiegającą 

zarysowaniom
• organizator na niezbędne akcesoria
• podwójne przegrody
• regulowany miękki pasek na ramię
• podwójne uchwyty
• pasek przelotowy ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach
• waga: 0,92 kg
• pojemność: 15 l
• wymiary: 420x330x150 mm
• materiał: poliester/winyl

INDEKS KOLOR
DO1215 czarny

Torba na laptopa WENGER Slim Sherpa 16”
• lekka cienka torba Sherpa z dwiema przegrodami może przechowywać laptopa  

16”/41 cm oraz akcesoria, przez co jest idealna dla podróżujących profesjonalistów
• usztywniona przegroda chroni laptopa o rozmiarze do 16”/41 cm
• podwójne przegrody
• pasek na ramię odporny na rozdarcia
• podwójne uchwyty
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 

temu podróżowanie
• waga: 0,62 kg
• pojemność: 10 l
• wymiary: 410x320x60mm
• materiał: poliester/winyl

INDEKS KOLOR
DO1217 czarny

Torba na laptopa WENGER Insight 15,6”
• naszpikowana wieloma kieszeniami i przegrodami ułatwiającymi organizację torba 

na laptopa INSIGHT ułatwia przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, zapewniając 
dzięki temu maksymalną wygodę podczas podróży

• można w niej przenosić większość laptopów o rozmiarze 15,6”
• ułatwia kontrolę
• organizator na niezbędne akcesoria
• kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• pasek naramienny odporny na rozdarcia
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając 

dzięki temu podróżowanie
• waga: 1,17 kg
• pojemność: 10 l
• wymiary: 410x310x140 mm
• materiał: poliester/winyl

INDEKS KOLOR
DO1212 szary 3

3

3

3
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Torba pilotka WENGER Patriot 17” zestaw 2w1
• bądź przygotowanym na wszystko – dojazd do pracy czy podróż służbową z noclegiem  

– za sprawą tego zestawu biznesowego, który obejmuje walizkę na kółkach z wieloma przegrodami 
oraz dopasowaną do niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa 15,4”/39 cm

• torba Comp-U-Roller ma usztywnioną przegrodę, która chroni laptopa o rozmiarze do 17”/43 cm
• dopasowana do zestawu zdejmowana płaska torba na laptopa chroni laptopa o rozmiarze 

do 15,4”/39 cm i oferuje wygodną alternatywę dla torby Comp-U-Roller
• ergonomiczna teleskopowa rączka, kółka z łatwym poślizgiem
• przegroda na podróże z noclegiem może pomieścić ubrania na następny dzień, rozszerzane 

przegrody na dokumenty umożliwiają ich łatwe sortowanie, organizator na niezbędne akcesoria
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• dopasowana cienka torba na laptopa 15,4”/39cm przy użyciu paska łatwo wsuwa się na system 

rączki torby Comp-U-Roller, co sprzyja wygodnym i kompaktowym podróżom
• zamki błyskawiczne z blokadą umożliwiają w razie potrzeby zabezpieczenie przegrody laptopa 

przy użyciu blokady
• waga: 4,06 kg
• pojemność: 25 l
• wymiary: 430x410x310 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO1106 czarny/szary

Torba na laptopa WENGER Legacy 17”
• jako najlepszy towarzysz biznesowy torba na komputer LEGACY ułatwia organizację pracy 

i sprawia, że kontrole na lotnisku nie przysparzają trudności
• skutecznie chroni laptopy o rozmiarze do 17”/43 cm
• torba ułatwia i przyspiesza przejście przez kontrolę bezpieczeństwa  

na lotniskach, umożliwiając pozostawienie chronionego laptopa wewnątrz torby
• w pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje przedmioty i zapewnia do nich łatwy dostęp
• w przegrodach na dokumenty można przechowywać papiery, foldery, czasopisma itd.
• miękkie wyściełane uchwyty do wygodnego transportu, pasek na ramię odporny na rozdarcia
• pasek Pass-Thru wsuwa się na rączki bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki temu 

podróżowanie
• waga: 1,3 kg
• pojemność: 21 l
• wymiary: 420x320x210 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO1111 czarny/szary

Torba na laptopa WENGER Slim Legacy 17”
• lekka cienka torba Legacy jest zarówno finezyjna, jak i funkcjonalna, ułatwiając przy tym 

przechodzenie przez kontrole bezpieczeństwa
• można w niej przenosić większość laptopów o rozmiarze 17”/43 cm
• organizator na niezbędne akcesoria, przegroda na dokumenty, miękkie uchwyty
• pasek na ramię odporny na rozdarcia - pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu 

bagażu na kółkach, ułatwia podróżowanie
• waga: 0,87 kg
• pojemność: 12 l
• wymiary: 440x340x80 mm
• materiał: poliester

INDEKS KOLOR
DO1219 czarny

3

3

3

Plecak  
nylonowy Pierre 14”
• funkcjonalny plecak na laptopa wykonany z nylonu
• wewnątrz 2 duże komory
• w jednej z komór przegroda na laptopa lub tablet – wyściełana miękką gąbką zapewnia 

doskonałą ochronę przed zarysowaniem urządzeń
• elastyczny pasek chroni laptopa lub tablet przed przesuwaniem się w plecaku
• niewielka kieszonka na froncie plecaka do przechowywania drobnych przedmiotów
• z boku plecaka specjalna przejsciówka do ładowania urządzeń za pomocą USB
• regulowane szelki wyściełane miękką gąbką
• mieści laptopa 14”
• waga: 0,65 kg
• wymiary: 32x43x15,5 cm

INDEKS KOLOR
BX1681 ciemnoszary

Torba i etui LADY Pierre 14’’
• damska, nylonowa torebka oraz etui z elementami z naturalnej skóry w kolorze czarnym
• eleganckie pikowanie nadaje niepowtarzalnego, modnego charakteru
• torba posiada szereg mniejszych kieszonek na telefon, portfel oraz długopisy,  

ma pięć metalowych nóżek na spodzie zabezpieczających materiał przed zamoczeniem 
i zabrudzeniem oraz przymocowane na stałe uszy o długości 30 cm

• waga: torba: 0,6 kg; etui: 0,2 kg
• wymiary: torba: 41x29x11 cm, etui: 36x26x2 cm

INDEKS KOLOR
BX1685 torba
BX1680 etui
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Torba Kensington Contour 2.0 na laptopa
• bezpieczna przegroda na laptopa z odpornym na przebicie zamkiem 

błyskawicznym zabezpiecza laptopa lub tablet przed kradzieżą
• kieszeń bezpieczeństwa RFID ochroni przed złośliwym skanowaniem 

Twoje karty kredytowe, paszporty oraz wszelkie inne rzeczy 
z wbudowanym chipem RFID

• pasek umożliwiający przytwierdzenie torby do torby na kółkach 
• uchwyt teleskopowy oraz łatwo dostępna kieszeń zwiększają wygodę 

użytkowania
INDEKS OPIS
AC1314 torba Contour™ 2.0 Pro na laptopa 17”
AC1315 torba Contour™ 2.0 Business na laptopa 15,6”
AC1316 torba Contour™ 2.0 Executive na laptopa 14”

Plecak Kensington Contour 2.0 na laptopa
• bezpieczna przegroda na laptopa z odpornym na przebicie zamkiem 

błyskawicznym zabezpiecza laptopa lub tablet przed kradzieżą
• kieszeń bezpieczeństwa RFID ochroni przed złośliwym skanowaniem  

Twoje karty kredytowe, paszporty oraz wszelkie inne rzeczy z wbudowanym 
chipem RFID

• przeznaczony do przechowywania laptopów lub innych urządzeń
• pasek umożliwiający przytwierdzenie plecaka do torby na kółkach 
• uchwyt teleskopowy oraz zintegrowany uchwyt na butelkę  

zwiększają wygodę użytkowania
INDEKS OPIS
AC1311 plecak Contour™ 2.0 Pro na laptopa 17”
AC1312 plecak Contour™ 2.0 Business na laptopa 15,6”
AC1313 plecak Contour™ 2.0 Executive na laptopa 14”

Torba na kółkach Contour 2.0 na laptopa
• ergonomiczna konstrukcja zmniejsza zmęczenie ramion  

i szyi nawet o 35% przy noszeniu z pasem barkowym
• wygodny teleskopowy uchwyt i kółka zabezpieczone przed kurzem
• wodoodporny poliester 1680D ballistic
• paski naramienne z wkładkami zmniejszają zmęczenie szyi i ramion

INDEKS OPIS

AC1308 torba na kółkach Contour™ 2.0 Executive Balance  
na laptopa 15,6”

AC1309 torba na kółkach Contour™ 2.0 Pro Overnight na laptopa 17”
AC1310 torba na kółkach Contour™ 2.0 Business na laptopa 17”
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Wodoodporna saszetka podróżna Leitz WOW
• praktyczny sposób porządkowania przedmiotów codziennego użytku w torebce, torbie 

na laptopa, plecaku szkolnym, bagażu podróżnym lub w samochodzie, jak również ochrony 
dokumentów przed zachlapaniem podczas rejsu łódką

• duża saszetka do porządkowania większych przedmiotów w rozmiarze L: 30x23 cm
• średniej wielkości saszetka do porządkowania drobnych przedmiotów w bagażu podręcznym 

w rozmiarze M: 24x17 cm
• niewielkie rozmiary saszetki sprawiają, że można ją zmieścić w małej torebce  

lub w większej kieszeni, rozmiar S: 14x10,5 cm
• przezroczysty materiał pozwala na podgląd zawartości
• wykonana z nietoksycznego, wytrzymałego, wodoodpornego i nadającego się  

do prania materiału EVA
• mocny, lekko przesuwający się suwak

KOLOR ROZMIAR KOLOR
LE1910 S różowy
LE1906 M różowy
LE1902 L różowy
LE1911 S niebieski
LE1907 M niebieski
LE1903 L niebieski

Wodoodporna kosmetyczka podróżna Leitz WOW
• praktyczny sposób porządkowania przedmiotów codziennego użytku w torebce, 

torbie na laptopa, plecaku szkolnym, bagażu podróżnym lub w samochodzie,  
jak również ochrony zawartości przed zachlapaniem podczas rejsu łódką

• kosmetyczka perfekcyjnie dopasowana do rozmiarów bagażu podręcznego:  
24x17 cm

• przezroczysty materiał pozwala na podgląd zawartości
• wykonana z nietoksycznego, wytrzymałego, wodoodpornego i nadającego się  

do prania materiału EVA
• mocny, lekko przesuwający się suwak
• różne wymiary i kolory ułatwiają porządkowanie rzeczy

KOLOR KOLOR
LE1898 różowy
LE1899 niebieski
LE1901 czarny
LE1900 zielony

Saszetka podróżna Leitz WOW z 2 kieszonkami
• praktyczny sposób porządkowania przedmiotów codziennego użytku  

w torebce, torbie na laptopa, bagażu podróżnym lub w samochodzie
• saszetka wielkości piórnika mieści się w torbie na laptopa, plecaku szkolnym i torebce: 

21x8,5 cm
• większy rozmiar saszetki pozwala na porządkowanie drobnych przedmiotów w bagażu 

podręcznym: 23x15 cm
• niewielkie rozmiary saszetki sprawiają, że można ją zmieścić w małej torebce  

lub w większej kieszeni: 14x10,5 cm
• kieszonka z siateczki typu mesh pozwala na podgląd zawartości, a kieszonka 

nieprzezroczysta przeznaczona jest do przechowywania rzeczy poufnych
• wykonana z nietoksycznego, wytrzymałego, nadającego się do prania nylonu, który jest 

wystarczająco elastyczny, aby swobodnie zmieścić się w niewielkiej przestrzeni
• mocny, lekko przesuwający się suwak
• różne wymiary i kolory ułatwiają porządkowanie rzeczy

KOLOR ROZMIAR KOLOR
LE1886 S różowy
LE1890 M różowy
LE1894 L różowy
LE1887 S niebieski
LE1891 M niebieski
LE1895 L niebieski

KOLOR ROZMIAR KOLOR
LE1912 S zielony
LE1908 M zielony
LE1904 L zielony
LE1913 S czarny
LE1909 M czarny
LE1905 L czarny

KOLOR ROZMIAR KOLOR
LE1888 S zielony
LE1892 M zielony
LE1896 L zielony
LE1889 S czarny
LE1893 M czarny
LE1897 L czarny

Butelka termiczna Leitz Cosy
• utrzymuje napoje w odpowiedniej ciepłej temperaturze przez 7 godzin lub zimnej 

przez 15 godzin, niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w podróży 
• wykonana ze stali nierdzewnej z podwójną izolacją próżniową 
• pokrywa uszczelnia się całkowicie, aby zapobiec wyciekom 
• można myć w zmywarce, bezpieczna dla żywności i wolna od BPA 
• antypoślizgowa powierzchnia, która pozostaje chłodna w dotyku, gdy jest używana 

do gorących napojów 
• silikonowa uszczelka z czerwonym akcentem na wieczku, która nadaje wyrazu 
• w kolekcji Leitz Cosy znajdziesz produkty łączące najwyższą jakość z komfortem, 

jaki zapewnia domowy styl 
• pojemność do 500 ml płynu, odpowiednia również do napojów gazowanych

INDEKS KOLOR
LE2022 niebieski
LE2023 szary
LE2024 żółty
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Sprężone powietrze
• do usuwania kurzu i drobnych elementów z trudno 

dostępnych miejsc np. w klawiaturach, drukarkach 
i innych urządzeniach

• rurka w komplecie
INDEKS POJ.
OX2155 600 ml
OX1618 400 ml

Sprężone powietrze bez HFC
• czyści z kurzu i zanieczyszczeń trudno  

dostępne miejsca w klawiaturach, drukarkach 
lub innych sprzętach elektrycznych

• wolne od gazów HFC i przyjazne dla środowiska 
- nie uszkadza powłoki ozonowej

• nieodwracalne, może być używane  
tylko w pozycji pionowej
INDEKS POJ.

MD9122 350 ml

Sprężony gaz
• do czyszczenia trudno dostępnych  

miejsc w sprzętach biurowych i domowych
• pozwala na wysuszenie urządzeń 

elektronicznych po ich zalaniu
• dysza umożliwia precyzyjne  

kierowanie powietrza
INDEKS POJ.

BX5580 400 ml

Sprężone powietrze
• sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń 

elektronicznych
• wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia 

z trudno dostępnych miejsc
INDEKS POJ.
TO3809 400 ml

Sprężone powietrze
• niezbędny w każdym biurze, przeznaczony dla każdego 

użytkownika komputera  
- uniwersalny środek czyszczący 

• przeznaczone do czyszczenia delikatnej elektroniki, 
komputerów, laptopów, smartfonów, drukarek, 
kopiarek, skanerów, itp.
INDEKS POJ.
AJ2626 400 ml

Środki czystości
• wysokiej jakości artykuły czyszczące
• produkty dostępne są również w formie wygodnych, gotowych zestawów
• szerokie portfolio produktów czyszczących Activejet to niezbędny 

element wyposażenia każdego nowoczesnego biura
• czyste i zadbane biuro to przyjemniejsza i wydajniejsza praca

INDEKS NAZWA POJ.
AJ2627  pianka do plastiku 400 ml
AJ2628  pianka do matryc 400 ml
AJ2629  chusteczki do matryc LCD 100 szt.
AJ2630  płyn czyszczący do ekranów telewizorów 500 ml
AJ2631 zestaw do czyszczenia ekranów 2w1 250 ml/20x20 cm

Środki czyszczące
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Chusteczki do czyszczenia  
i dezynfekcji monitorów LCD
• doskonale usuwają tłuste plamy i zabrudzenia
• nie pozostawiają smug
• antystatyczne, bakteriobójcze
• nasączone, nie zawierają alkoholu

INDEKS ZAST. ROZMIAR 
CHUSTECZEK OPAK.

OM1035 do obudowy 20x13 cm 100 szt.
OM1057 do ekranów 20x13 cm 100 szt.
TO4743 do ekranów 11x9,4 cm 100 szt.

Ściereczki do czyszczenia monitora
• pojemnik ze ściereczkami nasączonymi 

do czyszczenia ekranów - tuba 100 szt.
• przeznaczone do czyszczenia ekranów laptopów, 

monitorów TFT/LCD, tabletów, smartfonów, skanerów
• minimalna zawartość alkoholu - mniejsza niż 1%
• nie pozostawiają smug, posiadają właściwości 

antystatyczne
• ściereczki są wykonane z biodegradowalnego włókna 

bezpiecznego dla środowiska
INDEKS OPAK.

MD5823 100 szt.

Spray do czyszczenia  
ekranów LCD
• niezawodny preparat do czyszczenia 

wszelkiego rodzaju ekranów 
i monitorów LCD w elektronice, a także 
w samochodach

• czyści powierzchnie z kurzu, nikotyny, 
tłuszczów i innych typowych zabrudzeń,  
nie pozostawiając smug
INDEKS POJ.
DO1964 200 ml
DO1963 1000 ml

Ściereczki uniwersalne
• opakowanie 100 ściereczek nasączonych
• czyszczą szyby skanerów, komputerów PDA, filtry 

monitorów, ekrany monitorów CRC, TFT/LCD, 
laptopów, plastikowe, metalowe i laminatowe 
powierzchnie, włączając klawiatury, drukarki i blaty

• nie pozostawiają smug, antystatyczne
• ulegają biodegradacji

INDEKS OPAK.
OX2091 100 szt.

Ściereczki do obudów
• doskonale czyszczą plastikowe elementy drukarek, 

monitorów, klawiatur  
oraz wszelkich powierzchni biurowych wykonanych 
z tworzyw sztucznych

• szybko i efektywnie usuwają brud
INDEKS OPAK.
OX1616 100 szt.

Płyn do czyszczenia  
i dezynfekcji  
monitorów LCD
• doskonale usuwa tłuste plamy 

i zabrudzenia
• nie pozostawia smug
• antystatyczny, bakteriobójczy
• nie zawiera alkoholu

INDEKS POJ.
OM1322 250 ml
TO4735 200 ml
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Płyn do czyszczenia ekranu
• czyści szyby skanerów, komputerów PDA, filtry 

monitorów, ekrany monitorów CRT,TFT/LCD, 
laptopów

• nie pozostawia smug, antystatyczny
INDEKS POJ. BAKTERIOBÓJCZY
OX1617 250 ml nie

Preparat do czyszczenia 
monitorów
• płyn przeznaczony do czyszczenia monitorów 

komputerowych, telewizorów, ekranów LCD, 
tabletów

• z łatwością usuwa brud, kurz, odciski palców 
i tłuste plamy

• płyn posiada właściwości antystatyczne, 
nie pozostawia smug i zacieków
INDEKS POJ.
NE1050 500 ml

Pianki do czyszczenia
• doskonale usuwają tłuste plamy i zabrudzenia 
• antystatyczne, bakteriobójcze
• nie pozostawiają smug

INDEKS ZAST. POJ.
TO5436 do ekranów 400 ml
TO1406 do obudowy 400 ml
TO5435 uniwersalne 400 ml

Blokada ClickSave® 2.0 do laptopa, 3 w 1 otwierana kluczem
• pasuje do standardowych gniazd bezpieczeństwa w kształcie litery T (T-bar), gniazd Nano 

lub klinowych, niezależnie od marki lub generacji laptopa
• 5 mm mechanizm zamykający - stosowany we wszystkich najnowszych typach blokad Kensington
• technologia ClickSafe® pozwala zabezpieczyć głowicę blokady jedną ręką i jednym kliknięciem
• opatentowana technologia Hidden Pin™ zapewnia odporność na manipulacje przy zamku, 

zapobiegając kradzieży 
• linka ze stali węglowej o długości 1,8 m z powłoką z tworzywa sztucznego zapewnia taki sam 

poziom odporności na przecięcie i próby kradzieży jak grubsze kable
• specjalny trzpień i zawias obracają się wokół linki, zapewniając elastyczność i wygodne wkładanie 

klucza
INDEKS KOLOR
AC1383 czarny

Zabezpieczenia do laptopów

Ściereczki nasączane do okularów i ekranów
• do czyszczenia okularów i ekranów w smartfonach, tabletach, komputerach
• pojedynczo zapakowane ściereczki, wygodne do zabrania do torebki czy kieszeni
• czyszczą bez smug i zarysowań
• zawierają m.in. alkohol

INDEKS OPAK.
JN1634 30 szt.
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Szyfrowe zabezpieczenie do laptopa ClickSafe
• blokada szyfrowa do laptopa ClickSafe® zapewnia zabezpieczenie laptopa jednym 

kliknięciem
• linka o długości 1,8 m pozwala zabezpieczyć sprzęt na biurku, stole lub innej stałej 

powierzchni
• 4-cyfrowy, bezkluczowy zamek szyfrowy pozwala wybrać jedną z 10 000 kombinacji
• linka wykonany ze stali węglowej
• program Register & Retrieve™ umożliwia znalezienie zapomnianych kodów
• połączenie z laptopem za pomocą gniazda bezpieczeństwa Kensington dostępnego w 99% 

komputerów
INDEKS KOLOR
AC1146 srebrny metaliczny

Uchwyty samoprzylepne 
do mocowania kabli
• zapewniają porządek w miejscu pracy
• przeznaczone do większości rodzajów kabli  

np.: sieciowych czy telefonicznych
• doskonale sprawdzają się również do innych 

zastosowań np. jako uchwyty do produktów 
piśmiennych

• wykonane z ekologicznego silikonu
• komplet zawiera 6 szt.

INDEKS KOLOR
LV2530 czarny

LV2531 biały

Zabezpieczenie do laptopa MicroSaver
• mechanizm blokujący T-Bar™ i linka z karbonowej, hartowanej stali zapewniają 

maksymalną ochronę
• mechanizm można przymocować do będącego standardem branży gniazda 

Kensington Security Slot dostępnego w większości laptopów
• opatentowana technologia Hidden Pin™ sprawia, że cylindryczna blokada  

jest zabezpieczona przed manipulacją
• 2 klucze w zestawie, program Register & Retrieve™ umożliwia zamówienie 

zapasowych kluczy
• zabezpiecza maksymalnie 2 urządzania
• długość 2,2 m

INDEKS KOLOR
AC5540 srebrny

Blokada do obudowy komputera  
MicroSaver 2.0 Chassis
• zabezpiecza obudowę komputera przed kradzieżą komponentów
• pojedynczy klucz zapewnia dostęp tylko upoważnionym osobom
• wytrzymałe elementy ze stali nierdzewnej
• technologia Temper Evident informuje użytkownika o próbie kradzieży 

INDEKS KOLOR
AC1335 srebrny

Zabezpieczenie do laptopa MicroSaver z wysuwaną linką
• opatentowana technologia Hidden Pin™ sprawia, że cylindryczna blokada jest zabezpieczona 

przed manipulacją, zapewniając tym najwyższy stopień bezpieczeństwa 
• technologia Tamper Evident™ zasygnalizuje Ci, że ktoś próbuje ukraść Twój sprzęt 
• technologia Anti-Shear™ uniemożliwia siłowe zerwanie zabezpieczenia 
• zwijana linka stalowa o długości 120 cm 
• technologia Hidden Pin uniemożliwia otwarcie blokady przy pomocy narzędzi
• 2 klucze w zestawie

INDEKS KOLOR
AC6563 czarny

Zabezpieczenie do laptopa ClickSafe
• wzmocniona, okrągła blokada gwarantuje doskonałą ochronę przed kradzieżą 
• po przymocowaniu do punktu zakotwiczenia  

w gnieździe bezpieczeństwa Kensington Security Slot™, dostępnym w większości laptopów, 
mechanizm ClickSafe® blokuje się jednym kliknięciem 

• linka ze stali węglowej jest odporna na przecięcie
• program Register & Retrieve™ umożliwia znalezienie zapomnianych kodów 
• blokowanie jedną ręką, bez konieczności użycia klucza
• długość 1,5 m
• niewielka głowica 12,7 mm jest zgodna z komputerami przenośnymi

INDEKS KOLOR
AC8419 czarny
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etykiety
drukarki etykiet
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Etykiety

Etykiety uniwersalne samoprzylepne
• etykiety uniwersalne do wszechstronnych zastosowań
• do zadruku zarówno na drukarkach atramentowych, jak 

i laserowych (kolorowych oraz czarno-białych)

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ ETYKIET/
ARKUSZ

ETYKIET/
OPAK.

OX5205 38 mm 21,2 mm 65 szt. 6500 szt.
OX5200 52,5 mm 29,6 mm 40 szt. 4000 szt.
OX5207 70 mm 36 mm 24 szt. 2400 szt.
OX5201 70 mm 42,3 mm 21 szt. 2100 szt.
OX5202 105 mm 42,3 mm 14 szt. 1400 szt.
OX5195 105 mm 48 mm 12 szt. 1200 szt.
OX5206 105 mm 57 mm 10 szt. 1000 szt.
OX5196 105 mm 74 mm 8 szt. 800 szt.
OX5199 105 mm 148 mm 4 szt. 400 szt.
OX5203 210 mm 148 mm 2 szt. 200 szt.
OX5197 210 mm 297 mm 1 szt. 100 szt.
OX5208 118 mm 118 mm 2 szt. 200 szt.

OX5203 OX5208 OX5197OX5199

OX5195 OX5206 OX5196OX5202

OX5200 OX5207 OX5201OX5205

Usuwalne etykiety uniwersalne Avery Zweckform
• w opakowaniach z 25 arkuszami dodatkowo 5 arkuszy gratis
• usuwalne etykiety do wszechstronnych zastosowań z gwarancją braku zacięć potwierdzoną przez TÜV
• pewnie przylegają do różnorodnych powierzchni i są łatwe do usunięcia bez pozostawienia śladów kleju
• intensywny i wyraźny wydruk we wszystkich typach drukarek atramentowych, laserowych i kopiarek

INDEKS ARKUSZY/OPAK. KOD PROD. ETYKIET/ARKUSZ ETYKIET/OPAK. WYMIARY
ZW1078 100 L4732REV-100 80 szt. 8000 szt. 35,6x16,9 mm
ZW1023 25+5 L4737REV-25 27 szt. 675+135 szt. 63,5x29,6 mm
ZW1168 100 L4737REV-100 27 szt. 2700 szt. 63,5x29,6 mm
ZW5202 25+5 L6023REV-25 21 szt. 525+105 szt. 63,5x38,1 mm
ZW5174 25+5 L4745REV-25 8 szt. 200+40 szt. 96x63,5 mm

L4732REV L4737REV L6023REV L4745REV

L7159 L7563
L7163
J8563

L7560 L7567
J8567
L7167B

L7165B L7169B L7168BL7166B

 − technologia UltraGrip

 − etykiety kryjące BlockOut

 − papier ekologiczny z certyfikatem FSC

QuickPEEL™ – ułatwia odklejanie etykiet od arkusza,
usprawnia adresowanie korespondencji

 
Przezroczyste etykiety adresowe i wysyłkowe Avery Zweckfrom
• etykiety przezroczyste „znikają” po naklejeniu na białą, kolorową  

lub fakturowaną powierzchnię, a listy i paczki wyglądają jak zadrukowane
• do eleganckiego adresowania kopert i przesyłek
• rozmiary etykiet dostosowane do wszystkich popularnych typów kopert
• posiadają technologię QuickPeel™ pozwalającą na szybsze odrywanie etykiet od arkusza i przyklejanie

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ
ETYKIET/

OPAK. RODZ.DRUKU WYMIARY

ZW1060 25 L7560-25 21 szt. 525 szt. laserowy 63,5x38,1 mm
ZW5631 25 L7563-25 14 szt. 350 szt. laserowy 99,1x38,1 mm
ZW5641 25 J8563-25 14 szt. 350 szt. atramentowy 99,1x38,1 mm
ZW1058 25 L7567-25 1 szt. 25 szt. laserowy 210x297 mm
ZW5168 25 J8567-25 1 szt. 25 szt. atramentowy 210x297 mm

Białe etykiety adresowe i wysyłkowe Avery Zweckfrom
• w białych etykietach adresowych niezawodna technologia UltraGrip gwarantuje dokładne 

podawanie i precyzyjne prowadzenie arkusza etykiet w drukarce
• kryjący materiał etykiet wysyłkowych całkowicie zasłania wszystko,  

co znajduje się pod nim - napisy, stare etykiety; dzięki temu możesz wielokrotnie używać 
tych samych opakowań!

• do eleganckiego adresowania kopert i przesyłek
• rozmiary etykiet dostosowane do wszystkich popularnych typów kopert
• posiadają technologię QuickPeel™ pozwalającą 

na szybsze odrywanie etykiet od arkusza i przyklejanie

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ
ETYKIET/

OPAK. RODZ.DRUKU WYMIARY

ZW5300 100 L7159-100 24 szt. 2400 szt. laserowy 63,5x33,9 mm
ZW1084 100 L7163-100 14 szt. 1400 szt. laserowy 99,1x38,1 mm
 ZW1630  100 L7165B-100 8 szt. 800 szt. laserowy 99,1x67,7 mm
 ZW1631  100 L7166B-100 6 szt. 600 szt. laserowy 99,1x93,1 mm
  ZW1634 100 L7169B-100 4 szt. 400 szt. laserowy 99,1x139 mm
 ZW1633  100 L7168B-100 2 szt. 200 szt. laserowy 199,6x143,5 mm
 ZW1632 100 L7167B-100 1 szt. 100 szt. laserowy 199,6x289,1 mm

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

Precyzyjne prowadzenie 
w drukarce 

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

PRODUKTY NEUTRALNE

Zrównoważony rozwój jest ważny

CO2

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny

Dajemy Ci więcej!
+ 5 arkuszy EXTRA
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Trwałe etykiety uniwersalne Avery Zweckform
• unikalna technologia UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje 

równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
• do wszechstronnych zastosowań - idealne do adresowania kopert i przesyłek pocztowych, 

oznaczania dokumentów, produktów i wielu innych zadań
• do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek
• gwarancja braku zacięć w drukarkach laserowych przetestowana  

i zatwierdzona przez TÜV
• ostry obraz bez rozmazywania tuszu i tonera
• wybrane rozmiary posiadają unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie 

od arkusza i szybsze przyklejanie etykiet
• ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC podlegające pełnej utylizacji jako odpad 

papierowy
• mocny klej, dzięki czemu etykiety doskonale przylegają również do kartonów
arkuszy/opak.: 100

INDEKS KOD PROD. ETYKIET/
ARKUSZ

ETYKIET/ 
OPAK. FORMAT KOLOR WYMIARY

ZW1019 3666 65 szt. 6500 szt. A4 biały 38x21,2 mm
ZW1018 3667 64 szt. 6400 szt. A4 biały 48,5x16,9 mm
ZW1016 3651 40 szt. 4000 szt. A4 biały 52,5x29,7 mm
ZW1017 3657 40 szt. 4000 szt. A4 biały 48,5x25,4 mm
ZW5098 3421 33 szt. 3300 szt. A4 biały 70x25,4 mm
ZW1014 3489 30 szt. 3000 szt. A4 biały 70x29,7 mm
ZW1013 3479 27 szt. 2700 szt. A4 biały 70x32  mm
ZW1015 3658 24 szt. 2400 szt. A4 biały 64,6x33,8 mm
ZW1010 3474 24 szt. 2400 szt. A4 biały 70x37 mm
ZW1011 3475 24 szt. 2400 szt. A4 biały 70x36 mm
ZW1012 3422 24 szt. 2400 szt. A4 biały 70x35 mm
ZW5117 3481 21 szt. 2100 szt. A4 biały 70x41 mm
ZW1009 3652 21 szt. 2100 szt. A4 biały 70x42,3 mm
ZW1007 3484 16 szt. 1600 szt. A4 biały 105x37 mm
ZW1008 3423 16 szt. 1600 szt. A4 biały 105x35 mm
ZW5146 3669 15 szt. 1500 szt. A4 biały 70x50,8 mm
ZW1005 3653 14 szt. 1400 szt. A4 biały 105x42,3 mm
ZW1006 3477 14 szt. 1400 szt. A4 biały 105x41 mm
ZW1004 3424 12 szt. 1200 szt. A4 biały 105x48 mm
ZW5138 3659 12 szt. 1200 szt. A4 biały 97x42,3 mm

INDEKS KOD PROD. ETYKIET/
ARKUSZ

ETYKIET/ 
OPAK. FORMAT KOLOR WYMIARY

ZW1003 3425 10 szt. 1000 szt. A4 biały 105x57 mm
ZW5639 3679 10 szt. 1000 szt. A4 biały 97x55 mm
ZW5139 3660 8 szt. 800 szt. A4 biały 97x67,7 mm
ZW5100 3427 8 szt. 800 szt. A4 biały 105x74 mm
ZW1002 3483 4 szt. 400 szt. A4 biały 105x148 mm
ZW1001 3655 2 szt. 200 szt. A4 biały 210x148 mm
ZW1000 3478 1 szt. 100 szt. A4 biały 210x297 mm

arkuszy/opak.: 25+5

INDEKS KOD PROD. ETYKIET/
ARKUSZ

ETYKIET/ 
OPAK. FORMAT KOLOR WYMIARY

ZW1565 6121 65 szt. 1625+325 szt. A4 biały 38x21,2 mm
ZW1025 4780 40 szt. 1000+200 szt. A4 biały 48,5x25,4 mm
ZW1566 6170 21 szt. 525+105 szt. A4 biały 64x36 mm
ZW1567 6171 18 szt. 450+90 szt. A4 biały 64x45 mm
ZW1568 6172 24 szt. 600+120 szt. A4 biały 64,6x33,8 mm
ZW1569 6173 24 szt. 600+120 szt. A4 biały 70x37 mm
ZW1570 6174 21 szt. 525+105 szt. A4 biały 70x42,3 mm
ZW1571 6175 12 szt. 300+60 szt. A4 biały 105x48 mm
ZW1572 6176 2 szt. 50+10 szt. A4 biały 210x148 mm
ZW5689 3490 24 szt. 600+120 szt. A4 biały 70x36 mm
ZW6483 4781 12 szt. 300+60 szt. A4 biały 97x42,3 mm
ZW5180 4782 8 szt. 200+40 szt. A4 biały 97x67,7 mm
ZW1096 6120 4 szt. 100+20 szt. A4 biały 105x148 mm
ZW1095 6119 1 szt. 25+5 szt. A4 biały 210x297 mm

3422 3481 36523475 3484 3423 3669 3653 3477

3424 3659 3425 3679 3660 3427 3483 3655 3478

3666 3667 3651 3657 3489 3479 3658 34743421

6121 4780 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176

47813490 4782 6120 6119

Płynny druk
Certyfikat TÜV na brak zacięć

Mocny klej
Pewne przyleganie

Wyraźny wydruk
Ostry obraz bez smug

FIRMA

N
EU

TR
ALNA  DLA  KLIM

ATUCO2

Unikalna
technologia

Zrównoważony rozwój jest ważny

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl
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Etykiety neonowe Avery Zweckform
• przyciągająca uwagę kolorystyka i kształt - odblaskowe kolory wzmacniają zamierzony efekt
• idealne do przekazywania ważnych informacji, specjalnych instrukcji, pilnych wiadomości
• pozwalają uzyskać wyjątkową skuteczność w akcjach promocyjnych, wyprzedażach
• łatwo dają się usunąć bez pozostawiania resztek kleju
• przeznaczone do drukarek laserowych i kopiarek

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ
ETYKIET/ 

OPAK. WYMIARY KOLOR

ZW5759  25 L7670R-25 12 szt. 300 szt.  Ø63,5 mm czerwony neon.
ZW1495  25 L7670Y-25 12 szt. 300 szt. Ø63,5 mm żółty neon.
ZW1357  25 L7651Y-25 65 szt. 1625 szt. 38,1x21,2 mm żółty neon.
ZW1063  25 L6003-25 27 szt. 675 szt.  63,5x29,6 mm czerwony neon.
ZW1064 25 L6004-25 27 szt. 675 szt.  63,5x29,6 mm żółty neon.
ZW1554 25 L7263R-25 14 szt. 350 szt.  99,1x38,1 mm czerwony neon.
ZW1421  25 L7263Y-25 14 szt. 350 szt.  99,1x38,1 mm żółty neon.
ZW1072 25 L6005-25 1 szt. 25 szt. 210x297 mm czerwony neon.
ZW1066 25 L6006-25 1 szt. 25 szt. 210x297 mm żółty neon.

L7670R L7670Y L7651Y

27

L6003

27

L6004 L7263R L7263Y

A4

L6005

A4

L6006

Etykiety przezroczyste Crystal Clear Avery Zweckform
•  błyszczące etykiety wykonane z przezroczystego materiału, zapewnią stylowy  

wygląd Twoim produktom 
• idealne do oznaczania szkła, plastiku, metalu i błyszczących powierzchni
• wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę  (–20 °C do +80 °C)
• przeznaczone do zadruku laserowego

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/ 

ARKUSZ
ETYKIET/ 

OPAK. WYMIARY

ZW6238 25 L7780-25 24 szt. 600 szt.  Ø40 mm
ZW6247 25 L7781-25 40 szt. 1000 szt. 45,7x25,4 mm
ZW1073 25 L7782-25 21 szt. 525 szt. 63,5x38,1 mm
ZW6330 25 L7783-25 10 szt. 250 szt. 96x50,8 mm
ZW5687 25 L7784-25 1 szt. 25 szt.  210x297 mm

24

L7780

40

L7781

21

L7782

10

L7783

1

L7784

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

PRODUKTY NEUTRALNE

Zrównoważony rozwój jest ważny

CO2
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Usuwalne etykiety kolorowe Avery Zweckform
• usuwalne etykiety o małych rozmiarach
• możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawienia śladu kleju
• idealne do wyrazistego oznaczania tematycznego za pomocą kolorów  

np. dokumentów, segregatorów, czy pojemników
• ułatwiają sprawną lokalizację każdej zawartości
• darmowe i łatwe w użyciu szablony oraz oprogramowanie dostępne na stronie  

www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD PROD. ETYKIET/ 
ARKUSZ

ETYKIET/ 
OPAK. KOLOR WYMIARY

ZW6568  L4793-20 65 szt. 20 szt. żółty 38,1x21,2 mm
ZW1546  L4792-20 65 szt. 20 szt. zielony 38,1x21x2 mm
ZW6378  L6035-20 24 szt. 20 szt. żółty 63,5x33,9 mm
ZW5261  L6040-20 48 szt. 20 szt. zielony 45,7x21,2 mm
ZW6385 L6033-20 24 szt. 20 szt. zielony 63,5x33,9 mm

L4792L4793 L6040L6035 L6033

Etykiety błyszczące Avery Zweckform
• białe etykiety gwarantują najwyższą, fotograficzną jakość wydruku  

o intensywnych kolorach i wyraźnych konturach
• idealne do oznaczania produktów
• b łyszczące etykiety zapewnią także eleganckie wykończenie broszurom i katalogom

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ
ETYKIET/

OPAK. WYMIARY RODZAJ ZADRUKU

ZW5947 40 L7765-40 8 szt. 4800 szt. 99,1x67,7 mm laserowy
ZW6486 40 L7769-40 4 szt. 160 szt. 99,1x139 mm laserowy
ZW5328 40 L7767-40 1 szt. 40 szt. 210x297 mm laserowy
ZW6766 10 C6080-10 15 szt. 150 szt.  63,5x46,6 mm atramentowy
ZW1635 10 C6081-10 8 szt. 80 szt.  88,9x63,5 mm atramentowy

8

L7765

4

L7769

1

L7767

15

C6080

8

C6081

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl
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Etykiety Heavy Duty Avery Zweckform (trwałe i usuwalne)
• etykiety samoprzylepne wykonane z białego lub żółtego poliestru - idealne do użytku zewnętrznego
• wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperatury od -20°C do + 80°C
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek laserowych i kserokopiarek
• dostępne w wersji trwale przylegającej i usuwalnej
• etykiety trwałe idealne do oznaczania produktów, inwentaryzacji mienia oraz tworzenia tabliczek 

znamionowych
• etykiety usuwalne można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów kleju
rodz.: trwałe

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ
ETYKIET/

OPAK. KOLOR WYMIARY

ZW5340 20 L4778-20 48 szt. 960 szt. biały 45,7x21,2 mm
ZW1070 20 L4773-20 24 szt. 480 szt. biały 63,5x33,9 mm
ZW1069 20 L4776-20 12 szt. 240 szt. biały 99,1x42,3 mm
ZW6481 20 L4715-20 8 szt. 160 szt. biały 99,1x67,7 mm
ZW1068 20 L4774-20 4 szt. 80 szt. biały 99,1x139 mm
ZW1067 20 L4775-20 1 szt. 20 szt. biały 210x297 mm
ZW6418 20 L4716-20 48 szt. 960 szt. biały Ø30 mm
ZW6422 20 L6127-20 4 szt. 80 szt. żółty 99,1x139 mm
ZW6421 20 L6128-20 48 szt. 960 szt. żółty Ø30 mm
ZW5279 20 L6111-20 1 szt. 20 szt. żółty 210x297 mm
ZW5725 20 L6107-20 12 szt. 240 szt. żółty 99,1x42,3 mm
ZW5276 20 L6105-20 27 szt. 540 szt. żółty 63,5x29,6 mm
ZW0015 100 L4773-100 24 szt. 2400 szt. biały 63,5x33,9 mm
ZW6646 100 L4775-100 1 szt. 100 szt. biały 210x297 mm

rodz.: usuwalne

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ
ETYKIET/

OPAK. KOLOR WYMIARY

ZW1076 20 L4778REV-20 48 szt. 960 szt. biały 45,7x21,2 mm
ZW1550 20 L4773REV-20 24 szt. 480 szt. biały 63,5x33,9 mm
ZW1551 20 L4774REV-20 4 szt. 80 szt. biały 99,1x139 mm
ZW1552 20 L4775REV-20 1 szt. 20 szt. biały 210x297 mm

L4775
L4775REV

L4774 
L4774REV

L4715L4776L4773
L4773REV

L4778
L4778REV

L4716

2712

L6111L6127 L6107 L6105L6128

PRODUKTY NEUTRALNE

Zrównoważony rozwój jest ważny

CO2

Do użytku zewnętrznego Wytrzymałe Pewnie przylegają

place budowy linie produkcyjne tabliczki znamionowe laboratoria
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Etykiety polietylenowe Ultra Resistant Avery Zweckform
• niezwykle wytrzymałe etykiety polietylenowe z bardzo mocnym klejem 

do najtrudniejszych zastosowań 
• rozciągliwe, odporne na temperaturę (-40°C do +150°C), działanie rozpuszczalników 

i środków czyszczących, zabrudzenia, zmywalne
• odporne na pogodę, promienie UV, wodę morską, niestarzejące się
• idealne do oznaczania na produkcjach, w magazynach, do etykietowania kontenerów, również 

do użytku zewnętrznego
• przeznaczone do drukarek laserowych i kopiarek

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ ETYKIET/OPAK. WYMIARY

ZW6688 10 L7911-10 48 szt. 480 szt. 45,7x21,2 mm
ZW6689 10 L7912-10 24 szt. 240 szt. 63,5x33,9 mm
ZW6690 10 L7913-10 12 szt. 120 szt. 99,1x42,3 mm
ZW6691 10 L7914-10 8 szt. 80 szt. 99,1x67,7 mm
ZW6692 10 L7915-10 4 szt. 40 szt. 99,1x139 mm
ZW6679 10 L7916-10 2 szt. 20 szt. 210x148 mm
ZW6693 10 L7917-10 1 szt. 10 szt. 210x297 mm

Etykiety papierowe do trudnych powierzchni 
Avery Zweckform
• przylegają dwa razy mocniej niż inne papierowe etykiety uniwersalne
• odpowiednie do nietypowych powierzchni: nierównych, wilgotnych, chropowatych itp.
• idealne do oznaczania własności i inwentaryzacji wewnątrz pomieszczeń
• odpowiednie do wszystkich typów drukarek

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ ETYKIET/OPAK. WYMIARY

ZW1594 20 L7874-20 27 szt. 540 szt. 63,5x29,6 mm
ZW6779 20 L7876-20 4 szt. 80 szt. 105x148 mm
ZW6780 20 L7877-20 1 szt. 20 szt. 210x297 mm

Srebrne poliestrowe etykiety znamionowe Avery 
Zweckform
• etykiety samoprzylepne wykonane ze srebrnego poliestru
• idealne do eleganckiego i estetycznego oznaczania urządzeń elektronicznych 

i sprzętów biurowych
• wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -40°C do +150°C
• przeznaczone do czarno-białych drukarek laserowych

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ ETYKIET/OPAK. WYMIARY

ZW5194 20 L6008-20 189 szt. 3780 szt. 25,4x10 mm
ZW5195 20 L6009-20 48 szt. 960 szt. 45,7x21,2 mm
ZW5197 20 L6011-20 27 szt. 540 szt. 63,5x29,6 mm
ZW5198 20 L6012-20 10 szt. 200 szt. 96x50,8 mm
ZW5152 20 L6013-20 1 szt. 20 szt. 210x297 mm
ZW6419 20 L6129-20 48 szt. 960 szt. Ø30 mm
ZW6647 100 L6009-100 48 szt. 4800 szt. 45,7x21,2 mm
ZW6678 100 L6011-100 27 szt. 2700 szt. 63,5x29,6 mm

27 4 1

L7877-20L7876-20L7874-20

48 24 12 4 1

L7917L7916L7915L7914L7913L6112L7911

48

L6013L6012L6011L6009L6008 L6129

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

PRODUKTY NEUTRALNE

Zrównoważony rozwój jest ważny

CO2

PRODUKTY NEUTRALNE

Zrównoważony rozwój jest ważny

CO2

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny
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Etykiety uniwersalne ECONOMY EUROPE100 by Avery Zweckform
• etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań: adresowania korespondencji, oznaczania 

dokumentów oraz produktów
• do wszystkich typów drukarek laserowych, atramentowych oraz kserokopiarek
• etykiety posiadają unikalną krawędź QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju podczas drukowania, 

chroniąc drukarkę przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć
• bezpłatne szablony Word do projektowania i wydruku etykiet dostępne do pobrania 

na stronie www.europe100.eu

INDEKS ARKUSZY/OPAK. KOD PROD. ETYKIET/ 
ARKUSZ

ETYKIET/ 
OPAK. WYMIARY

ZW1337 100 ELA001 65 szt. 6500 szt. 38x21,2 mm
ZW6517 100 ELA050 64 szt. 6400 szt. 48,5x16,9 mm
ZW1338 100 ELA002 40 szt. 4000 szt. 48,5x25,4 mm
ZW6501 100 ELA049 40 szt. 4000 szt. 52,5x29,7 mm
ZW6516 100 ELA040 21 szt. 2100 szt. 63,5x38,1 mm
ZW1339 100 ELA008 24 szt. 2400 szt. 64,6x33,8 mm
ZW1340 100 ELA009 33 szt. 3300 szt. 70x25,4 mm
ZW6514 100 ELA047 30 szt. 3000 szt. 70x29,7 mm
ZW1341 100 ELA010 24 szt. 2400 szt. 70x36 mm
ZW1342 100 ELA011 24 szt. 2400 szt. 70x37 mm
ZW1343 100 ELA013 21 szt. 2100 szt. 70x42,3 mm
ZW1344 100 ELA019 16 szt. 1600 szt. 105x37 mm
ZW6511 100 ELA045 21 szt. 2100 szt. 70x41 mm
ZW6510 100 ELA044 15 szt. 1500 szt. 70x50,8 mm
ZW6509 100 ELA039 12 szt. 1200 szt. 97x42,3 mm
ZW6506 100 ELA043 8 szt. 800 szt. 99,1x67,7 mm
ZW6504 100 ELA038 14 szt. 1400 szt. 105x42,3 mm
ZW1345 100 ELA021 12 szt. 1200 szt. 105x48 mm
ZW1346 100 ELA022 10 szt. 1000 szt. 105x57 mm
ZW6503 100 ELA036 8 szt. 800 szt. 105x70 mm
ZW1299 100 ELA023 8 szt. 800 szt. 105x74 mm
ZW1347 100 ELA024 4 szt. 400 szt. 105x148 mm
ZW1348 100 ELA026 2 szt. 200 szt. 210x148 mm
ZW1313 100 ELA027 1 szt. 100 szt. 210x297 mm

ELA023

ELA045

ELA047

ELA001

ELA036

ELA021

ELA040

ELA010

ELA002

ELA027ELA043

ELA038

ELA013

ELA050

ELA024

ELA039

ELA019

ELA011

ELA049

ELA026

ELA022

ELA044

ELA008ELA009

SZABLONY
DARMOWE
europe100

   www.europe100.eu

DO POBRANIA
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Etykiety uniwersalne EMERSON
• współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych 

i z większością drukarek laserowych (patrz zalecenia producenta drukarki)
• dostępne są w wersji z tzw. Quatro Clean Technology tj. z krawędziami 

bezpieczeństwa, zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki
• opakowanie etykiet zawiera 100 arkuszy A4
• szablony do wypełniania etykiet A4 do pobrania na stronie www.emerson.pl

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ ETYKIET/ARKUSZ ETYKIET/OPAK
EM3030 18 mm/22,5 mm 71 mm 44 szt. 4400 szt.
EM3027 20 mm 105 mm 28 szt. 2800 szt.
EM8230 33 mm 22 mm 78 szt. 7800 szt.
EM3020 38 mm 21,2 mm 65 szt. 6500 szt.
EM3014 48,5 mm 16,9 mm 64 szt. 6400 szt.
EM3006 52,5 mm 21,2 mm 56 szt. 5600 szt.
EM3013 52,5 mm 29,6 mm 40 szt. 4000 szt.
EM3040 63 mm 38 mm 21 szt. 2100 szt.
EM3007 64 mm 33,8 mm 24 szt. 2400 szt.
EM3017 66 mm 33,8 mm 24 szt. 2400 szt.
EM3028 68 mm 35 mm 24 szt. 2400 szt.
EM3036 70 mm 25,4 mm 33 szt. 3300 szt.
EM3018 70 mm 30 mm 27 szt. 2700 szt.
EM3023 70 mm 32 mm 27 szt. 2700 szt.
EM3037 70 mm 33,8 mm 24 szt. 2400 szt.
EM3009 70 mm 35 mm 24 szt. 2400 szt.
EM3038 70 mm 36 mm 24 szt. 2400 szt.
EM3003 70 mm 37 mm 24 szt. 2400 szt.
EM3004 70 mm 42,3 mm 21 szt. 2100 szt.
EM3022 70 mm 50,8 mm 15 szt. 1500 szt.
EM3024 74 mm 17 mm 44 szt. 4400 szt.
EM3042 85 mm 50 mm 10 szt. 1000 szt.
EM3033 97 mm 42,4 mm 14 szt. 1400 szt.
EM3019 100 mm 30 mm 18 szt. 1800 szt.
EM3031 105 mm 148 mm 4 szt. 400 szt.
EM3021 105 mm 33,8 mm 16 szt. 1600 szt.
EM3002 105 mm 37 mm 16 szt. 1600 szt.
EM3008 105 mm 42,4 mm 14 szt. 1400 szt.
EM3035 105 mm 48 mm 12 szt. 1200 szt.
EM3034 105 mm 57 mm 10 szt. 1000 szt.
EM3001 105 mm 74 mm 8 szt. 800 szt.
EM3029 118 mm 118 mm 2 szt. 200 szt.
EM3025 140 mm 97 mm 4 szt. 400 szt.
EM3015 190 mm 61 mm 4 szt. 400 szt.
EM3032 210 mm 148 mm 2 szt. 200 szt.
EM3005 210 mm 297 mm 1 szt. 100 szt.
EM3026 245 mm 35 mm 6 szt. 600 szt.

12_Etykiety_i_maszyny_2023.indd   461 20.02.2023   12:27



12
ET

YK
IET

Y 
I M

AS
ZY

NY
 D

O 
OZ

NA
CZ

AN
IA

www.pg-partner.pl462

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Trwałe etykiety kolorowe Avery Zweckform
• etykiety pewnie przylegają do różnych powierzchni
• idealne do wyrazistego oznaczania dokumentów, segregatorów, pojemników
• organizacja za pomocą kolorów ułatwia sprawną lokalizację każdej zawartości
• przeznaczone do wszystkich drukarek atramentowych, laserowych i kopiarek
• gwarantowany brak zacięć podczas zadruku na drukarkach laserowych
• wyraźny wydruk

INDEKS KOD PROD. ETYKIET/ARKUSZ ETYKIET/OPAK. KOLOR WYMIARY
ZW5116 3473 1 szt. 100 szt. żółty 210x297 mm
ZW5113 3470 1 szt. 100 szt. czerwony 210x297 mm
 ZW5104  3451 24 szt. 100 szt. żółty 70x37 mm
 ZW5101  3448 24 szt. 100 szt. czerwony 70x37 mm
 ZW5102 3449 24 szt. 100 szt. niebieski 70x37 mm

34703473 34483451 3449

Kółka do zaznaczania z symbolami Avery Zweckform
• idealne do głosowania i wyrażania opinii
• w poręcznej formie dyspensera
• wyraźnie widoczne dzięki neonowej kolorystyce
• pewnie i trwale przylegają

INDEKS KOD PROD. OPAK. KOLOR WYMIARY
ZW1605 3858 na roli zielony - buźka uśmiechnięta Ø19 mm
ZW1606 3859 na roli czerwony - buźka smutna Ø19 mm
ZW1608 3861 na roli żółty/niebieski - kciuk Ø19 mm

Kółka do zaznaczania Avery Zweckform
• szczególnie przydatne do oznaczania ważnych dokumentów i informacji,  

np. przy określaniu terminów spotkań w harmonogramie, czy planowaniu urlopów
• kółka do zaznaczania występują w wersji z klejem trwałym lub usuwalnym,  

w różnych kolorach i rozmiarach

rodz.: trwałe

INDEKS KOD PROD. ARKUSZY/
OPAK.

ETYKIET/
ARKUSZ

ETYKIET/
OPAK. KOLOR WYMIARY

ZW5027 3010 4 104 szt. 416 szt. czerwony Ø8 mm
ZW5028 3011 4 104 szt. 416 szt. niebieski Ø8 mm
ZW5029 3012 4 104 szt. 416 szt. zielony Ø8 mm
ZW5030 3013 4 104 szt. 416 szt. żółty Ø8 mm
ZW5023 3004 4 24 szt. 96 szt. czerwony Ø18 mm
ZW5024 3005 4 24 szt. 96 szt. niebieski Ø18 mm
ZW5025 3006 4 24 szt. 96 szt. zielony Ø18 mm
ZW5026 3007 4 24 szt. 96 szt. żółty Ø18 mm

rodz.: usuwalne

INDEKS KOD PROD. ARKUSZY/
OPAK.

ETYKIET/
ARKUSZ

ETYKIET/
OPAK. KOLOR WYMIARY

ZW1579 3589 4 104 szt. 416 szt. czerwony Ø8 mm
ZW1581 3591 4 104 szt. 416 szt. niebieski Ø8 mm
ZW1582 3592 4 104 szt. 416 szt. zielony Ø8 mm
ZW1584 3595 4 24 szt. 96 szt. czerwony Ø18 mm
ZW1585 3597 4 24 szt. 96 szt. zielony Ø18 mm
ZW1586 3596 4 24 szt. 96 szt. niebieski Ø18 mm

Folie do drukarek Avery Zweckform
• powlekane folie w formacie A4, do różnorodnych zastosowań
• fotograficzna jakość wydruków
• posiadają technologię QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju podczas drukowania, co chroni 

delikatne elementy drukarki przed uszkodzeniem
• wyposażone w specjalną powłokę dostosowaną do wymagań drukarek atramentowych lub laserowych

INDEKS OPIS KOD PROD. GRUBOŚĆ ETYKIET/OPAK. RODZ.DRUKU
ZW5000 samoprzylepne, przezroczyste 2500 0,17 mm 10 szt. atramentowy
ZW5289 samoprzylepne, przezroczyste 2501 0,17 mm 50 szt. atramentowy
ZW5240 samoprzylepne, przezroczyste 3480 0,14 mm 100 szt. laserowy
ZW5241 samoprzylepne, przezroczyste 3482 0,14 mm 25 szt. laserowy

ZW5007 samoprzylepne, białe 
błyszczące 2507 0,2 mm 50 szt. atramentowy

ZW5118 wytrzymałe, do użytku zewn., 
białe 3487 0,12 mm 100 szt. laserowy

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

LASY  
DLA WSZYSTKICH 
NA ZAWSZE

Zrównoważony rozwój jest ważny
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Drukarki etykiet

DYMO® LabelManager™ 210D+
• uniwersalna drukarka etykiet z dużym  

wyświetlaczem
• wydruki o szerokości 6/9/12 mm
• graficzny wyświetlacz pokazuje dokładnie, jak etykieta 

zostanie wydrukowana
• łatwa nawigacja od rozpoczęcia do wydruku
• klawiatura komputerowa
• wielokrotne kopie do drukowania i przechowywania  

9 etykiet
1. DYMO LabelManager™ 210D+
2. DYMO LabelManager™210D+ zestaw walizkowy

INDEKS OPIS NUMER
DY8666 drukarka 1
DY5225 zestaw walizkowy 2

Dostępna szerokość etykiety:
6 mm 9 mm 12 mm

DYMO® LabelManager™ 160
• łatwa w obsłudze drukarka etykiet z przyciskami 

szybkiego formatowania
• wydruki o szerokości 6/9/12 mm
• łatwa edycja tekstu za pomocą klawiszy szybkiego 

formatowania pozwala na zmianę jednym dotknięciem 
rozmiaru tekstu, pogrubienia, kursywy, podkreślenia/
obramowania i tekstu pionowego

• szybkie pisanie tekstu na klawiaturze komputerowej 
(QWERTY) z układem specyficznym dla danego kraju

1. DYMO LabelManager™ 160
INDEKS OPIS NUMER
DY1169 drukarka 1

DYMO® LabelManager™ 280
• Inteligentna, wszechstronna – obsługująca  

wszystkie potrzebne połączenia
• wydruki o szerokości 6/9/12 mm
• dostosuj etykiety, wykorzystując dowolne czcionki 

i grafikę na swoim komputerze PC lub Macintosh®
• łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom szybkiego 

formatowania
• zobacz efekty czcionki na ekranie przed drukowaniem
1. DYMO LabelManager™ 280
2. Zestaw walizkowy DYMO LabelManager™ 280

INDEKS OPIS NUMER
DY5345 drukarka 1
DY1180 zestaw walizkowy 2

6 mm 9 mm 12 mm

Dostępna szerokość etykiety: 6 mm 9 mm 12 mm

Dostępna szerokość etykiety:

Która drukarka etykiet  
jest odpowiednia dla Ciebie? 

Dopasuj swoje zastosowania i potrzeby w zakresie 
etykietowania za pomocą poniższych ikon, aby znaleźć 

najlepszą drukarkę etykiet dla siebie.

Czy potrzebujesz specjalnej funkcji?

Archiwizacja
dokumentów

Ogólne zadania
dotyczące identyfikacji

Śledzenie zasobów

Zarządzanie kablami Zarządzanie
odwiedzającymi

Wysyłka pocztowa
i kurierska

Akumulator Materiał
z recyklingu

Zarejestrowane
w FSC

Ekologiczne

Kompatybilność  
iOS/Android

Łączność
Bluetooth®

USB
łączność

Kompatybilność
z PC/Macintosh®

Nie zawiera BPA Wyprodukowano 
w Europie

Łączność
bezprzewodowa

Łączność LAN

WYPRODUKOWANO 

W EUROPIE

DYMO® LabelManager™ 420P
• wysokowydajna drukarka etykiet umożliwiająca  

połączenie z komputerem PC lub Macintosh®
• wydruki o szerokości 6/9/12/19 mm
• duży 4-liniowy podświetlany wyświetlacz
• używaj samodzielnie – lub podłącz przez USB 

do komputera PC lub Macintosh®
• UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
1. DYMO LabelManager™ 420P
2. Zestaw walizkowy DYMO LabelManager™ 420P

INDEKS OPIS NUMER
DY5103 drukarka 1
DY1181 zestaw walizkowy 2

6 mm 9 mm 12 mm 19 mm

Dostępna szerokość etykiety:

DYMO® LabelWriter™ 550 
• łatwa w użyciu bezatramentowa drukarka  

etykiet dla komputerów PC i Macintosh®
• nowe Automatic Label Recognition™ - 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 itp., korzystając 
z oprogramowania DYMO® Connect for Desktop

• krystalicznie czysta grafika - rozdzielczość 300x300 dpi
• z automatycznym trybem uśpienia w celu oszczędzania 

energii
• drukowanie zbiorcze z programów Microsoft Excel, 

Outlook i Google Contacts
INDEKS OPIS NUMER
DY9027 drukarka 1

ONLY WORKS WITH

FONCTIONNE 
UNIQUEMENT AVEC DES
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Etykiety LabelWriter
• etykiety LW 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

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ ETYKIET/ROLKA
DY5095 biały 13 mm 25 mm 1000 szt.
DY5093 biały 19 mm 51 mm 500 szt.
DY5318 biały 25 mm 25 mm 750 szt.
DY1034 biały 28 mm 89 mm 2x130 szt.
DY1035 CMYK 28 mm 89 mm 4x130 szt.
DY5096 biały 25 mm 54 mm 500 szt.
DY5094 biały 32 mm 57 mm 1000 szt.
DY1036 biały 36 mm 89 mm 2x 260 szt.
DY5030 biały 36 mm 89 mm 260 szt.
DY1038 biały 38 mm 190 mm 110 szt.
DY5092 biały 41 mm 89 mm 300 szt.
DY1037 biały 50 mm 12 mm 220 szt.

INDEKS KOLOR SZER. DŁUGOŚĆ ETYKIET/ROLKA
DY5319 biały 51 mm 89 mm 300 szt.
DY5091 biały 54 mm 70 mm 320 szt.
DY5028 biały 54 mm 101 mm 220 szt.
DY1039 biały 59 mm 190 mm 110 szt.
DY5325 biały 104 mm 159 mm 220 szt.

Taśmy D1 do drukarek DYMO
• specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
• przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni takich jak plastik, 

papier, metal i szkło
• technologia druku termosublimacyjnego - 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

INDEKS KOLOR TAŚMY KOLOR NADRUKU SZER. DŁUGOŚĆ
DY1004 przezroczysty czarny 6 mm 700 mm
DY1005 biały czarny 6 mm 700 mm
DY1006 żółty czarny 6 mm 700 mm
DY5003 przezroczysty czarny 9 mm 700 mm
DY5004 biały czarny 9 mm 700 mm
DY5005 biały niebieski 9 mm 700 mm
DY5006 biały czerwony 9 mm 700 mm
DY5007 niebieski czarny 9 mm 700 mm
DY5008 czerwony czarny 9 mm 700 mm
DY5010 zielony czarny 9 mm 700 mm
DY5009 żółty czarny 9 mm 700 mm
DY5119 biały, klej trwały czarny 12 mm 550 mm
DY1007 przezroczysty czarny 12 mm 700 mm
DY1008 biały czarny 12 mm 700 mm
DY1009 niebieski czarny 12 mm 700 mm

INDEKS KOLOR TAŚMY KOLOR NADRUKU SZER. DŁUGOŚĆ
DY1010 czerwony czarny 12 mm 700 mm
DY1011 zielony czarny 12 mm 700 mm
DY5011 przezroczysty niebieski 12 mm 700 mm
DY5012 przezroczysty czerwony 12 mm 700 mm
DY5014 biały czerwony 12 mm 700 mm
DY5015 żółty czarny 12 mm 700 mm
DY5036 czarny biały 12 mm 700 mm
DY5070 przezroczysty biały 12 mm 700 mm
DY5121 biały, klej trwały czarny 19 mm 550 mm
DY1012 biały czarny 19 mm 700 mm
DY1013 przezroczysty czarny 19 mm 700 mm
DY1014 żółty czarny 19 mm 700 mm
DY5000 czerwony czarny 19 mm 700 mm
DY1045 biały czarny 24 mm 700 mm
DY1049 żółty czarny 24 mm 700 mm

Taśmy i etykiety do drukarek

Drukarka etykiet LetraTag® 200B
• szybkie i łatwe drukowanie etykiet ze smartfonów dzięki technologii 

bezprzewodowej Bluetooth®
• urządzenie LetraTag® 200B jest kompaktowe, lekkie i zasilane z baterii*, dzięki 

czemu można je łatwo włożyć do torby i używać w dowolnym miejscu. 
• łatwa organizacja dzięki konfigurowalnym etykietom, które obejmują 5 rozmiarów 

czcionek, 15 stylów ramek, ponad 100 ikon, opcję podkreślania, tworzenia wielu 
wierszy tekstu lub wstawiania daty

• nowa aplikacja LetraTag® Connect z dostępem do 8 wstępnie zapisanych 
szablonów dla jeszcze łatwiejszego tworzenia etykiet

• zasięg Bluetooth: do mniej więcej 10 metrów/33 stóp!
• zasilane: 4 x AA (brak w zestawie)

INDEKS OPIS
DY0003 drukarka

taśmy do drukarki - 12 mm x 4 m
INDEKS RODZAJ TAŚMY KOLOR TAŚMY
DY1019 papierowa biały
DY1158 plastikowa przezroczysty
DY1050 plastikowa biały
DY1021 plastikowa żółty

12 mm

Dostępna szerokość etykiety:

INDEKS RODZAJ TAŚMY KOLOR TAŚMY
DY1028 plastikowa srebrny
DY1022 plastikowa czerwony
DY1024 plastikowa niebieski
DY1023 plastikowa zielony
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Etykiety samoprzylepne na roli
• etykiety samoprzylepne na roli to niezbędny element w produkcji artykułów spożywczych, 

odzieżowych, farmaceutycznych itp.
• służą do oznaczeń i stanowią pierwsze źródło informacji, m.in. w logistyce i korespondencji
• składają się z papieru wierzchniego w kolorze białym, kleju i podłoża - papier wierzchni to 

papier termo eco, który znajduje swoje zastosowanie w drukarkach termicznych, wagach
• papier samoprzylepny jest pokryty od spodu klejem zabezpieczonym papierem 

antyadhezyjnym (silikonowanym)
• produkt powinien być aplikowany i przechowywany w warunkach o stałej, umiarkowanej 

temperaturze, na podłoża gładkie, płaskie i suche
• istnieje możliwość wyprodukowania etykiety na roli według indywidualnych potrzeb 

klienta ze względu na: rodzaj papieru, kleju, gramaturę, szerokość, długość, średnicę, gilzę, 
kolor, nadruk, kierunek nawinięcia; możliwość perforacji co etykietę i nacinania warstwy 
wierzchniej, jak i spodniej
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ ETYKIET/ROLKA ROLEK/OPAK.
EM7033 32 mm 20 mm 2000 szt. 10 szt.
EM7025 32 mm 20 mm 1000 szt. 20 szt.
EM7034 32 mm 20 mm 2500 szt. 10 szt.
EM7027 58 mm 43 mm 700 szt. 5 szt.
EM7037 58 mm 43 mm 800 szt. 6 szt.
EM7038 58 mm 43 mm 900 szt. 6 szt.
EM7039 58 mm 43 mm 1000 szt. 6 szt.
EM7028 58 mm 60 mm 500 szt. 6 szt.
EM7041 58 mm 60 mm 900 szt. 6 szt.
EM7040 58 mm 60 mm 800 szt. 6 szt.

Etykiety do metkownic
• taśmy do metkownic to uniwersalne rozwiązanie szybkiego oznaczania produktów 

różnego rodzaju informacjami
• dostępne są etykiety w różnej kolorystyce: białe, kolorowe, fluorescencyjne
• standardowo to etykiety czyste, bez nadruku
• na życzenie klienta istnieje możliwość przygotowania etykiet  

z indywidualnym nadrukiem
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ ETYKIET/ROLKA ROLEK/OPAK. KOLOR
EM1214 24 mm 15,5 mm 600 szt. 5 szt. biały
EM1217 21,5 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. żółty
EM8163 21,5 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. zielony
EM1218 21,5 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. biały
EM8156 26 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. żółty
EM8166 26 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. zielony
EM8167 26 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. pomarańczowy
EM8168 26 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. czerwony
EM8165 26 mm 12 mm 800 szt. 5 szt. biały
EM8224 26 mm 16 mm 600 szt. 5 szt. żółty
EM8228 26 mm 16 mm 600 szt. 5 szt. zielony
EM8225 26 mm 16 mm 600 szt. 5 szt. pomarańczowy
EM8229 26 mm 16 mm 600 szt. 5 szt. czerwony
EM8162 26 mm 16 mm 600 szt. 5 szt. biały
EM8161 26 mm 16 mm 600 szt. 5 szt. biały

Akcesoria do metkownic

PLP1226 PLP1626

RPLP1226 RPLP1626

PLR1226 PLR1626

trwałe usuwalne

Etykiety cenowe w rolce Avery Zweckform
• wysokiej jakości samoprzylepne etykiety dostępne w wersji trwale przylegającej lub usuwalnej
• posiadają nacięcia bezpieczeństwa zapobiegające przeklejaniu cen
• etykiety 26x12 mm pasują do metkownicy jednowierszowej, a etykiety 26x16mm pasują do metkownicy dwuwierszowej
• nadruk nie rozmazuje się, jest wyraźny i czytelny

INDEKS KOD PROD. RODZAJ SZER. DŁUGOŚĆ ETYKIET/ROLKA ROLEK/OPAK. KOLOR
ZW0008 RPLP1626 trwałe 16 mm 26 mm 1200 szt. 10 szt. czerwony
ZW0011 RPLP1226 trwałe 12 mm 26 mm 1500 szt. 10 szt. czerwony
ZW6429 PLP1226 trwałe 12 mm 26 mm 1500 szt. 10 szt. biały
ZW6430 PLP1626 trwałe 16 mm 26 mm 1200 szt. 10 szt. biały
ZW6431 PLR1226 usuwalne 12 mm 26 mm 1500 szt. 10 szt. biały
ZW6432 PLR1626 usuwalne 16 mm 26 mm 1200 szt. 10 szt. biały
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Płyn do usuwania etykiet
• do bezpiecznego usuwania etykiet z wszystkich 

nieabsorbujących powierzchni (foliowanych okładek 
książek, opakowań, plastiku, metalu, szkła)

• idealny do usuwania nalepek  
ze sprzętu biurowego i elementów elektronicznych

• po nasączeniu etykiety klej zostaje zneutralizowany, 
co umożliwia całkowite i szybkie usunięcie nalepki

• może być również stosowany do usuwania tuszu 
i przebarwień po stosowaniu markerów

• nie używać do polistyrenu
INDEKS POJ.

KA6989 200 ml

Środek do usuwania etykiet
• preparat w wygodnym sprayu, ułatwiający 

usuwanie trudnozmywalnych naklejek, etykiet, 
cen i śladów po kleju
INDEKS POJ.
AJ2632 400 ml

Rolka wymienna do metkownicy cenowej Avery Zweckform
• wymienne rolki z tuszem są odpowiednie zarówno dla metkownic jedno-, jak i dwuwierszowych
• tusz nie rozmazuje się, nadruk jest wyraźny i czytelny
• opakowanie zawiera 5 wymiennych rolek z tuszem w kolorze czarnym

INDEKS KOD PROD. ROLEK/OPAK. KOLOR
ZW6433 IRAV5 5 szt. czarny

Metkownice cenowe Avery Zweckform
• łatwa w obsłudze metkownica o mocnej, lekkiej i uniwersalnej konstrukcji, gwarantuje 

szybkie i sprawne etykietowanie różnego rodzaju produktów
• metkownica jednowierszowa nadrukowuje do 8 znaków (alfanumerycznie)
• metkownica dwuwierszowa nadrukowuje do 10 znaków w górnym wersie 

oraz do 8 znaków w dolnym wersie (alfanumeryczne)
• wymienne rolki z tuszem są odpowiednie zarówno dla metkownic jedno-, 

jak i dwuwierszowych
• precyzyjna aplikacja etykiet, po naklejeniu etykieta pewnie przylega na całej powierzchni
• indywidualny nadruk: cena, kod lub data

INDEKS KOD PROD. RODZ. KOLOR PASUJĄCE ETYKIETY
ZW6434 PL2/18 dwuwierszowa czarny PLP1626; PLR1626; RPLP1626
ZW6435 PL1/8 jednowierszowa czarny PLP1226; PLR1226; RPLP1226

Preparat do usuwania etykiet
• do szybkiego, skutecznego i bezpiecznego usuwania 

naklejek, etykiet i pozostałości kleju 
• do stosowania na wszelkich powierzchniach takich jak: 

szkło, metal, porcelana, tworzywa sztuczne,  
drewno, itp.

• skutecznie i bezpiecznie usuwają np. klej po taśmach 
samoprzylepnych, metki cenowe, naklejki z opakowań, 
urządzeń i mebli, winietki z szyb samochodowych

• nie pozostawia plam
INDEKS POJ.
BX6779 400 ml

Środki do usuwania etykiet

Metkownice
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www.avery-zweckform.pl

Chroń siebie, swoich współpracowników, pacjentów lub gości przed infekcjami:  
dzięki nowym i innowacyjnym foliom antydrobnoustrojowym od Avery Zweckform!

Więcej informacji na:

Zabezpieczenie włączników 
światła, przycisków, 

przełączników w windach itp. 

Oklejanie książek, folderów, 
teczek, broszur itp. 

Ochrona klamek, drzwi  
oraz okien 

•  Usuwa 99,9% wszystkich 
wirusów, bakterii  
i zarazków. 

•  Testowana przez 
niezależne instytuty.

• Zgodna z ISO 22196. 

99,9% 
antydrobnoustrojowe 

anty 
mikrobowe

99,9%

•  Ciągły i długotrwały efekt 
samosterylizacji.

•  Działanie aktywowane 
światłem i tlenem.

•  Czynniki zewnętrzne  
nie zmniejszają efektu.

Kompleksowa ochrona

Całkowita 
ochrona

•  Przynajmniej 1 rok 
skutecznego działania.

•  Również w przypadku 
przycinania na wymiar.

•  Folie trwale przylegające.

Długotrwały efekt 

Skuteczne
roczne 

działanie

•  Odporne na wodę 
i środki dezynfekcyjne.

•  Odporne na rozdarcia  
i temperatury (-20°C +80°C).

•   Możliwość zadruku  
laserowego (nie całą etykietę).

Wytrzymałe 

Odporne 
na środki  

do dezynfekcji

Oznaczenia np. na drzwiach i blatach 

1 2 4

L8001 
L8011

L8002 
L8012

L8003 
L8013

Zanieczyszczenie powierzchni 
bakteriami, wirusami,  

grzybami i zarodnikami. 
Działanie biobójcze jest aktywowane 

światłem widzialnym i tlenem.

Zarazki są szybko i skutecznie 
unieszkodliwiane – zachowanie 

bezpieczeństwa i higieny. 

Jak to działa?

INDEKS KOLOR KOD PROD. ETYKIET/ARKUSZ ETYKIET/OPAK. WYMIARY
ZW1637 biały L8001-10 1 szt. 10 szt. 210x297 mm
ZW1640 biały L8002-10 2 szt. 20 szt. 210x148 mm
ZW1638 biały L8003-10 4 szt. 40 szt. 105x148 mm
ZW1642 przezroczysty L8011-10 1 szt. 10 szt. 210x297 mm
ZW1641 przezroczysty L8012-10 2 szt. 20 szt. 210x148 mm
ZW1639 przezroczysty L8013-10 4 szt. 40 szt. 105x148 mm

PRODUKT

N
EU

TR

ALNY DLA KLIM
ATUCO2Folia samoprzylepna 

antydrobnoustrojowa
usuwa 99,9% wszystkich mikrobów
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Monitory Optoma
• rozdzielczość 4K UHD gwarantuje ostry i żywy obraz
• bezproblemowa interakcja - 20 punktów dotyku
• antyodblaskowy wyświetlacz, filtr niebieskiego światła i szerokie kąty widzenia
• wyświetlanie lekcji, dzielenie się pomysłami nabierze nowego wymiaru, zarówno 

w zastosowaniach edukacyjnych, ale też i korporacyjnych
INDEKS WYMIARY
DC1155  65”
DC1156  75”
DC1157  85”

Zestaw interaktywny ésprit MTPRO z projektorem  
Epson EB685W i uchwytem ściennym
• w komplecie: tablica interaktywna éspritMTPRO technologia podczerwieni IR, 

uchwyt ścienny oraz projektor ultrashort-throw Epson EB 685W
• jasność 3500 ANSI lm, technologia 3LCD
• dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

INDEKS WYMIARY
DC2050 1730x1240 mm (80”)

Zestaw interaktywny ésprit DT80 z projektorem  
Epson EB685W i uchwytem ściennym
• w komplecie: tablica interaktywna ésprtDT technologia optyczna, uchwyt ścienny 

oraz projektor ultrashort-throw EB 685W
• jasność 3200 ANSI lm, technologia 3LCD
• dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

INDEKS WYMIARY
DC2052 1745x1233 mm (80”)

Zestaw głośnikowy ésprit sound
• składa się z 2 kolumn głośnikowych oraz elementów montażu ściennego 

i niezbędnych kabli podłączeniowych
• kolumny wykonane zostały z solidnych płyt drewnopochodnych 
• (w czarnej okleinie) dzięki czemu dźwięk jest głębszy i czystszy

INDEKS MOC WYMIARY
DC2054 2x20 W 500×100×100 mm

Zestaw interaktywny ésprit MTPRO z projektorem  
Epson EB530 i uchwytem ściennym
• w komplecie: tablica interaktywna éspritMTPRO technologia podczerwieni IR, 

uchwyt ścienny oraz projektor short-throw Epson EB 530
• jasność 3200 ANSI lm, technologia 3LCD
• dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

INDEKS WYMIARY
DC2051 1730x1240 mm (80”)

Zestaw interaktywny ésprit DT80 z projektorem  
Epson EB530 i uchwytem ściennym
• w komplecie: tablica interaktywna ésprtDT technologia optyczna, uchwyt ścienny 

oraz projektor short-throw Epson EB 530 
• jasność 3200 ANSI lm, technologia 3LCD
• dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy

INDEKS WYMIARY
DC2053 1745x1233 mm (80”)

Monitory i zestawy interaktywne
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Tablica interaktywna ésprit MT PRO
• technologia podczerwieni (IR), do 16 użytkowników jednocześnie 

wraz z obsługą multigestów (32 punkty dodatkowe)
• standard Plug and Play; w zestawie 3 pisaki magnetyczne, 

zdefiniowane w 3 kolorach (czerwony niebieski i czarny) oraz gumka
• powierzchnia ceramiczna

INDEKS SZER. WYS. PRZEKĄTNA
DC1072 1730 mm 1240 mm 80”

Tablica interaktywna  
ésprit MT PRO+
• technologia podczerwieni (IR) 
• do 16 użytkowników jednocześnie  

(32 punkty dotykowe),  
z założeniem, że każdy z nich  
może wykonywać dowolną  
operację na tablicy – w tym  
oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania)

• 15 dotykowych ikon na powierzchni tablicy
• standard Plug&Play, pozwala na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera 

oraz projektora
• łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja 

oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej
• interaktywna półka na pisaki i gumkę

INDEKS WYMIARY
DC2055 1730x1240 mm (80”)

Tablica interaktywna ésprit DT
• technologia optyczna pozwalająca na obsługę multigestów 

(między innymi zoomowania, rotacji a także przewijania)
• standard Play and Plug - pozwala na użytkowanie zaraz po podłączeniu 

do komputera oraz projektora
• łatwa obsługa (palcami lub wskaźnikiem)
• powierzchnia ceramiczna

INDEKS SZER. WYS. PRZEKĄTNA
DC6485 1117 mm 815 mm 50”
DC6486 1745 mm 1233 mm 80”
DC6487 2365 mm 1233 mm 101”

Statyw jezdny Mobi Lift  
do monitorów Optoma
• podnośnik telewizyjny zapewniający pełną 

mobilność
• specjalna, solidna konstrukcja oraz kółka z blokadą 

umożliwiają łatwe przesuwanie produktu bez 
pomocy drugiej osoby

• aktywne gniazdko RJ45, dzięki któremu 
podłączymy dodatkowe akcesoria

• sterowanie pilotem RF
• płynna regulacja wysokości
• nośność do 80 kg

INDEKS MODEL 
DC1106 Mobi Lift

Ekrany projekcyjne

Tablice interaktywne

Ekran projekcyjny ścienny 16:10
• ekran projekcyjny z białą matową powierzchnią i wyróżniające się czarne obramowanie, 

które zwiększa kontrast oglądanego obrazu
• przeznaczony do użytku z rzutnikami lub projektorami cyfrowymi
• ekran z łatwością składa się do kasety na czas niekorzystania
• szeroki kąt widzenia 160°
• montaż: sufit lub ściana

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ PRZEKĄTNA
AC1047 1500 mm 1000 mm 1700 mm (67,3”)
AC1048 1750 mm 1090 mm 2005 mm (78,9”)
AC1049 2000 mm 1350 mm 2300 mm (90,5”)
AC1050 2400 mm 1600 mm 2771 mm (109”)

Ekran elektryczny
• powierzchnia biała, matowa z czarnymi ramkami wokół ekranu zwiększającymi kontrast 

oglądanego obrazu
• możliwość montażu na ścianie lub na suficie
• technologia Plug&Play – ekran działa od razu po podłączeniu wtyczki do prądu, nie wymaga 

specjalnego okablowania
• wyjątkowo cicha i płynna praca silnika
• ekran powinien być zwinięty, kiedy nie jest używany - ekran w całości chowa się 

w kasecie, która zabezpiecza go przed kurzem
• solidna metalowa konstrukcja koloru szarego z granatowymi, plastikowymi elementami

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ PRZEKĄTNA
AC5955 1490 mm 1130 mm 180 cm
AC5956 1600 mm 1200 mm 200 cm
AC5957 1920 mm 1440 mm 240 cm
AC5975 2400 mm 1800 mm 300 cm 3
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Prezenter bezprzewodowy  
Kensington
• 4 intuicyjne przyciski sterujące funkcjami przewijania i cofania slajdów, wyłączania 

ekranu i odtwarzania pokazu slajdów
• wskaźnik wyposażony w czerwony laser
• zasięg bezprzewodowy: 20 metrów
• odbiornik bezprzewodowy USB można schować wewnątrz urządzenia, aby się nie zagubił
• połączenie USB 2,4 GHz Plug & Play
• zgodność z systemami Windows 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS X

INDEKS AC1130

Pilot do prezentacji Kensington
• dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą stronę 
• zielony wskaźnik laserowy umożliwia wskazanie dowolnego punktu na ekranie LCD/LED
• podświetlane przyciski umożliwiają sterowanie slajdami, wyłączanie ekranu 

i korzystanie z zielonego wskaźnika laserowego
• zasięg bezprzewodowy: ponad 45 metrów
• odbiornik bezprzewodowy USB można schować wewnątrz urządzenia
• połączenie bezprzewodowe USB 2,4 Ghz Plug & Play
• wygodny, ergonomiczny kształt, dopasowany do dłoni
• zgodność z systemami Windows 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS X

INDEKS AC1128

Akcesoria do projektorów

Wskaźniki laserowe
WL1 N
• elegancki, nowoczesny wskaźnik laserowy (czerwony promień) z funkcją latarki LED
• niewielkie rozmiary - mieści się w kieszeni; w zestawie 2 baterie AAA
WL2 N
• profesjonalny pilot do zdalnego sterowania prezentacją z funkcją wskaźnika laserowego; 

bardzo lekki i łatwy w obsłudze
• niewielkie rozmiary - mieści się w kieszeni; funkcja przewijania slajdów programu Power 

Point; w zestawie bateria (AAA), odbiornik USB i etui
INDEKS MODEL ZASIĘG

DC6205 WL1 N 200 m
DC6206 WL2 N 50 m

Wskaźnik do prezentacji
• prezenter do obsługi prezentacji PowerPoint z cyfrowym wskaźnikiem laserowym 

i długopisem
• zasilany akumulatorem ze wskaźnikiem LED ładowanym za pośrednictwem microUSB
• niezwykle łatwy system instalacji typu USB plug-and-play  

- nie wymaga pobierania sterowników, instalacji, wprowadzania aktualizacji
• kompatybilny z programem Power Point w systemach Windows 10, 8.1, 8, 7;  

macOS 10.10 oraz nowszymi
INDEKS ZASIĘG
AC1334 15 m

Tablice suchościeralne

Szklane tabliczki i notatniki na biurko Leitz Cosy
• powierzchnia suchościeralna - idealna do robienia notatek lub zapisywania przypomnień
• hartowane szkło o bardzo dobrej ścieralności i wysokiej odporności  

na plamy atramentu, ślady pióra, zadrapania i wgniecenia
• bezramowa konstrukcja, uchwyt na długopis 
• w zestawie mini marker z wbudowaną gumką na wieczku

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW. OPIS
LE2034  216 mm 297 mm niebieski tabliczka
LE2035  216 mm 297 mm szary tabliczka
LE2036  216 mm 297 mm żółty tabliczka
LE2037  150 mm 380 mm niebieski notatnik poziomy
LE2038  150 mm 380 mm szary notatnik poziomy
LE2039  150 mm 380 mm żółty notatnik poziomy

Akrylowe tabliczki na biurko Nobo Home
• można położyć na płasko, ustawić pod kątem za pomocą podpórek (ukośna) lub dzięki 

zintegrowanemu uchwytowi można ją wygodnie przenosić z miejsca na miejsce (przenośna)
• dzięki wykonaniu z przezroczystego akrylu płynnie wtapia się w tło, gdy nie jest używana
• akrylową powierzchnię suchościeralną można łatwo wytrzeć do czysta
• dostarczana z markerem do tablic suchościeralnych

INDEKS OPIS SZER. WYS.
AC1508  standardowa 216 mm 297 mm
AC1509  z uchwytem 216 mm 297 mm
AC1510  ukośna 216 mm 297 mm

Wskaźnik laserowy R400 
• pełna kontrola nad prezentacją od pierwszego do ostatniego slajdu
• przyciski można łatwo odnaleźć za pomocą dotyku
• gładkie kontury leżą dobrze w dłoni, wskaźnik naładowania baterii

INDEKS ZASIĘG
TO2319 15 m 3
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Szklane tablice magnetyczne Leitz Cosy
• suchościeralno-magnetyczne, z hartowanego bezpiecznego szkła o ultra ścieralności 

i wysokiej odporności na plamy atramentu, ślady pióra, zadrapania i wgniecenia  
• bezramowa konstrukcja  
• łatwy montaż dzięki ukrytemu 4-kątowemu systemowi montażu i dołączonemu zestawowi 

montażowemu (2 śruby i 2 kołki rozporowe)  
• w zestawie ściereczka z mikrofibry oraz czarny marker z wbudowaną gumką na wieczku  
• wymaga okresowego czyszczenia, aby zapewnić najlepszą wydajność powierzchni 

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
LE2025  450 mm 450 mm niebieski
LE2026  450 mm 450 mm szary
LE2027  450 mm 450 mm żołty
LE2028  600 mm 400 mm niebieski
LE2029  600 mm 400 mm szary
LE2030  600 mm 400 mm żołty
LE2031  800 mm 600 mm niebieski
LE2032  800 mm 600 mm szary
LE2033  800 mm 600 mm żołty

Szklane tablice magnetyczne
• magnetyczny design, nasycone kolory oraz estetyczne wykonanie
• powierzchnia suchościeralna magnetyczna
• wykonanie z bezpiecznego szkła ESG
• bezpieczne w użytkowaniu dzięki zaokrąglonym narożnikom
• w zestawie marker i 6 marginesów

INDEKS SZER. WYS. KOL.POW.
DC1056 450 mm 450 mm niebieski
DC6553 450 mm 450 mm czarny
DC6554 450 mm 450 mm biały
DC6555 450 mm 450 mm czerwony
DC6556 450 mm 450 mm jasnozielony
DC1068 600 mm 400 mm niebieski
DC6557 600 mm 400 mm czarny
DC6558 600 mm 400 mm biały
DC6559 600 mm 400 mm czerwony
DC6600 600 mm 400 mm jasnozielony
DC1069 800 mm 600 mm niebieski
DC6601 800 mm 600 mm czarny
DC6602 800 mm 600 mm czerwony
DC6603 800 mm 600 mm jasnozielony

INDEKS SZER. WYS. KOL.POW.
DC6542 800 mm 600 mm biały
DC1115 1200 mm 900 mm czerwony
DC1078 1200 mm 900 mm niebieski
DC1077 1200 mm 900 mm czarny
DC6605 1200 mm 900 mm biały
DC6604 1000 mm 1000 mm biały
DC6606 1500 mm 1000 mm biały
DC6607 2000 mm 1000 mm biały
DC1089 1500 mm 1000 mm czarny
DC1090 1500 mm 1000 mm czerwony
DC1091 1500 mm 1000 mm niebieski
DC3002  1200 mm 1800 mm biały
DC3003  1200 mm 2400 mm biały

Szklane tablice magnetyczne
• powierzchnia ze szkła hartowanego o grubości 4 mm
• tablica wykazuje właściwości suchościeralne - można pisać po jej powierzchni dedykowanymi markerami kredowymi lub suchościeralnymi
• łatwy montaż - śruby i kołki rozporowe w zestawie
• w komplecie marker suchościeralny oraz 2 magnesy neodymowe w kolorze srebrnym, dodatkowo śruby i kołki do montażu
• doskonale sprawdzają się nie tylko w codziennym użytku, ale i jako interesujący i szlachetny przedmiot stanowiący ciekawy element wystroju każdego wnętrza zarówno domu, jak i pracy

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX1498 450 mm 450 mm biały
AX1500 450 mm 450 mm czarny
AX1503 450 mm 450 mm czerwony
AX1506 450 mm 450 mm niebieski
AX1509 450 mm 450 mm zielony
AX1499 600 mm 400 mm biały
AX1501 600 mm 400 mm czarny
AX1504 600 mm 400 mm czerwony

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX1507 600 mm 400 mm niebieski
AX1510 600 mm 400 mm zielony
AX1502 900 mm 600 mm czarny
AX1505 900 mm 600 mm czerwony
AX1508 900 mm 600 mm niebieski
AX1511 900 mm 600 mm zielony
AX0068  1000 mm 1000 mm biały

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX0069  1200 mm 900 mm biały
AX0070  1500 mm 1000 mm biały
AX0071  2000 mm 1000 mm biały
AX0072  1000 mm 1000 mm czarny
AX0073  1200 mm 900 mm czarny
AX0074  1500 mm 1000 mm czarny
AX0075  2000 mm 1000 mm czarny
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Tablice porcelanowe Premium Plus
• ceramiczna powierzchnia suchościeralno-magnetyczna 
• rama z aluminium, półka na markery i gąbki
• mocowanie do ściany w narożnikach tablicy
• w zestawie z markerem Nobo 
• 25-letnia gwarancja na powierzchnię

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1419  600 mm 450 mm biały
AC1420  900 mm 600 mm biały
AC1410  1200 mm 900 mm biały
AC1411  1500 mm 1000 mm biały
AC1412  1500 mm 1200 mm biały

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1414 1800 mm 900 mm biały
AC1413 1800 mm 1200 mm biały
AC1415  2000 mm 1000 mm biały
AC1416  2400 mm 1200 mm biały
AC1417  2700 mm 1200 mm biały
AC1418  3000 mm 1200 mm biały

Tablice porcelanowe Essence
• ceramiczna powierzchnia suchościeralno-magnetyczna
• rama z anodowanego aluminium, półka w zestawie
• mocowanie do ściany w narożnikach
• 25-letnia gwarancja na powierzchnię

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1408  600 mm 450 mm biały
AC1409  900 mm 600 mm biały
AC1403  1200 mm 900 mm biały

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1404  1500 mm 1000 mm biały
AC1405  1500 mm 1200 mm biały
AC1406  1800 mm 1200 mm biały
AC1407  2400 mm 1200 mm biały

Szklane tablice Impression Pro
• suchościeralno-magnetyczna z wysokim poziomem ścieralności i najwyższą odpornością 

na plamy z tuszu, ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia
• system InvisaMount™ sprawia, że instalacja jest łatwa, a mocowania  

są starannie ukryte z tyłu tablicy   
• 25-letnia gwarancja na powierzchnię tablicy
• w komplecie marker Nobo oraz zestaw ekstramocnych magnesów

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1079  677 mm 381 mm biały
AC1080  993 mm 559 mm biały
AC1118 993 mm 559 mm czarny
AC1081 1264 mm 711 mm czarny
AC1090 1883 mm 1059 mm biały

Tablica szklana Impression Pro z zaokrąglonymi rogami
• suchościeralno-magnetyczna
• odznacza się ultrawysokim poziomem ścieralności i najwyższą odpornością na plamy 

z tuszu, ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia
• system InvisaMount™ sprawia, że instalacja jest łatwa, a mocowania są starannie ukryte 

z tyłu tablicy
• w komplecie marker Nobo oraz zestaw ekstramocnych magnesów 
• 25-letnia gwarancja na powierzchnię

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1097 1889 mm 1066 mm biały

Tablica szklana magnetyczna suchościeralna z mapą świata
• można pisać po powierzchni tablicy markerami kredowymi lub suchościeralnymi
• nowoczesny i funkcjonalny nadruk mapy świata w kolorze czarnym
• powierzchnia ze szkła hartowanego biodegradowalnego o grubości 4 mm z gładko 

oszlifowanymi krawędziami
• w zestawie dołączone są śruby i kołki rozporowe z instrukcją montażu tablicy na ścianie 

oraz marker, 2 magnesy neodymowe w kolorze srebrnym, gąbka/czyścik do tablicy, półka 
w kolorze powierzchni tablicy

• czyszczenie tablicy - za pomocą miękkiej gąbki lub ściereczki
• możliwość czyszczenia płynami dezynfekującymi bez ich uszkodzenia

INDEKS SZER. WYS. NADRUK
AX0067 900 mm 600 mm mapa świata

Tablica porcelanowa panoramiczna Premium Plus 85”
• powierzchnia ceramiczna suchościeralno-magnetyczna
• rama z aluminium, półka na markery i gąbki
• mocowanie do ściany w narożnikach tablicy
• w zestawie z markerem Nobo 
• 25-letnia gwarancja na powierzchnię

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1421 1880 mm 1060 mm biały
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Tablice bezramowe ceramiczne Qboard
• suchościeralno-magnetyczna tablica bezramowa w kolorze białym
• przeznaczona do pisania markerami oraz umieszczania notatek, posterów lub innych 

informacji przy pomocy magnesów
• zaprojektowana tak, by pasowała do każdego wnętrza
• mocna konstrukcja bez ramy z eleganckim wykończeniem
• mocowanie do ściany za pomocą szyny

INDEKS SZER. WYS.
DC3012  900 mm 600 mm
DC3013  1170 mm 900 mm
DC3014  1500 mm 1000 mm
DC3015  1800 mm 900 mm

Tablice bezramowe lakierowane Qboard
• suchościeralno-magnetyczna tablica bezramowa w kolorze białym
• przeznaczona do pisania markerami oraz umieszczania notatek, posterów lub innych 

informacji przy pomocy magnesów
• zaprojektowana tak, by pasowała do każdego wnętrza
• mocna konstrukcja bez ramy z eleganckim wykończeniem
• mocowanie do ściany za pomocą szyny

INDEKS SZER. WYS.
DC3004  600 mm 450 mm
DC3005  900 mm 600 mm
DC3006  1170 mm 900 mm
DC3007  1500 mm 1000 mm

Mała tabliczka magnetyczna
• tablica suchościeralno-magnetyczna
• możliwość montażu na ścianie za pomocą samoprzylepnych podkładek, które można 

umieścić w orientacji pionowej lub poziomej ze zintegrowanym klipsem na pisak do tablicy
• idealna tablica do zapisywania notatek
• w zestawie pisak do tablic suchościeralnych, 2 magnesy i samoprzylepne podkładki 

montażowe
INDEKS SZER. WYS.
AC1513 585 mm 430 mm

Podłużna tabliczka suchościeralna
• tablica suchościeralna w formacie pionowym
• możliwość montażu na ścianie za pomocą 

samoprzylepnych podkładek, które można umieścić 
w orientacji pionowej lub poziomej  
ze zintegrowanym klipsem na pisak do tablicy

• idealna tablica do zapisywania notatek
• w zestawie pisak do tablic suchościeralnych,  

2 magnesy i samoprzylepne podkładki montażowe
INDEKS SZER. WYS.
AC1521 140 mm 360 mm

Tablica suchościeralna z czarną ramą
• tablica suchościeralna w nowoczesnej ramie z czarnego drewna
• w zestawie z pisakiem do tablic suchościeralnych, 2 magnesami oraz z zestawem 

mocującym do montażu na ścianie
INDEKS SZER. WYS.
AC1528 585 mm 430 mm

Magnetyczna tabliczka suchościeralna  
z klipsem na notatki
• tablica ze spinaczem do papieru oraz haczykami do przechowywania różnych przedmiotów
• montaż za pomocą podkładek samoprzylepnych lub magnesów do powierzchni metalowych
• może być montowana w formacie pionowym lub poziomym
• w zestawie pisak do tablic suchościeralnych z gumką, 2 magnesy i samoprzylepne podkładki 

montażowe
INDEKS SZER. WYS.
AC1512 430 mm 580 mm

INDEKS SZER. WYS.
DC3008  1800 mm 900 mm
DC3009  1800 mm 1170 mm
DC3010  2000 mm 1000 mm
DC3011  2400 mm 1170 mm

INDEKS SZER. WYS.
DC3016  1800 mm 1170 mm
DC3017  2000 mm 1000 mm
DC3018  2400 mm 1170 mm
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Tablica suchościeralno-magnetyczna
• powierzchnia magnetyczna z lakierowanej stali w kolorze białym
• właściwości suchościeralne - bez smug i pozostałości tuszu z markerów
• tylna część tablicy z płyty pilśniowej, rama Classic z anodowanego aluminium 
• w zestawie półka na markery
• możliwość montażu w pionie lub w poziomie 

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX1484  600 mm 400 mm biały
AX1485  900 mm 600 mm biały

Tablica suchościeralna w ramie aluminiowej
• powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych
• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, 

popielatymi narożnikami
• od rozmiaru 1500x1000 mm i większych, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną
• dodatkowo produkt posiada wygodną półkę o długości 30 cm, która zmieści wszelkiego 

rodzaju przybory niezbędne podczas prezentacji
• w zestawie: półka na markery (dł. 30 cm), marker, 3 magnesy, elementy mocujące

INDEKS SZER. WYS.
DC1011 600 mm 450 mm
DC1012 900 mm 600 mm
DC1013 1200 mm 900 mm
DC5071 1500 mm 1000 mm

Tablica suchościeralna w ramie aluminiowej ecoBoards
• powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych
• rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, 

ozdobnymi narożnikami
• w zestawie, 3 magnesy (śr. 20 mm) oraz elementy mocujące

INDEKS SZER. WYS.
DC1065 400 mm 300 mm
DC1066 600 mm 400 mm
DC5107 800 mm 600 mm
DC5147 1200 mm 800 mm

INDEKS SZER. WYS.
DC1014 1800 mm 1200 mm
DC5008 2000 mm 1000 mm
DC5302 2400 mm 1200 mm

Tablica suchościeralno-magnetyczna
• powierzchnia magnetyczna z lakierowanej stali w kolorach pastelowych
• właściwości suchościeralne - bez smug i pozostałości tuszu z markerów
• tylna część tablicy z płyty pilśniowej, rama Classic z anodowanego aluminium 
• w zestawie półka na markery
• możliwość montażu w pionie lub w poziomie 

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX1486  400 mm 300 mm niebieski
AX1487  600 mm 400 mm niebieski
AX1489  900 mm 600 mm niebieski
AX1490  400 mm 300 mm różowy

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX1491  600 mm 400 mm różowy
AX1492  600 mm 450 mm różowy
AX1493  900 mm 600 mm różowy
AX1494  400 mm 300 mm zielony
AX1497  900 mm 600 mm zielony

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX1481  1200 mm 900 mm biały
AX1482  1500 mm 1000 mm biały
AX1483  2000 mm 1000 mm biały

Tablica stalowe Premium Plus
• suchościeralno-magnetyczna ze stali lakierowanej 
• rama z aluminium, półka na markery i gąbki, mocowanie do ściany w narożnikach tablicy
• w zestawie z markerem Nobo 
• 15-letnia gwarancja na powierzchnię

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1441  600 mm 450 mm biały
AC1442  900 mm 600 mm biały
AC1432 1200 mm 900 mm biały
AC1431 1200 mm 1200 mm biały
AC1433 1500 mm 1000 mm biały
AC1434 1500 mm 1200 mm biały

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1436 1800 mm 900 mm biały
AC1435 1800 mm 1200 mm biały
AC1437  2000 mm 1000 mm biały
AC1438  2400 mm 1200 mm biały
AC1439  2700 mm 1200 mm biały
AC1440  3000 mm 1200 mm biały

Tablica suchościeralna w ramie drewnianej ecoBoards
• powierzchnia lakierowana o właściwościach magnetycznych
• elegancka rama litego drewna sosnowego do samodzielnego montażu
• w zestawie: marker, 3 magnesy (śr. 20 mm) oraz elementy mocujące

INDEKS SZER. WYS.
DC1050 400 mm 300 mm
DC1051 600 mm 400 mm
DC1052 800 mm 600 mm
DC5148 1200 mm 800 mm
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Tryptyk suchościeralno-magnetyczny
• wysokiej jakości tablica rozkładana z powierzchnią lakierowaną lub ceramiczną o właściwościach magnetycznych
• rama wykonywana z profilu aluminiowego UKF w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, popielatymi narożnikami
• tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem

INDEKS POW. WYMIARY
DC6129 ceramiczna 1700x1000/3400 mm
DC6133 lakierowana 1700x1000/3400 mm

Tablica stalowe Essence 
• powierzchnia suchościeralno-magnetyczna ze stali 

lakierowanej
• rama z anodowanego aluminium, półka w zestawie 
• mocowanie do ściany w narożnikach
• 15-letnia gwarancja na powierzchnię 

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AC1429  600 mm 450 mm biały
AC1430  900 mm 600 mm biały
AC1423 1200 mm 900 mm biały
AC1422 1200 mm 1200 mm biały
AC1424  1500 mm 1000 mm biały
AC1425  1500 mm 1200 mm biały
AC1427 1800 mm 900 mm biały
AC1426 1800 mm 1200 mm biały
AC1428 2400 mm 1200 mm biały

Tablica tryptyk kredowe, magnetyczne
• powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej lakierem 
• uchylne 2-stronne skrzydła na trwałych zawiasach zapobiegających 

samowolnemu zamykaniu się
• tablica przeznaczona do pisania i rysowania kredą, ścieralna 

na mokro za pomocą wilgotnej ściereczki
• właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie magnesów
• rama Prestige wykonana z anodowanego aluminium
• w zestawie półka aluminiowa na kredę

INDEKS SZER. WYS. KOL. POW.
AX1514  1200 mm 900 mm biały
AX1515  1700 mm 1000 mm biały
AX1512  1700 mm 1000 mm czarny
AX1513  1700 mm 1000 mm zielony
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Mobilna tablica szklana
• mobilna szklana tablica, wyposażona w magnetyczną powierzchnię 

z hartowanego szkła, odznacza się bezkonkurencyjną łatwością ścierania 
i najwyższą odpornością na plamy z tuszu, ślady po mazakach, zadrapania 
i wgniecenia

• dwustronna, przenośna tablica, obracana w poziomie
• duża półka na markery w zestawie z markerem Nobo oraz komplet 

ekstramocnych magnesów do szklanych tablic
• wymaga jedynie okazjonalnego czyszczenia

INDEKS SZER. WYS.
AC1099 1200 mm 900 mm

Mobilna tablica porcelanowa
• biała tablica, która na długo pozostanie biała
• mobilna tablica wyposażona w najwyższej jakości porcelanową powierzchnię magnetyczną 

o doskonałej ścieralności
• ma wysoką odporność na plamy z tuszu, ślady po mazakach, zadrapania i wgniecenia
• jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku niewielkich przestrzeni, a dzięki zamontowanym 

kółkom można ją łatwo przemieszczać zgodnie z potrzebami
INDEKS SZER. WYS.
AC1098 1200 mm 900 mm
AC5589 1500 mm 1200 mm

Mobilna tablica ze stali lakierowanej
• tablica mobilna z magnetyczną powierzchnią ze stali lakierowanej charakteryzuje 

się dobrą ścieralnością i umiarkowaną odpornością na plamy z tuszu, ślady 
po mazakach, zadrapania i wgniecenia

• dwustronna, przenośna tablica, obracana w poziomie
• z dużą półką na markery - w komplecie z markerem Nobo
• powierzchnię z lakierowanej stali należy często czyścić

INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ
AC6283 1200 mm 900 mm
AC6284 1500 mm 1200 mm

Tablica obrotowo-jezdna 
lakierowana
• dwustronna
• tablica obraca się o 360° w osi poziomej
• powierzchnia lakierowana
• suchościeralno-magnetyczna
• gwarancja: 2 lata, na powierzchnię 10 lat

INDEKS SZER. WYS.
DC1018 900 mm 1200 mm
DC3000 1000 mm 2000 mm
DC1024 1500 mm 1000 mm
DC1025 1200 mm 1800 mm

Tablica obrotowo-jezdna 
ceramiczna
• dwustronna
• powierzchnia ceramiczna 
• suchościeralno-magnetyczna
• solidna konstrukcja zapewnia stabilność 

produktu 
• obraca się wokół poziomej osi o 360°, 

istnieje możliwość zablokowania jej 
w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła 
bocznego w kolorze grafitowym

• podstawa jezdna
INDEKS SZER. WYS.

DC5353 1200 mm 900 mm
DC3001 1000 mm 2000 mm

Tablica obrotowa MEMOBE 
Prestige dwustronnie 
suchościeralna, magnetyczna 
w ramie aluminiowej
• stalowy stelaż w kolorze popielatym  

z dwiema teleskopowymi poprzeczkami  
do regulacji rozstawu 

• obrotowa, obustronna tablica ze stali  
pokrytej białym lakierem

• tablica wykazuje właściwości suchościeralne  
- można pisać po jej powierzchni  
dedykowanymi markerami

• właściwości magnetyczne pozwalają 
na zawieszanie magnesów

• trwały mechanizm blokowania tablicy  
we właściwej pozycji po jej obróceniu

• blokowane kółka zapewniają stabilność tablicy
INDEKS SZER. WYS.
AX1468  1200 mm 900 mm
AX1469  1500 mm 1000 mm
AX1470  1800 mm 1200 mm
AX1471  2000 mm 1000 mm

Tablice obrotowo-jezdne
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Mobilny system z tablicami MOVE & MEET
• zapewnia wygodną i efektywną pracę dzięki możliwości różnorodnej konfiguracji
• do 4 zdejmowanych dwustronnych tablic suchościeralnych lub informacyjnych
• wyposażony w 2 lekkie, dwustronne zdejmowane tablice suchościeralne z powierzchnią 

magnetyczną
• mieści do 4 dwustronnych przenośnych tablic, zapewniając 8 obszarów do pisania i współpracy
• każdą z tablic można zamontować w systemie Move & Meet lub użytkować samodzielnie
• nowoczesne wzornictwo z zaokrąglonymi narożnikami i antypoślizgowym wykończeniem ramy
• w komplecie 2 zintegrowane, zdejmowane półki na markery, 4 markery do tablic  

suchościeralnych w różnych kolorach oraz gąbka z mikrofibry do tablic suchościeralnych
• tablice są lekkie, dwustronne, mobilne z powierzchnią magnetyczną lub magnetyczną 

i informacyjną
INDEKS OPIS SZER. WYS. KOL. RAMY KOLOR
AC1544  zestaw z tablicami suchościeralnymi 1800 mm 900 mm biały

AC1550  zestaw z tablicami suchościeralnymi 
i informacyjnymi 1800 mm 900 mm biały

AC1547  tablica suchościeralna 1800 mm 900 mm szary biały
AC1548  tablica suchościeralna 1800 mm 900 mm czarny biały
AC1549  tablica suchościeralna 1800 mm 900 mm pomarańczowy biały
AC1545  tablica suchościeralno-informacyjna 1800 mm 900 mm szary biały
AC1546  tablica suchościeralno-informacyjna 1800 mm 900 mm czarny biały

Zestaw akcesoriów do tablic z systemem 
MOVE & MEET
• zestaw zapewniający sprawną komunikację, zapakowanych w stylowe 

pudełko, które można wygodnie przechowywać w podstawie systemu
• w komplecie: 14 kolorowych markerów (10 ze okrągłą końcówką  

i 4 ze ściętą końcówką), 10 magnesów o średnicy 24 mm,  
10 magnesów o średnicy 32 mm, 2 gąbki i płyn do czyszczenia tablic 
suchościeralnych

• w zestawie do tablic suchościeralno-informacyjnych dodatkowo 
znajdują się: 2 taśmy do tworzenia siatki, 100 pinezek, 750 kart 
do moderacji i 1000 samoprzylepnych rzepów
INDEKS OPIS
AC1551  do tablic suchościeralnych
AC1552 do tablic suchościeralno-informacyjnych

Tablica obrotowo-jezdna,  
dwustronnie suchościeralna magnetyczna
• stalowy stelaż w kolorze popielatym z obrotową, dwustronną tablicą ze stali pokrytej 

białym lakierem
• można po niej pisać markerami suchościeralnymi oraz zawieszać magnesy
• trwały mechanizm blokowania tablicy we właściwej pozycji po jej obróceniu
• praktyczna aluminiowa półka na markery
• gumowe blokowane kółka zapewniają mobilność tablicy

INDEKS SZER. DŁ. WYS.
AX3007  900 mm 1200 mm 1800 mm
AX3008  1000 mm 1500 mm 1850 mm
AX3009  1200 mm 1800 mm 1950 mm
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Planer mały tygodniowy
• posiada segment tablicy suchościeralnej na każdy dzień tygodnia oraz wygodny 

pasek z korka do przypinania notatek
• możliwość montażu na ścianie za pomocą samoprzylepnych podkładek 

lub na metalowych powierzchniach za pomocą magnesów montażowych
• zawiera zintegrowany klips do pisaka do tablicy
• w komplecie z eleganckim aluminiowym wykończeniem oraz pisakiem do tablic 

suchościeralnych z gumką
INDEKS WYMIARY KOLOR
AC1514  360x140 mm fioletowy
AC1515  360x140 mm niebieski

Akrylowy planer tygodniowy na biurko Nobo Home
• tygodniowy planer suchościeralny z naniesioną siatką do planowania tygodnia, jest 

idealny do robienia notatek
• może być umieszczony na ścianie za pomocą samoprzylepnych podkładek 

lub na powierzchni metalowej za pomocą magnesów albo położony płasko na biurku 
lub innej powierzchni roboczej

• dzięki swej przezroczystości planer płynnie wtapia się w tło, gdy nie jest używany
• akrylową powierzchnię suchościeralną można łatwo wytrzeć do czysta
• dostarczany z markerem do tablic suchościeralnych

INDEKS WYMIARY
AC1518 A4
AC1519 A3

Planer tygodniowy
• posiada segment tablicy suchościeralnej na każdy dzień tygodnia oraz wygodny 

pasek z korka do przypinania notatek
• możliwość montażu na ścianie za pomocą samoprzylepnych podkładek 

lub na metalowych powierzchniach za pomocą magnesów montażowych
• zawiera zintegrowany klips do pisaka do tablicy
• w komplecie z eleganckim aluminiowym wykończeniem oraz pisakiem do tablic 

suchościeralnych z gumką
INDEKS WYMIARY
AC1520 585x190 mm

Tablica szklana suchościeralna z planerem 
tygodniowym Nobo Home
• tablica z naniesioną na powierzchni siatką do planowania tygodnia, w stylowym, 

bezramkowym wzornictwie
• dzięki podkładkom antypoślizgowym leżąca na płasko tabliczka nie będzie się przesuwać 

na żadnej powierzchni roboczej; co ułatwia pisanie i zamieszczanie notatek
• szklana powierzchnia tablicy odznacza się bezkonkurencyjną łatwością ścierania 

i najwyższą odpornością na plamy z tuszu, ślady po markerach, zadrapania i wgniecenia
• w komplecie marker do tablic suchościeralnych
• 25-letnia gwarancja na powierzchnię

INDEKS WYMIARY
AC1529 560x430 mm

Planery Performance Plus
• nowoczesne wykończenie, miejsce na akcesoria, wyświetlacz daty i godziny sprawiają, 

że magnetyczne planery Performance Plus nadadzą szyku wszystkim planom projektowym
• magnetyczna powierzchnia suchościeralna ułatwia wprowadzanie zmian  

i aktualizację planera, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim jesteś etapie
• zintegrowana gąbka magnetyczna ułatwia poprawianie informacji
• otwierany pojemnik umożliwiający przechowywanie markerów i akcesoriów
• elegancka, malowana konstrukcja ze stali nierdzewnej
• lekka, stalowa konstrukcja ułatwiająca montaż
• dostarczany z markerem suchościeralnym i magnetycznym zestawem  

do tworzenia harmonogramów
INDEKS RODZ. WYMIARY

AC6204 roczny 1040x600 mm
AC6146 miesięczny 1040x600 mm
AC6171 tygodniowy 1040x600 mm

Planery
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Tablice korkowe, kredowe

Tablica planer suchościeralno-magnetyczny w ramie drewnianej
• można pisać po tablicy markerami suchościeralnymi lub kredowymi
• powierzchnia tablicy wykonana jest z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym
• trwały, nieścieralny nadruk w językach polskim i angielskim wykonany w kolorze czarnym
• okres gwarancji na powierzchnię wynosi 10 lat
• czyszczenie tablicy - za pomocą miękkiej gąbki lub ściereczki
• do pisania po tablicy należy używać wyłącznie markerów przeznaczonych do tablic
• w zestawie dołączone są wkrętki montażowe, marker suchościeralny, magnesy,  

gąbka oraz instrukcja montażu

INDEKS OPIS SPOSÓB 
MONTAŻU SZER. WYS.

AX0077  tygodniowy pionowy 300 mm 600 mm
AX0078  tygodniowy poziomy 900 mm 600 mm
AX0079  miesięczny poziomy 900 mm 600 mm
AX0080  miesięczny poziomy 1200 mm 900 mm
AX0081  roczny poziomy 1200 mm 900 mm
AX0082  roczny poziomy 1500 mm 1000 mm

Tablica kredowa magnetyczna MemoBe Idea
• przeznaczona do pisania i rysowania kredą i markerami kredowymi, ścieralna na mokro 

za pomocą wilgotnej ściereczki
• powierzchnia z wysokiej jakości stali lakierowanej na czarno
• właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą magnesów
• wąska ramka wykonana z anodowanego aluminium
• łatwy montaż - śruby i kołki rozporowe w zestawie
• dwa kolory zaślepek do narożników: odważne czerwone i klasyczne szare - to Ty wybierasz, 

które lepiej pasują do Twojego wnętrza.
• w każdym opak. 6 magnesów z drewna bukowego o średnicy 15 mm w kolorze czerwonym

INDEKS SZER. WYS.
AX0084  600 mm 450 mm
AX0085  900 mm 600 mm
AX0086  1200 mm 900 mm

Tablica korkowa w ramie aluminiowej
• tablica informacyjna wykonana z najwyższej jakości korka
• rama wykonana z profilu aluminiowanego w kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, 

popielatymi narożnikami
• bardzo łatwa i szybka w montażu

INDEKS SZER. WYS.
DC1032 1800 1200 mm
DC5284 1500 1000 mm

Tablica korkowe w ramie aluminiowej
• wysokiej jakości korek naturalny o optymalnej gramaturze i stopniu elastyczności
• powierzchnia odporna na wielokrotne wbijanie pinezek
• rama Classic wykonana z anodowanego aluminium
• konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się 
• zestaw montażowy w komplecie

INDEKS SZER. WYS.
AX1449  1000 mm 800 mm
AX1450  1500 mm 1000 mm
AX1451  1500 mm 1200 mm
AX1452  1800 mm 1000 mm
AX1453  1800 mm 900 mm

INDEKS SZER. WYS.
AX1454  1800 mm 1200 mm
AX1455  2000 mm 1000 mm
AX1456  2000 mm 1200 mm
AX1457  2400 mm 1200 mm

Tablica kredowa w ramie drewnianej
• powierzchnia z HDF pokrytego matową warstwą lakieru w kolorze czarnym
• optymalny poziom szorstkości zapewnia wygodne pisanie kredą lub markerami kredowymi
• rama wykonana z naturalnego drewna sosnowego
• łatwy montaż - haczyki w zestawie
• kolor czarny

INDEKS SZER. WYS.
AX1464  400 mm 300 mm
AX1465  600 mm 400 mm

INDEKS SZER. WYS.
AX1466  700 mm 500 mm
AX1467  800 mm 600 mm

INDEKS SZER. WYS.
DC1010 1200 900 mm
DC1008 900 600 mm
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Tablica korkowe w ramie drewnianej
• niezbędna w każdym biurze lub domu
• powierzchnia wykonana z najwyższej jakości korka
• rama zszywana z litego drewna sosnowego
• wyjątkowo łatwa i szybka w montażu
• możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie

INDEKS SZER. WYS.
DC1047 400 mm 300 mm
DC1048 600 mm 400 mm

Tablica korkowe w ramie drewnianej
• wysokiej jakości korek naturalny o optymalnej gramaturze i stopniu elastyczności
• powierzchnia odporna na wielokrotne wbijanie pinezek
• rama wykonana z naturalnego drewna sosnowego
• lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się 
• zestaw montażowy w komplecie

INDEKS SZER. WYS.
AX1461  400 mm 300 mm
AX1462  600 mm 400 mm
AX1463  900 mm 600 mm

Tablica informacyjna korkowa Premium Plus
• samozasklepiająca się korkowa powierzchnia doskonale utrzymuje  

pinezki w miejscu
• obramowana nowoczesną i stylową ramą z aluminium
• tradycyjny sposób mocowania do ściany w narożnikach tablicy

INDEKS SZER. WYS.
AC1401  600 mm 450 mm
AC1402  900 mm 600 mm
AC1395  1200 mm 900 mm
AC1396  1500 mm 1000 mm

INDEKS SZER. WYS.
AX1458  1200 mm 900 mm
AX1459  1500 mm 1000 mm
AX1460  2000 mm 1000 mm

INDEKS SZER. WYS.
AC1397  1500 mm 1200 mm
AC1398  1800 mm 1200 mm
AC1399  2000 mm 1000 mm
AC1400  2400 mm 1200 mm

INDEKS SZER. WYS.
DC1049 800 mm 600 mm
DC5094 1200 mm 800 mm

Flipchart Office Pro Red mobilny
• tablica o wymiarach 70x100 cm, o stałym kącie 

pochylenia 15°, ze stylową półką na przybory; 
powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, lakierowana

• uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków pozwala 
na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO

• stabilna konstrukcja nośna ze stali; regulowana 
wysokość tablicy w zakresie 160-196 cm, 
dzięki wygodnym w użyciu zaciskom

• podstawa jezdna z kółkami, z możliwością blokowania
INDEKS SZER. DŁ. MAKS. WYS.
DC6347 700 mm 1000 mm 1960 mm

Flipchart Classic z ramionami
• tablica suchościeralna lakierowana  

o właściwościach magnetycznych, mocny, 
sprężynowy uchwyt na blok; podstawa trójnożna 
o regulowanej wysokości

• maksymalna wysokość wynosi 186 cm
• istnieje możliwość zawieszenia bloku  

o formacie A1 i EURO, poprzez odpowiednie 
ustawienie rozstawu haków

• dodatkowe 2 aluminiowe ramiona,  
do zawieszenia arkuszy papieru

• stacjonarny, na trójnogu
INDEKS SZER. DŁ. MAKS. WYS.

DC5007 700 mm 1000 mm 1860 mm

Flipcharty

Potykacz kredowy w ramie drewnianej
• powierzchnia z HDF pokrytego lakierem w kolorze czarnym
• powierzchni zapewnia wygodne pisanie kredą i markerami kredowymi,  

rama drewniana 4 cm pokryta bejcą i lakierem
• trwałe zawiasy łączące ramę oraz łańcuszek do regulacji rozstawu nóg zapewniają 

stabilność potykacza
INDEKS SZER. WYS.
AX1447  500 mm 700 mm
AX1448  600 mm 1200 mm
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Mobilny flipchart  
z powierzchnią Nano Clean™ 
z wysuwanymi ramionami
• powierzchnia suchościeralnej 

stalowej tablicy magnetycznej Nobo 
z technologią Nano Clean™ - dostępna 
wyłącznie w ofercie Nobo - zapewnia 
zwiększony poziom ścieralności  
przy częstym użytkowaniu

• wyposażony w zdejmowaną linijkę 
do pisania, wysuwane ramiona, składaną 
półkę na markery, podstawę o regulowanej 
wysokości i blokowane kółka

• powierzchnia ze stali lakierowanej wymaga 
regularnej konserwacji

• w komplecie regulowane haczyki 
do bloków, półka na markery  
i marker Nobo
INDEKS AC5981

Mobilny flipchart  
z powierzchnią Clean™
• powierzchnia suchościeralnej  

stalowej tablicy magnetycznej Nobo  
z technologią Nano Clean™ - dostępna 
wyłącznie w ofercie Nobo - zapewnia 
zwiększony poziom ścieralności  
przy częstym użytkowaniu

• powierzchnia ze stali lakierowanej wymaga 
regularnej konserwacji

• w komplecie regulowane haczyki  
do bloków, półka na markery  
i marker Nobo
INDEKS AC6316

Flipchart na trójnogu
• idealny do prowadzenia szkoleń, kursów 

i prezentacji, podczas których własnoręcznie 
zapisuje się najważniejsze informacje 
i ilustruje zagadnienia

• specjalna półka na akcesoria 
(na całej szerokości)

• unoszony uchwyt na arkusze papieru 
w klasycznym kolorze popielatym

• stabilny trójnożny stojak o regulowanej 
wysokości

• możliwość zawieszenia bloku A1 
oraz EURO, poprzez odpowiednie ustawienie 
rozstawu haków
INDEKS SZER. DŁ. MAKS. WYS.

DC6295 700 mm 1000 mm 1860 mm

Flipchart szklany
• powierzchnia suchościeralna szklana o właściwościach 

magnetycznych i stałym kącie nachylenia 15°
• podstawa mobilna wyposażona w kółka z hamulcem
• półka na przybory wykonana z pleksi
• konstrukcja nośna ze stali z możliwością regulacji wysokości 

160-196 cm
• produkt doskonale nadaje się do biura, restauracji, hotelu 

jak również może być bardzo ciekawym elementem wystroju 
każdego wnętrza

• dostępne 5 kolorów powierzchni do wyboru
INDEKS KOLOR WYMIARY
DC1117 biały 700x1000 mm
DC1118 czarny 700x1000 mm
DC1119 niebieski 700x1000 mm
DC1121 pomarańczowy 700x1000 mm
DC1120 zielony 700x1000 mm

Flipchart mobilny
• podstawa jezdna (kółka z systemem blokowania)
• możliwość zawieszenia bloku A1  

oraz EURO poprzez odpowiednie  
ustawienie rozstawu haków

• powierzchnia lakierowana 
suchościeralno-magnetyczna

• okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat,  
na produkt - 2 lata
INDEKS TYP SZER. DŁ. MAKS. WYS.
DC6473 mobilne 700 mm 1000 mm 1860 mm
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Flipchart mobilny IGNIS
• 2 metalowe ramiona
• suchościeralno-magnetyczny
• regulowana wysokość (do 220 cm)
• rozstaw haków z metalowym dociskiem 

do bloku, umożliwiający stosowanie różnych 
formatów papieru

• 5 kółek z blokadą, półka na markery o długości 
68 cm w kolorze popielatym

• okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat, 
na produkt - 2 lata
INDEKS SZER. DŁ. MAKS. WYS.
AX1391 680 mm 1050 mm 2200 mm

Flipchart 3w1
• wygodna regulacja wysokości dostosowana  

dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci  
i dorosłych

• właściwości suchościeralne i magnetyczne
• regulowany rozstaw haków z metalowym  

dociskiem papieru umożliwiającym  
łatwe dostosowanie różnych formatów

• rozkładane, 2 metalowe ramiona zwiększające 
powierzchnię prezentacyjną

• stelaż metalowy w kolorze popielatym z półką 
na markery

• wygodna regulacja wysokości
INDEKS SZER. DŁ. MAKS. WYS.
AX1389 690 mm 1080 mm 1100-1850 mm

Flipchart na statywie 
z powierzchnią Nano Clean™
• flipchart na statywie z magnetyczną powierzchnią 

ze stali lakierowanej jest odpowiedni do użytku dzięki 
dobrej ścieralności i odporności na plamy  
z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia

• wyposażony w statyw z regulowaną wysokością  
i przyciski do wysuwania nóżek

• w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka 
na markery i marker Nobo

• powierzchnia ze stali lakierowanej wymaga 
regularnego czyszczenia
INDEKS AC5973

Flipchart na trójnogu
• suchościeralno-magnetyczny
• ze stali lakierowanej o grubości 2 mm w kolorze białym
• regulowana wysokość nóżek (180 cm), metalowa półka 70 cm
• metalowy docisk do papieru, rama plastikowa w kolorze białym
• flipchart AQUA na trójnogu, suchościeralny magnetyczny z 2 metalowymi 

ramionami
INDEKS SZER. DŁ. WYS. OPIS
AX1398  680 mm 1050 mm 1800 mm AQUA
AX1399  700 mm 1000 mm 1800 mm BASIC

Folia suchościeralna Post-It
Folia
• natychmiastowa i uniwersalna przestrzeń suchościeralna do pracy do aplikacji pionowej lub poziomej
• wykorzystaj dowolną przestrzeń (ścianę, stół, okno) jako miejsce do współpracy
• łatwa w instalacji - po prostu ją rozwiń, zdejmij folię ochronną a następnie przyklej do powierzchni
• gładka powierzchnia, po której łatwo się pisze
• odporna na przeciekanie - można ją wyczyścić przy użyciu suchej szmatki
•  elastyczna, więc możesz ją zamontować na nieregularnej powierzchni oraz dociąć do odpowiedniego kształtu
• świetnie sprawdzi się do odnowienia zużytej tablicy suchościeralnej lub kredowej
Koszyk
• służy do przechowywania markerów i ściereczki do czyszczenia
• kolor czarny
• montaż na paskach Command™, bez uszkadzania ścian
• trzyma się mocno i usuwa bez pozostawiania śladów
• łatwa instalacja/montaż przy użyciu załączonych do zestawu pasków Command™

INDEKS OPIS SZER. DŁ.
PO1079 folia 914 mm 1219 mm
PO1092 folia 1219 mm 1829 mm
PO1093 folia 1219 mm 2438 mm
PO1094 koszyk - -

AX1398 

AX1399 
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Ramka plakatowa 
zatrzaskowa 25 mm
• aluminiowa rama w kolorze srebrnej 

anody, zawierająca system zatrzaskowy 
OWZ; ramka wyposażona w elastyczną 
folię antyrefleksyjną z filtrem UV 
o grubości 0,5 mm, która tłumi 
refleksy światła, chroniąc plakat przed 
blaknięciem

• tylna ściana wykonana z trwałego 
i odpornego na pęknięcia materiału
INDEKS FORMAT
DC1004 A0
DC1005 A1
DC5981 A2
DC5971 A3

INDEKS FORMAT
DC5960 A4
DC6043 A5
DC5919 B1
DC5918 B2

Gablota suchościeralna
• powierzchnia suchościeralno- 

-magnetyczna
• profil aluminiowy anodowany UKF, 

z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym

• drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk 
imbusowy  
INDEKS FORMAT

DC3022  90x60 cm
DC1098  120x90 cm
DC3023  120x150 cm
DC3024  120x180 cm

Gablota korkowa
• powierzchnia korkowa
• profil aluminiowy anodowany UKF, 

z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym

• drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk 
imbusowy 
INDEKS FORMAT
DC3019  90x60 cm
DC6707  120x90 cm
DC3020  120x150 cm
DC3021  120x180 cm

Gablota tekstylna
• powierzchnia tekstylna (5 kolorów 

- szary, granatowy, zielony, bordowy 
i czerwony) 

• profil aluminiowy anodowany UKF, 
z plastikowymi narożnikami w kolorze 
popielatym

• drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk 
imbusowy 
INDEKS FORMAT

DC3025  90x60 cm
DC3026  120x90 cm
DC3027  120x150 cm
DC3028  120x180 cm

Gablota magnetyczna 
wewnętrzna na klucz 
Premium Plus
• wewnętrzna gablota ogłoszeniowa
• drzwi wykonane z bezpiecznego szkła 

zamykane z boku na klucz
• doskonała magnetyczna powierzchnia 

obramowana nowoczesną aluminiową 
ramą

• mocowana do ściany w narożnikach
INDEKS FORMAT
AC1386  4xA4
AC1387  6xA4
AC1388  8xA4
AC1389  9xA4

Gablota magnetyczna  
zewnętrzna na klucz  
Premium Plus
• zewnętrzna gablota ogłoszeniowa
• odporna na warunki atmosferyczne 
• drzwi wykonane z bezpiecznego szkła 

zamykane z boku na klucz
• doskonała magnetyczna powierzchnia 

obramowana nowoczesną aluminiową ramą
• mocowana do ściany w narożnikach

INDEKS FORMAT
AC1390  12xA4
AC1391  4xA4
AC1392  6xA4
AC1393  8xA4
AC1394  9xA4

Gabloty

13_Prezentacja_konf_2023.indd   485 20.02.2023   12:32



13
PR

EZ
EN

TA
CJ

A 
I K

ON
FE

RE
NC

JA

www.pg-partner.pl486

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Prezenter Easyflip
prezenter Easyflip
• aluminiowy pojemnik wyposażony w: regulowane uchwyty, które pozwalają na zawieszenie go na każdej powierzchni wystającej nożyk 

(pozwala odciąć folię o dowolnej długości), rolkę folii EasyFlip® i pasek ułatwiający jego przenoszenie
folia Easyflip do prezentacji
• rolka folii białej, gładkiej, polipropylenowej
• samoprzylepna, dzięki ładunkowi elektrostatycznemu
• długość 20 m, szerokość 60 cm
• perforacja co 800 mm
• wymiary: 58x630 mm

INDEKS OPIS
LE1073 prezenter
LE1076 folia

Bloki do flipchartów Oficio
• gładkie lub w kratkę, w formacie A1
• poręczne pakowanie w rulon
• 6 otworów do zawieszenia

INDEKS FORMAT RODZ. ILOŚĆ KARTEK
OX1305 A1 gładki 10 szt.
OX1925 A1 gładki 30 szt.
OX1926 A1 kratka 30 szt.
OX2092 A1 kratka 10 szt.

Blok samoprzylepny do flipcharta Post-it® Super Sticky
• arkusze samoprzylepne do prezentacji
• każdy arkuszu pokryty jest samoprzylepnym paskiem
• zintegrowany stojak pozwala na prezentowanie niemal w każdych warunkach
• specjalna powłoka zapobiega przebijaniu tuszu z markera przez papier
• przykleja się do większości powierzchni, odrywanie nie powoduje zniszczeń

INDEKS FORMAT RODZ. ILOŚĆ KARTEK KOLOR
MM5085 63,5x76,2 cm gładki 30 szt. biały
PO1087 58,4x50,8 cm gładki 20 szt. biały
PO1089 63,5x76,2 cm kratka 30 szt. biały
PO1090 58,4x50,8 cm gładki 2x30 szt. biały

Blok 10-kartkowy ecoBoard
• wysokiej jakości blok 10-cio kartkowy w formacie A1 (58x83 cm), dostępny 

w dwóch rodzajach: gładki i w kratę
• posiada cztery otwory do zawieszenia arkuszy oraz perforację ułatwiającą ich 

zrywanie
• gramatura papieru: 55 g/m2

• pakowane indywidualnie w folię
INDEKS RODZ. ILOŚĆ KARTEK
DC5079 gładki 10 szt.
DC5088 kratka 10 szt.

Bloki do flipchartów
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Oprawy (PET) samoprzylepne
• kieszeń na ulotkę (cennik, menu itp.) wykonana 

z przezroczystego, głębokiego tworzywa 
sztucznego (PET) o wysokiej odporności

• dostępne w 3 typach - w pionowym formacie A4,  
mocowana do ściany z pomocą dwustronnej 
taśmy klejącej (w komplecie)

• umożliwia łatwą wymianę ulotki
• do użytku we wnętrzach budynków

INDEKS TYP
DC1043 D
DC1044 C
DC1017 U

Pinezki
• do tablic korkowych i tekstylnych
• dostępne w dwóch kształtach: beczułki i flagi, miks kolorów
• pakowane w opakowania plastikowe po 30 sztuk

INDEKS TYP
DC1022 beczułki
DC1023 flaga

Pinezki do tablic
• z plastikową główką i stalową nóżką długości 7 mm
• do stosowania na tablicach korkowych i filcowych

INDEKS TYP ILOŚĆ
AX1437  beczułki 30 szt. na blistrze
AX1438  beczulki 50 szt. w kasetce

 
Uchwyt magnetyczny na markery
• uchwyt ma wydzielone 4 przegródki na markery
• zapewnia właściwe przechowywanie markerów w pozycji poziomej
• na bezinwazyjny montaż na każdej metalowej powierzchni tablicy pozwalają 

paski magnetyczne umieszczone na tylnej stronie uchwytu
INDEKS OPIS
AX1516 uchwyt

 
Półka magnetyczna na markery
• półka wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
• długość półki 17 cm
• zapewnia właściwe przechowywanie markerów w pozycji poziomej
• na bezinwazyjny montaż na każdej metalowej powierzchni tablicy pozwalają 

paski magnetyczne umieszczone na tylnej stronie półki
INDEKS OPIS

AX0083 półka

Płyn do czyszczenia 
białych tablic
• antystatyczny, bakteriobójczy

INDEKS POJ.
OM1222 250 ml

Akcesoria do tablic i planerów
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Zestaw startowy do tablic suchościeralnych
• w zestawie: 4 markery, holder magnetyczny CLASSIC do markerów, płyn 

czyszczący 200 ml, czyścik magnetyczny SLIM, wymienne filce do czyścika 
(10 szt.) oraz magnesy o średnicy 25 mm (10 szt.)
INDEKS DC1055

Płyn do czyszczenia tablic 
FORTE
• doskonale usuwa zabrudzenia z powierzchni tablic, 

konserwuje i zabezpiecza powierzchnie tablic
• w butelce o pojemności 200 ml

INDEKS POJ.
DC1085 200 ml

Gąbka magnetyczna do tablic
• do czyszczenia tablic suchościeralno-magnetycznych z wbudowanym wewnątrz 

magnesem, poręczny piankowy uchwyt o ergonomicznym kształcie 
• miękka filcowa warstwa czyszcząca zapewnia dokładne czyszczenie 

INDEKS AX1403

Gąbka do tablic 
• wykonana z przyjemnego w dotyku materiału
• posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzanie do tablic magnetycznych
• spód wykończony filcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów
• nie rysuje powierzchni tablicy
• ergonomiczny kształt ułatwiający długotrwałe trzymanie w dłoni
• występuje w jaskrawym, żółtym kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie
• wymiary: 106x52x20 mm

INDEKS DO7014

Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych
• do regularnego czyszczenia tablic suchościeralno-magnetycznych  

z powierzchnią lakierowaną lub ceramiczną
• usuwa pozostałości tuszu bez pozostawiania smug
• konserwuje i zabezpiecza powierzchnię tablic poprawiając  

ich właściwości suchościeralne
• produkt biodegradowalny, przyjazny dla środowiska
• praktyczny rozpylacz ułatwia aplikację

INDEKS POJ.
AX0076 125 ml
AX1445  250 ml
AX1446  500 ml

Płyn do czyszczenia tablic
• płyn czyszczący do białych tablic
• delikatny dla powierzchni
• nie pozostawia tłustych plam
• bakteriobójczy

INDEKS POJ.
KM5525 230 ml
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Kreda tablicowa
• kreda tablicowa o średnicy 9 mm i długości 80 mm
• znakomicie nadaje się do wykonywania napisów i oznaczeń  

na powierzchniach kredowych i magnetycznych kredowych
• niski stopień pylenia

INDEKS KOLOR OPAK.
AX1404  biała 100 szt.
AX1405  kolorowa 100 szt.

Czyściki do tablic suchościeralnych SLIM i DUO
• trwała i elastyczna obudowa, wymienne wkłady filcowe przyczepiane na rzep
• wbudowany magnes pozwala łatwo przytwierdzić czyścik w dowolnym miejscu tablicy
• czyścik DUO pełni dodatkowo rolę holdera na 1 marker (w zestawie)

INDEKS TYP
DC6300 SLIM
DC1083 DUO

Magnesy do tablic Nobo
• mogą być stosowane jako magnesy do tablic suchościeralno-magnetycznych 

lub jako magnesy na lodówkę
• zestaw 6 kolorowych magnesów o średnicy 30 mm
• mogą utrzymać do 6 kartek A4 jednocześnie

INDEKS ŚREDNICA OPAK.
AC1511 30 mm 6 szt.

Magnesy do tablic
• zestaw okrągłych magnesów do tablic i innych powierzchni 

magnetycznych
• plastikowa obudowa nadaje magnesom estetyki
• doskonałe wsparcie podczas prezentacji informacji i grafik
• na blistrze

INDEKS ŚREDNICA OPAK.
AX1406  20 mm 12 szt.
AX1407  20 mm 6 szt.
AX1408  30 mm 6 szt.
AX1409  40 mm 4 szt.

Magnesy do tablic
• kolorowe magnesy
• prosty i praktyczny sposób  

przymocowania dokumentu  
lub notatki do metalowego podłoża

• dostępne w pięciu rozmiarach
• opakowanie typu blister
• dostępne w kolorach: białym, czarnym, zielonym, 

niebieskim, czerwonym, żółtym oraz mix kolorów
• ilość magnesów w opakowaniu zależna od rozmiaru

INDEKS ŚREDNICA OPAK.
AG1321 15 mm 10 szt.
AG1322 20 mm 6 szt.
AG1323 30 mm 5 szt.
AG1324 40 mm 4 szt.
AG1325 50 mm 3 szt.

Magnesy neodymowe  
do tablic
• magnesy w kolorze srebrnym o bardzo silnych 

właściwościach magnetycznych
• dedykowane do tablic magnetycznych, 

w szczególności do tablic szklanych
• na blistrze

INDEKS WYMIARY OPAK.
AX1410 10x10x4 mm 4 szt.

DC6300

DC1083
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Magnesy do tablic
• dostępne w trzech rozmiarach
• pakowane po 10 sztuk (miks kolorów)

INDEKS ŚREDNICA
DC1019 25 mm
DC1027 30 mm
DC1020 40 mm

Bardzo silne magnesy
• magnesy neodymowe
• wykonane z metalu w kolorze srebrnym, w kształcie kwadratu
• wymiary: 10x10x5 mm
• pakowane po 6 szt.

INDEKS KOLOR
DC6622 srebrny

Taśma samoprzylepna Nobo do tablic suchościeralnych
• samoprzylepna taśma w prosty sposób utworzy linie, tabelki czy wykresy 

na tablicach suchościeralnych
• taśma z łatwością wysuwa się z ergonomicznie zaprojektowanego pojemnika,  

dając liniom profesjonalne wykończenie
INDEKS DŁUGOŚĆ SZER. KOLOR TAŚMY

AC6830 10 m 3 mm czarna
AC6831 10 m 3 mm czerwona

Taśma magnetyczna Nobo
• taśma magnetyczna pozwala na szybkie i proste przytwierdzenie projektów, zadań 

czy harmonogramu do stalowych tablic służących do planowania
• wybierz spośród różnych kolorów i po prostu odetnij fragment taśmy 

i zapisz na niej markerem odpowiednią informację
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ KOLOR TAŚMY
AC6441 5 mm 2000 mm niebieski
AC6466 5 mm 2000 mm zielony
AC6464 5 mm 2000 mm czerwony

Tablica informacyjna 
na stojaku Classic
• tablica zatrzaskowa typu OWZ z profilu aluminiowego 

o szerokości 25 mm, wykończona plastikowymi 
zaokrąglonymi głowicami narożnymi; rama dostępna 
w kolorze srebrnej anody

• produkt wyposażono w elastyczną folię 
antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm, 
która tłumi refleksy światła, chroniąc plakat przed 
blaknięciem

• tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego 
na pęknięcia materiału
INDEKS FORMAT WYS.

DC6010 A4/pozioma 100 cm
DC6282 A4/pionowa 100 cm
DC6174 A3/pozioma 120 cm
DC5950 A3/pionowa 120 cm
DC5921 A4/pozioma 80 cm
DC6034 A4/pionowa 80 cm

Stojak podłogowy  
INFO STAND BASIC
• do prezentowania informacji, może być też używany 

do wskazywania kierunków w komunikacji wewnątrz 
budynku dzięki dwustronnej tablicy

• łatwa wymiana informacji dzięki 2 magnetycznym 
ramkom informacyjnym DURAFRAME® MAGNETIC, 
które są przytwierdzane do metalowych płyt

• duża stabilność dzięki wysokiej jakości profilowi 
podstawy i obciążonej podstawie z czterema 
gumowymi podkładkami

• innowacyjny mechanizm obrotowy umożliwa szybką 
zmianę z formatu pionowego na poziomy bez użycia 
narzędzi

• stojak informacyjny idealny do recepcji, poczekalni, 
na imprezy targowe

• rama DURAFRAME® MAGNETIC jest dostępna 
w różnych kolorach

• w komplecie zestaw montażowy i instrukcja
INDEKS FORMAT

DU0030  A4
DU0031 A3

Systemy prezentacyjne
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Stojak na ulotki
• wykonany z wysokoprzezroczystego tworzywa
• kieszeń o grubości 2 cm

INDEKS FORMAT 
PRZEGRÓDEK MAKS. ILOŚĆ PRZEGRÓD

PH5124 A6 1 szt.
PH5125 A5 1 szt.
PH5126 A4 1 szt.
PH5468 A5 3 szt.
PH5540 A5 2 szt.
PH5541 A4 2 szt.
PH5542 A4 3 szt.
PH5230 DL 1 szt.

Tabliczka prezentacyjna
• wykonana z wysokoprzezroczystego tworzywa
• na wyposażeniu małe zaczepy, które na obwodzie 

przytrzymują kartkę i folię
INDEKS SZER. DŁUGOŚĆ

PH5076 310 mm 232 mm
PH5127 70 mm 110 mm
PH5128 110 mm 150 mm
PH5129 110 mm 230 mm
PH5130 150 mm 230 mm

Pojemnik na ulotki Combiboxx A4
• można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy Combiboxx A4
• do postawienia lub powieszenia

INDEKS RODZ. FORM. PRZEGRÓDEK TYP KOLOR
DU5452 na biurko A4 pionowe transparentny

Pojemniki na ulotki FLEXIPLUS
• zestaw 2 pojemników na dokumenty formatu A4
• pojemniki z zestawów Flexiplus można odczepiać od zestawu i pojedynczo wieszać 

na ścianie
• wymiary: 247x360x100 mm (SxWxG)

INDEKS KOLOR
DU1489 przezroczysty
DU1488 czarny

Zestaw 3 pojemników na ulotki Combiboxx  A4
• zestaw składa się z trzech półek formatu A4
• można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy Combiboxx
• do postawienia lub powieszenia

INDEKS RODZ. FORM. PRZEGRÓDEK TYP KOLOR
DU5455 na biurko A4 pionowe transparentny

Kieszenie na ulotki wiszące
• wykonane z wysokoprzezroczystego tworzywa
• kieszeń o grubości 2 cm
• kieszenie wielopoziomowe umieszczone są na ramce aluminiowej
• standardowe mocowanie zawieszką 
• możliwość montażu opcjonalnego - przyssawka, magnes, taśma samoprzylepna

INDEKS FORMAT ILOŚĆ KIESZENI
PH5373 A6 1
PH5972 DL 1
PH5380 A5 1
PH5577 A4 1
PH5841 A4 3
PH6044 A4 5

13_Prezentacja_konf_2023.indd   491 21.02.2023   11:50



13
PR

EZ
EN

TA
CJ

A 
I K

ON
FE

RE
NC

JA

www.pg-partner.pl492

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Zestaw 5 pojemników  
na ulotki Combiboxx XL
• zestaw składa się z pięciu półek formatu A4
• można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy Combiboxx
• do postawienia lub powieszenia

INDEKS RODZ. FORM. PRZEGRÓDEK TYP KOLOR
DU6487 na biurko A4 pionowe transparentny

Pojemnik na ulotki Combiboxx 1/3 A4
• można go rozbudować poprzez dołożenie modułu do rozbudowy Combiboxx
• do postawienia lub powieszenia

INDEKS RODZ. FORM. PRZEGRÓDEK TYP KOLOR
DU5456 na biurko 1/3 A4 pionowe transparentny

Zestaw 3 pojemników  
Combiboxx 1/3 A4
• można go rozbudować poprzez dołożenie modułu 

do rozbudowy Combiboxx
• do postawienia lub powieszenia

INDEKS RODZ. FORM. PRZEGRÓDEK TYP KOLOR
DU5457 na biurko 1/3 A4 pionowe transparentny

Magnetyczna ramka informacyjna DURAFRAME® 
MAGNETIC SECURITY A4
• dwukolorowe ramki magnetyczne do prezentacji znaków ostrzegawczych i instrukcji 

związanych z bezpieczeństwem
• zgodne z ISO 3864-4
• opakowanie 5 szt.

INDEKS FORMAT KOL. RAMKI
DU1002 A4 żółto-czarny
DU1048 A4 zielono-biały
DU1050 A4 czerwono-biały

Magnetyczna ramka informacyjna  
DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4
• magnetyczne ramki informacyjne w różnych formatach i kolorach
• szybka wymiana informacji
• wykorzystanie w pionie i w poziomie
• opakowanie 5 szt.

INDEKS FORMAT KOL.RAM.
DU1096 A4 czarny
DU1097 A4 srebrny

Magnetyczna ramka informacyjna DURAFRAME®
• profesjonalna i wysokiej jakości prezentacja informacji
• szybkie wymiana informacji dzięki uchylnej magnetycznej ramce
• łatwy montaż na metalowych powierzchniach, np. na metalowych tablicach, szafkach, 

maszynach
• do zastosowania w pionie i w poziomie
• opakowanie 5 szt.

INDEKS FORMAT KOL. RAMKI
DU1091 A6 czarny
DU1092 A6 srebrny
DU7322 A5 czarny
DU7266 A5 srebrny
DU7170 A4 czarny
DU7130 A4 czerwony
DU7038 A4 granatowy

INDEKS FORMAT KOL. RAMKI
DU1093 A4 pomarańczowy
DU1094 A4 srebrny
DU7326 A3 czarny
DU1095 A3 srebrny
DU1560 A3 czerwony
DU1561 A3 granatowy

13_Prezentacja_konf_2023.indd   492 20.02.2023   12:32



PREZENTACJA I KONFERENCJA

www.pg-partner.pl 493

Na m m o ż e s z  z a u fa ć 13
Ramka informacyjna DURAFRAME® POSTER
• do wywieszenia np.: na ścianach, drzwiach ze szkła i oknach wystawowych
• szybkie umieszczanie i prosta wymiana informacji w rozmiarach plakatowych dzięki 

uchylnej ramce magnetycznej
• mocowanie bez pęcherzyków powietrza za pomocą dwóch pasków taśmy klejącej 

na tylnej ściance; po usunięciu produkt nie pozostawia żadnych śladów na gładkich 
i stabilnych powierzchniach

• materiał odporny na promieniowanie UV do 2 lat
• przy umieszczeniu na szklanej powierzchni informacja widoczna z obu stron
• zawartość: 2 strony (150 g/m²), wchodzą w skład zestawu
• identyczny wygląd ramek z obu stron
• do stosowania w ułożeniu pionowym i poziomym

INDEKS FORMAT KOLOR
DU0022  A2 czarny
DU0023  A2 srebrny
DU0024  50x70 cm czarny
DU0025 50x70 cm srebrny

Ramka elektrostatyczna 
na szyby A4  
bez użycia kleju
• do przytwierdzania informacji wewnątrz na gładkich 

szklanych powierzchniach – również zakrzywionych 
jak np. szyby samochodowe

• przyczepność statyczna dzięki adhezji (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

INDEKS FORMAT OPAK.
DU0080  A4 5 szt.
DU0081  A4 1 szt.
DU0082  A3 5 szt.
DU0083  A3 1 szt.

Wodoodporna kieszeń informacyjna magnetyczna
• na informacje umieszczane na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach jak np. centra 

ogrodnicze, sauna, baseny, gdzie informacje narażone są na kontakt z wodą
• bardzo dobra ochrona informacji szczególnie w przypadku opadów, wysokiej wilgotności 

powierza, w mokrym i zabrudzonym środowisku dzięki wodoszczelnemu zamknięciu 
strunowemu

• mocowanie na tylnej stronie kieszeni za pomocą 2 pasków magnetycznych o dużej sile 
przyczepności (siła przyczepności/pasek: 0,95 N/cm²)

• produkt zgodny z normą IPX5 (całkowita ochrona przed strumieniem wody)
• przezroczysta i antyrefleksyjna folia odporna na działanie promieni UV oraz warunków 

atmosferycznych i zadrapania
• do stosowania według preferencji w pionie lub poziomie
• prosta i szybka wymiana informacji
• zawartość: 2 strony (160 g/m²) wchodzą w skład zestawu

INDEKS FORMAT
DU0034  A4
DU0035 A3

Wodoodporna kieszeń informacyjna 
z opaską ściągającą
• na informacje umieszczane na zewnątrz 

lub w wilgotnych pomieszczeniach jak np. centra 
ogrodnicze, sauna, baseny, gdzie informacje 
narażone są na kontakt z wodą

• bardzo dobra ochrona informacji szczególnie 
w przypadku opadów, wysokiej wilgotności 
powietrza, w mokrym i zabrudzonym środowisku 
dzięki wodoszczelnemu zamknięciu strunowemu

• mocowanie przezroczystej kieszeni z otworami 
EURO lub podłużnymi za pomocą dwóch opasek 
zaciskowych (w zestawie)

• produkt zgodny z normą IPX5 (całkowita ochrona 
przed strumieniem wody płynącej z różnych 
kierunków)

• przezroczysta i antyrefleksyjna folia odporna 
na działanie promieni UV oraz warunków 
atmosferycznych i zadrapania

• do stosowania według preferencji w pionie 
lub poziomie

• prosta i szybka wymiana informacji
• zawartość: 2 strony (160 g/m²) - wchodzą  

w skład zestawu
INDEKS FORMAT

DU0036  A4
DU0037 A3

Wodoszczelna kieszeń informacyjna samoprzylepna
• na informacje umieszczane na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach jak np. centra 

ogrodnicze, sauna, baseny, gdzie informacje narażone są na kontakt z wodą
• bardzo dobra ochrona informacji szczególnie w przypadku opadów, wysokiej wilgotności 

powierza, w mokrym i zabrudzonym środowisku dzięki wodoszczelnemu zamknięciu 
strunowemu

• mocowanie za pomocą 4 samoprzylepnych i usuwalnych kółeczek mocno przezroczystych 
(w komplecie), umożliwiających dowolne umieszczenie przezroczystej kieszeni

• produkt zgodny z normą IPX5 (całkowita ochrona przed strumieniem wody)
• przezroczysta i antyrefleksyjna folia odporna na działanie promieni UV oraz warunków 

atmosferycznych i zadrapania
• do stosowania według preferencji w pionie lub poziomie
• prosta i szybka wymiana informacji
• zawartość: 2 strony (160 g/m²) wchodzą w skład zestawu

INDEKS FORMAT
DU0032  A4
DU0033 A3

INDEKS FORMAT KOLOR
DU0026  A1 czarny
DU0027  A1 srebrny
DU0028  70x100 cm czarny
DU0029 70x100 cm srebrny
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Samoprzylepna  
ramka informacyjna DURAFRAME®
• ramka z odchylaną magnetyczną przednią stroną
• łatwa i szybka zmiana informacji
• możliwość obustronnego wykorzystania
• opakowanie 2 szt.

INDEKS FORMAT KOL. RAMKI
DU1064 A6 czarny
DU6593 A6 srebrny
DU1065 A5 czarny
DU6594 A5 srebrny
DU1066 A4 czarny
DU7232 A4 biały
DU1068 A4 czerwony
DU7234 A4 zielony
DU6820 A4 granatowy

INDEKS FORMAT KOL. RAMKI
DU1069 A4 pomarańczowy
DU6595 A4 srebrny
DU7233 A4 złoty
DU1543 A4 srebrny
DU1067 A3 czarny
DU6596 A3 srebrny
DU1544 A3 czarny
DU1545 A3 srebrny

Magnetyczna ramka informacyjna 
DURAFRAME® NOTE
• atrakcyjny wygląd ramki
• umożliwia bezpośrednie wpisywanie informacji 

np. na liście z podpisami
• szybkie umieszczanie ramki, łatwa obsługa i profesjonalny wygląd
• bezpośrednie pisanie na umieszczonej kartce
• stosowanie w układzie pionowym i poziomym
• pojemność 5 kartek 80 g/m2

• uchwyt na długopis z klipsem
• samoprzylepna tylna ścianka pewnie przylega do płaskich i trwałych 

powierzchni, chroni przed np. deszczem  lub działaniem kurzu
INDEKS FORMAT KOL. RAMKI
DU1550 A4 czarny
DU1285 A4 srebrny

Ramka magnetyczna DURAFRAME® MAGNETIC GRIP A4
• do prezentacji informacji na powierzchniach tekstylnych
• opakowanie 5 szt.

INDEKS FORMAT KOL. RAMKI
DU1546 A4 czarny
DU1547 A4 srebrny

Magnetyczna ramka informacyjna  
DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4

Samoprzylepna, magnetyczna ramka informacyjna. Różne 
formaty. 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.
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Magnetyczna kieszeń magazynowa
• do profesjonalnego opisu produktów w przestrzeniach magazynowych
• do montażu na powierzchniach metalowych, takich jak: metalowe szafki, 

półki, regały czy stojaki z mocnego polipropylenu
• przezroczysta folia pozwala na skanowanie etykiety
• jest mocowana do powierzchni za pomocą dwóch magnetycznych  pasków 

(umieszczonych na jej tylnej ściance)
INDEKS FORMAT KOLOR RODZ.
DU1106 100x38 mm niebieski pozioma
DU1570 100x38 mm żółty pozioma
DU1525 150x67 mm niebieski pozioma
DU1571 150x67 mm żółty pozioma
DU1526 A5 niebieski pozioma
DU1573 A5 żółty pozioma
DU1527 A4 niebieski pionowa
DU1572 A4 żółty pionowa
DU7844 A4 niebieski pozioma

Kieszeń magazynowa z uchwytami z drutu
• do montażu na pojemnikach, skrzyniach, kartonach lub kontenerach służących 

do transportu
• posiada specjalną klapkę zabezpieczającą etykiety przed kurzem i wilgocią
• przednia, przezroczysta folia kieszeni oraz jej tylna, żółta ścianka
• wykonane z mocnego polipropylenu
• przezroczysta folia pozwala na skanowanie etykiety
• kieszeń jest mocowana do powierzchni za pomocą ocynkowanego drutu

INDEKS FORMAT KOLOR RODZ.
DU1535 A5 niebieski pozioma
DU1568 A5 żółty pozioma
DU1562 A4 niebieski pozioma
DU1567 A4 żółty pozioma
DU1536 A4 niebieski pionowa
DU1566 A4 żółty pionowa

Kieszeń magazynowa z paskami montażowymi
• do profesjonalnego opisu produktów w przestrzeniach magazynowych
• do montażu na pojemnikach, skrzyniach lub kontenerach służących do transportu
• specjalna klapka zabezpieczająca etykiety przed kurzem i wilgocią
• wykonane z mocnego polipropylenu
• przezroczysta folia pozwala na skanowanie etykiety
• mocowana do powierzchni za pomocą dwóch foliowych pasków w kształcie strzałek, 

które należy przełożyć i zablokować w otworach mocujących
INDEKS FORMAT KOL. RAMKI RODZ.
DU1532 A5 niebieski pozioma
DU1565 A5 żółty pozioma
DU7843 A4 niebieski pozioma
DU1564 A4 żółty pozioma
DU1533 A4 niebieski pionowa
DU1563 A4 żółty pionowa

Kieszeń magazynowa  
magnetyczna neodymowa
• do profesjonalnego opisu produktów w przestrzeniach magazynowych
• do montażu na powierzchniach metalowych, takich jak: metalowe szafki, półki, 

regały czy stojaki
• specjalna klapka zabezpieczająca etykiety przed kurzem i wilgocią
• wykonane z mocnego polipropylenu
• przezroczysta folia pozwala na skanowanie etykiety
• mocowana do powierzchni za pomocą dwóch magnesów neodymowych

INDEKS FORMAT KOLOR RODZ.
DU1529 A5 niebieski pozioma
DU1576 A5 żółty pozioma
DU1531 A4 niebieski pozioma
DU1575 A4 żółty pozioma
DU1530 A4 niebieski pionowa
DU1574 A4 żółty pionowa

Kieszeń magazynowa/opaska do palet
• do profesjonalnego opisu palet w przestrzeniach magazynowych
• do montażu na stopie palety - za pomocą zapięcia w postaci rzepu
• umożliwia opis wszystkich czterech stron stopy palety
• wykonane z mocnego polipropylenu
• przezroczysta folia pozwala na skanowanie etykiety

INDEKS WYMIARY KOLOR OPAK.
DU1569 145x75 mm żółty 50 szt.
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Samoprzylepna ramka informacyjna  
DURAFRAME SECURITY
• samoprzylepna ramka informacyjna z podnoszoną magnetyczną przednią stroną
• dwukolorowa ramka zgodna jest z normą ISO 3864-4 dotyczącą kolorów bezpieczeństwa
• znaki bezpieczeństwa i instrukcje można szybko i łatwo wymienić
• format A4
• opakowanie: 2 szt.

INDEKS KOL. RAMKI
DU7223 żółto-czarny
DU7225 czerwono-biały
DU7224 zielono-biały

Zestaw Sherpa ścienny lub stołowy
• łatwy montaż na ścianie lub regałach ekspozycyjnych
• możliwość montażu wielu zestawów ściennych obok siebie lub rozbudowa zestawu stołowego 

o dodatkowe moduły
• zestaw zawiera 10 paneli w formacie A4

INDEKS RODZ. KOLOR
DU1041 ścienny czarno-czerwony
DU1042 na biurko czarno-czerwony
DU1055 na biurko czarno-szary
DU5240 ścienny czarno-szary

Zestaw Sherpa Style ścienny lub stołowy
• antyrefleksyjne ramki, z przezroczystą folią, umożliwiającą skanowanie informacji
• zestaw zawiera 10 paneli w formacie A4

INDEKS RODZ. KOLOR MAKS. ILOŚĆ PANELI
DU7235 na biurko czarny 10 szt.
DU7236 ścienny czarny 10 szt.

Zestaw paneli prezentacyjnych Sherpa Soho
• kompaktowa podstawa zapewnia bardzo dobrą stabilność poprzez swój ciężar  

i daje możliwość korzystania z paneli nawet w małym pomieszczeniu
• opakowanie 5 szt.

INDEKS DU1053

Panel informacyjny Sherpa
• kolorowe obramowanie z polipropylenu
• matowa, antyrefleksyjna folia polipropylenowa
• pełna przezroczystość i możliwość skanowania
• format A4
• opakowanie: 5 szt.

INDEKS KOLOR
DU1034 czerwony
DU1035 żółty
DU1036 zielony
DU1037 szary
DU5176 granatowy
DU1033 czarny

Kieszeń samoprzylepna A4 Tarifold Magneto Safety
• szeroki pasek magnetyczny umożliwia szybkie i łatwe wprowadzanie dokumentów
• zaokrąglone rogi zapewniają większą trwałość produktu
• nadaje się do stosowania zarówno w pionie jak i poziomie
• drobnoziarnista, antyodblaskowa powierzchnia poprawia jakość odczytu
• opakowanie: 2 szt.

INDEKS RODZ. KOLOR
AX1339  bez zamknięcia żółto-czarny
AX1340 bez zamknięcia biało-czerwony
AX1344 bez zamknięcia biało-zielony
AX1345  z magnetycznym zamknięciem srebrny
AX1348  z magnetycznym zamknięciem czarny
AX1341  z magnetycznym zamknięciem niebieski
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Biurkowy system prezentacyjny
• wielofunkcyjna podstawa
• elementy systemu mogą być wykorzystywane w innych produktach linii Tarifold
• wersja z 10 obrotowymi panelami prezentacyjnymi
• możliwość rozbudowy do wielkości 30 paneli

INDEKS KOLOR
AX7746 niebieski

Panel informacyjny Function
• z twardej folii krystalicznej o najwyższej 

przezroczystości z zamontowanymi 
na stałe indeksami w różnych kolorach

• z możliwością wpięcia do segregatora dzięki 
uniwersalnej perforacji na listwie

• pełna przezroczystość i możliwość skanowania
• format A4

INDEKS KOLOR OPAK.
DU1059 czerwony 5 szt.
DU1060 żółty 5 szt.
DU1061 zielony 5 szt.
DU1062 niebieski 5 szt.
DU1063 przezroczysty 5 szt.

Uchwyt stołowy lub ścienny Function
• na panele informacyjne w formacie A4
• wykonany z lakierowanej proszkowo blachy stalowej
• łatwy montaż na ścianie lub regale ekspozycyjnym

INDEKS RODZ. MAX ILOŚĆ PANELI
DU1039 na biurko 10 szt.
DU1040 na biurko 20 szt.
DU5400 ścienne 10 szt.
DU6591 ścienne 20 szt.

Uchwyty na panele
• prosty, metalowy uchwyt do paneli
• mocna metalowa konstrukcja
• do montażu na ścianie lub postawienia na biurku

INDEKS RODZ. MAX ILOŚĆ PANELI
LV2528 na biurko 10 szt.
LV2529 ścienne 10 szt.

Panele prezentacyjne
• wykonane w innowacyjnej technologii z odchylaną w narożniku folią PP (łatwiejsze, 

bezawaryjne wkładanie dokumentów, zmniejszające ryzyko oderwania folii od ramki) 
i wytrzymałą, elastyczną nie odkształcającą się ramką z tworzywa, gwarantuje 
długotrwałe bezawaryjne użytkowanie

• kompatybilny z większością tego typu systemów dostępnych na rynku
INDEKS RODZ. MAX ILOŚĆ PANELI
LV2522  biały 10 szt.
LV2523  czarny 10 szt.
LV2524  czerwony 10 szt.
LV2525  niebieski 10 szt.
LV2526  zielony 10 szt.
LV2527  miks 10 szt. (5x2 szt.)

Uchwyt naścienny na panele prezentacyjne 
oraz podstawa biurkowa
• wytrzymałe uchwyty na panele prezentacyjne, wykonane z metalu
• doskonale nadają się do środowisk przemysłowych
• dzięki możliwości rozbudowy stanowią idealny nośnik nawet dla dużej ilości informacji
• łatwość rozbudowy do 30 paneli stanowi istotne powiększenie możliwości prezentacyjnych
• stanowią bazę do montażu paneli (modele dostarczane bez paneli)
• specjalne otwory montażowe w podstawie biurkowej umożliwiają mocowanie również 

do ściany
INDEKS RODZ.
AX1005 na biurko
AX7744 ścienne
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Panel prezentacyjny A4 Technic
• opatentowana konstrukcja z drutu stalowego powleczonego kolorowym tworzywem
• trwała i niełamliwa konstrukcja
• kieszenie paneli wykonane z matowego PVC eliminującego refleksy światła
• pasują do systemów prezentacyjnych naściennych i biurkowych
• żywe kolory ramek
• opakowanie: 10 szt. z 5 zakładkami indeksującymi

INDEKS KOLOR
AX4636 żółty
AX7745 zielony
AX7772 niebieski
AX7807 biały

Magnetyczny panel prezentacyjny A4
• do umieszczania informacji na metalowych powierzchniach
• pasek magnetyczny przy górnej krawędzi ramki zapewnia przyczepność do podłoża
• możliwość dwustronnej prezentacji treści
• opakowanie: 5 szt.

INDEKS WYMIARY FORMAT KOLOR OPAK.
AX7815 370x245x35 mm / op. A4 czarny 5 szt.

Naścienny system 
prezentacyjny Veo A4  
z 10 panelami 
prezentacyjnymi
• spektakularny kształt, wysoka jakość 

materiałów, elegancki design
• niezwykle prosty w montażu, 

bez użycia narzędzi
• możliwość szybkiej rozbudowy 

do 20, 30, 40 paneli
• aluminiowa konstrukcja pokryta czarnym, 

miękkim plastikiem o ziarnistej fakturze
• systemy VEO są pakowane 

w eleganckie pudełka (wykonane z odnawialnego polipropylenu), które mogą być ponownie 
wykorzystane
INDEKS KOLOR
AX1206 srebrno-czarny

Biurkowy system 
prezentacyjny Veo A4  
z 10 panelami 
prezentacyjnymi
• wysoka jakość materiałów, 

atrakcyjny design
• niezwykle prosty w montażu,  

bez użycia narzędzi
• możliwość szybkiej rozbudowy 

do 20, 30, 40 paneli
• aluminiowa konstrukcja pokryta czarnym, miękkim plastikiem o ziarnistej fakturze

INDEKS KOLOR
AX1207 srebrno-czarny

Ramki PCV
• ramki wykonane są z profilu PCV w różnych kolorach
• są lekkie i wygodne, używane do prezentacji zdjęć, dyplomów, certyfikatów, świadectw  

- zarówno w biurze jak i w domu
• pasują do każdego pomieszczenia, idealne na prezent
• szybka i sprawna wymiana ekspozycji, bez dodatkowych narzędzi - wystarczy je nacisnąć 

następnie przekręcić lub wysunąć w dowolnym kierunku
INDEKS KOLOR FORMAT
ZX3810  srebrny A5
ZX3811  srebrny A4
ZX3812  srebrny A3
ZX3813  srebrny 30x40 cm

Ramki aluminiowe
• ramki wykonane z anodowanego profilu aluminiowego
• bardzo ekskluzywne, przeznaczone dla wymagającego klienta
• używane do prezentacji zdjęć, dyplomów, certyfikatów, świadectw - zarówno w biurze 

jak i w domu
• pasują do każdego pomieszczenia, idealne na prezent
• szybka i sprawna wymiana ekspozycji, bez dodatkowych narzędzi - wystarczy je nacisnąć 

następnie przekręcić lub wysunąć w dowolnym kierunku
INDEKS KOLOR FORMAT
ZX3818  srebrny A5
ZX3819  srebrny A4
ZX3820  srebrny A3
ZX3821  srebrny 30x40 cm

INDEKS KOLOR FORMAT
ZX3814  złoty A5
ZX3815  złoty A4
ZX3816  złoty A3
ZX3817  złoty 30x40 cm

INDEKS KOLOR FORMAT
ZX3822  czarny A5
ZX3823  czarny A4
ZX3824  czarny A3
ZX3825  czarny 30x40 cm

INDEKS KOLOR
AX7808 czerwony
AX7809 czarny
AX7810 mix
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Antyrama z pleksi Oficio
• do eksponowania zdjęć, plakatów lub informacji
• płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie odstaje od ściany
• możliwość wieszania w pionie i poziomie
• pakowana pojedynczo w karton, pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną
• front - pleksi o grubości 0,85 mm
• tył - płyta HDF o grubości 3 mm
• krawędzie płyty HDF malowane na biało

INDEKS SZER. DŁ.
OX1360 210 mm 297 mm
OX1361 300 mm 400 mm
OX1362 400 mm 500 mm
OX1363 500 mm 700 mm
OX1364 700 mm 1000 mm

Antyramy z pleksi lub szkła
z pleksi:
• pleksi 0,85 mm obustronnie oklejone folią ochronną
• twarda płyta HDF 3 mm zapobiega odkształceniom i uszkodzeniom
• metalowe zaczepy do montażu (dodatkowe zaczepy do montażu od 40x50 cm)
ze szkła:
• szkło o grubości 2 mm, gładkie, oszlifowane krawędzie
• twarda płyta HDF 3 mm zapobiega odkształceniom i uszkodzeniom
• metalowe zaczepy do montażu (dodatkowe zaczepy do montażu od 40x50 cm)
• montaż w pionie lub poziomie

INDEKS SZER. DŁ. RODZ.
AX1373 210 mm 297 mm z pleksi
AX1374 300 mm 400 mm z pleksi
AX1375 400 mm 500 mm z pleksi
AX1376 500 mm 700 mm z pleksi
AX1377 700 mm 1000 mm z pleksi
AX1378  210 mm 297 mm ze szkła
AX1379  300 mm 400 mm ze szkła
AX1380  500 mm 700 mm ze szkła
AX1381  700 mm 1000 mm ze szkła

Antyramy z pleksi
• strona frontowa wykonana z trwałego i bezpiecznego pleksi o grubości 1 mm
• tył wykonany z płyty HDF o grubości 3mm (płyta HDF posiada Atest 

Higieniczny Nr 307/322/326/2014 lub Nr 41/779/46/2011)
• płaskie klipsy łączące - po zawieszeniu nie odstaje od ściany
• możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporna na wyginanie
• pakowana pojedynczo w karton ochronny, pleksi zabezpieczona z obu stron 

folią ochronną
• krawędzie płyty HDF malowane na biało
• posiada 4 klipsy

INDEKS SZER. DŁ.
DO7732 100 mm 150 mm
DO7733 130 mm 180 mm
DO8291 150 mm 200 mm
DO7734 210 mm 297 mm
DO8128 240 mm 300 mm
DO1056 180 mm 240 mm

Holdery 2K blue
• holder na dwie karty pionowy (2K-V) lub poziomy (2K-H)
• dwie przezroczyste przegródki na karty
• miękkie przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu
• zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne 

lub kontroli dostępu
• wymiary holderu: wewnętrzny 54x86 mm, zewnętrzny 55x90 mm
• opakowanie: 50 sztuk

INDEKS SPOSÓB ZAWIESZANIA WYMIARY
AG7578 pionowo 55x90 mm
AG7579 poziomo 90x55 mm

Holdery i identyfikatory

Antyramy

INDEKS SZER. DŁ.
DO7731 300 mm 400 mm
DO7735 400 mm 500 mm
DO1038 297 mm 420 mm
DO7758 500 mm 700 mm
DO7968 600 mm 800 mm
DO7760 700 mm 1000 mm
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Opaski identyfikacyjne Avery Zweckform
•  identyfikatory – opaski identyfikacyjne na rękę - łatwe do samodzielnego  

zaprojektowania i druku
• bardzo trwałe opaski poliestrowe - wodoodporne, odporne na rozdarcia i ścieranie
•  idealne na spotkania i konferencje firmowe, doskonałe dla szpitali, sanatoriów i hoteli
• wygodne i łatwe do usunięcia
• odpowiednie do drukarek laserowych A4 

INDEKS ARKUSZY/
OPAK. KOD PROD. ETYKIET/

ARKUSZ ETYKIET/OPAK. WYMIARY KOLOR

ZW1598 10 L4000-10 10 szt. 100 szt. 265x18 mm biały

10

L4000-10

Samoprzylepne identyfikatory imienne Avery Zweckform
•  samoprzylepne identyfikatory pewnie przylegają i dają się łatwo usunąć nie niszcząc ubrań
•  praktyczna i ekonomiczna alternatywa dla identyfikatorów z tworzyw sztucznych
•  odpowiednie do zadruku na drukarkach laserowych, wykonane ze sztucznego jedwabiu
• odpowiednie do drukarek laserowych A4 

INDEKS ARKUSZY/
OPAK.

KOD  
PROD.

ETYKIET/
ARKUSZ

ETYKIET/
OPAK. WYMIARY KOLOR

ZW5644 20 L4784-20 27 szt. 540 szt. 63,5x29,6 
mm biały

ZW1580 20 L4783-20 16 szt. 320 szt. 88,9x31 mm biały
ZW5644 20 L4785-20 10 szt. 200 szt. 80x50 mm biały
ZW1197 20 L4786-20 10 szt. 200 szt. 80x50 mm biały z czerwoną ramką
ZW1198 20 L4787-20 10 szt. 200 szt. 80x50 mm biały z niebieską ramką

Gotowe szablony
 i projekty
ZA DARMO!

www.avery-zweckform.pl

10 10

L4784-20 L4783-20 L4785-20 L4786-20 L4787-20

Holder z klipsem/taśmą/typ K
• sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
• z klipsem – pasek plastikowy z metalowym klipsem mocującym CT 210
• z taśmą – z taśmą o szerokości 8 mm w kolorze niebieskim, zielonym 

lub czarnym
• typ K – bez taśmy i bez klipsa

INDEKS OPIS
AG6291 bez mocowania
AG7000 z klipsem mocującym

INDEKS OPIS
AG6523 z niebieską taśmą
AG6533 z czarną taśmą
AG7580 z zieloną taśmą

Taśma do holderów
• taśma o szerokości 8 mm
• zaczep w formie klipsa
• zastosowanie: do wszystkich typów holderów
• dostępne kolory: czarny i niebieski

INDEKS KOLOR
AG6294 czarny
AG6295 niebieski
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Mechanizm ściągający z karabińczykiem
• dzięki metalowemu klipsowi znajdującemu się na tylnej ściance mechanizm 

łatwo można zaczepić
• długość linki: ok. 80 cm
• opakowanie 10 szt.

INDEKS RODZ. KOLOR

DU6488 z mechanizmem 
ściągającym antracytowy

Mechanizm ściągający Jojo Style
• jako uchwyt do kluczy lub do prezentacji identyfikatorów
• mechanizm ściągający z metalowym karabińczykiem i zaciskiem
• długość wysuwanej linki 80 cm
• model Strong - dł. wysuwanej linki 60 cm, wzmocniony,  

utrzymuje ciężar do 300 g
INDEKS KOLOR TYP OPAK.
DU1079 czarny Standard 10 szt. 
DU1080 granatowy Standard 10 szt.
DU1081 szary Standard 10 szt.

DU1577 czarny Strong,  
z magnesem 1 szt.

INDEKS KOLOR TYP OPAK.

DU1578  biały Strong,  
z magnesem 1 szt.

DU1579  niebieski Strong,  
z magnesem 1 szt.

DU1580  szary Strong,  
z magnesem 1 szt.

Etui na dwie karty z mechanizmem ściągającym
• twarde pudełko na 2 karty skutecznie chroni zawartość
• wgłębienie na kciuk umożliwia szybki dostęp do kart
• linka znajdująca się w mechaniźmie ściągającym umożliwia wyciągnięcie identyfikatora 

na długość do 80 cm
• wymiary wewnętrzne: 54x85 mm

INDEKS RODZ. SPOSÓB ZAWIESZANIA KOLOR WYMIARY

DU5445 z mechanizmem 
ściągającym pionowo+poziomo przezroczysty 54x85 mm

Holdery Oficio
• sztywne etui na identyfikator, kartę, wizytówkę
• wykonane z tworzywa sztucznego
• przystosowane do różnego rodzaju zawieszek

INDEKS OPIS SZER. WYS.
OX2071 typ K, kieszonka 53,8 mm 88 mm
OX2072 typ P, przepustka 72 mm 112 mm
OX2073 typ L, legitymacja 77,5 mm 103 mm

Identyfikator targowy
• kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii otwarta od góry lub z boku (PLM)
• wycięcie do założenia paska z klipsem
• dwa dodatkowe otwory do przeczepienia sznurka (targowy)
• opakowanie 50 szt.

INDEKS SPOSÓB ZAWIESZANIA WYMIARY
AG7577 pionowo 115x165 mm

OX2071

OX2072

OX2073
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Klips do identyfikatorów
• metalowa lub plastikowa „żabka” z paskiem
• opakowanie 100 szt.

INDEKS MODEL RODZ. KOLOR
AG1172 CT 210 „żabka” z paskiem przezroczysty
AG1131 CT 211 „żabka” z paskiem przezroczysto-mleczny
AG1133 CT 218 klips sprężynujący z agrafką przezroczysty

Identyfikator z klipsem
• z przezroczystej twardej folii
• z obrotowym klipem umożliwiającym poziome zaczepieniez etykietką
• mocowanie klipa zamyka jednocześnie kieszeń identyfikatora
• wymiary wewnętrzne: 60x90 mm
• opakowanie 25 szt.

INDEKS RODZ. KOLOR WYMIARY
DU1052 z klipsem przezroczysty 60x90 mm

Identyfikator  
do kart z klipem
• z wysokiej jakości tworzywa do umieszczania dowodu lub karty
• do zawieszenia w pionie lub poziomie
• wymiary wewnętrzne: 54x85 mm
• opakowanie 25 szt.

INDEKS KOLOR
DU1076 przezroczysty

Identyfikator Click Fold
• identyfikator imienny, otwierany
• wykonany z polipropylenu
• elastyczny zawias łączy przednią i tylną część identyfikatora i umożliwia prostą 

i szybką wymianę etykiety
• wymiary wewnętrzne: 54x90 mm

INDEKS RODZ. OPAK.
DU1074 klips+agrafka 25 szt.

Identyfikator Click Fold z magnesem
• wysoki komfort noszenia i lepsza czytelność
• nadaje się szczególnie dla osób często przemieszczających się,  

np. na konferencjach lub na większych imprezach
• jedyny w swoim rodzaju zatrzask ułatwia wymianę wkładów
• wymiary wewnętrzne: 54x90 mm

INDEKS RODZ. OPAK.
DU0095 magnes 10 szt.
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fotele i krzesła biurowe
maty pod krzesła

stojaki na parasole
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zegary
lampki biurowe

wieszaki
tabliczki/znaki informacyjne

apteczki
szafki, zawieszki do kluczy, kasetki na pieniądze

systemy montażowe
tabliczki informacyjne

donice i panele akustyczne
dystrybutory wody

oczyszczacze powietrza
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Szukasz rozwiązań ergonomicznych, 
które zapewnią komfort Twojej pracy 

Krzesło ergonomiczne to TWOJA INWESTYCJA w:

POSTAW NA ERGONOMIĘ

ZDROWIE DOBRE SMOPOCZUCIE PRZYSZŁOŚĆ

ZASADY ERGONOMICZNEJ PRACY

Zadbaj o to, aby Twoje stanowisko pracy zostało przystosowane w prawidłowy 
sposób pod Twoje wymagania. Powinieneś czuć się zrelaksowany, odprężony,  
nie możesz czuć dyskomfortu spowodowanego pracą przy komputerze.

www.NowyStyl.pl
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Fotel Sonata
• fotel przeznaczony do 24-godzinnej pracy  

7 dni w tygodniu
• maksymalne obciążenie do 150 kg
• dedykowany do instytucji pracy 

wielozmianowej
• tapicerka WK24/7 o wysokiej odporności 

na ścieranie: 500 000 cykli Martindale
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość zakupienia 
dodatkowych kółek do powierzchni twardych
INDEKS KOLOR
NS7625 czarny

OFERTA EXPRESS

Fotel Mirage
• mechanizm TILT: regulacja oporu oparcia, 

blokada kąta odchylenia oparcia w pozycji 
do pracy, możliwość swobodnego kołysania 
się, płynna regulacja wysokości fotela

• podłokietniki stałe
INDEKS KOLOR
NS1461 czarny

Fotel Nova
• wysokie, z tapicerowanym oparciem 

i siedziskiem
• stałe tapicerowane podłokietniki
• podstawa z polerowanego aluminium
• możliwość swobodnego kołysania się
• blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach
• regulacja siły oporu za pomocą pokrętła
• regulacja wysokości krzesła za pomocą 

podnośnika pneumatycznego
• Anti Shock – zabezpieczenie przed 

uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
• kółka do powierzchni dywanowych 

w standardzie
INDEKS KOLOR
NS1148 czarny

Fotel Manager
• szerokie, komfortowe siedzisko
• komfortowe, wysokie oparcie
• możliwość swobodnego kołysania się, 

maksymalny kąt wychylenia oparcia  
wynosi 13˚

• możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy
• regulacja siły oporu oparcia
• płynna regulacja wysokości krzesła 

za pomocą podnośnika pneumatycznego
• podłokietniki fotelowe stałe, plastikowe
• podstawa czarna plastikowa
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych
INDEKS KOLOR
NS1088 czarny

 

Fotel Mefisto
• wygodne, szerokie oparcie  

i siedzisko tapicerowane pianką  
oraz tkaniną welurową

• konstrukcja z profilowanej sklejki 
gwarantuje długie użytkowanie fotela

• mechanizm umożliwiający swobodne 
kołysanie się, blokadę oparcia w pozycji 
do pracy oraz regulację siły odchylania 
oparcia

• nylonowa, pięcioramienna podstawa
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość dokupienia kółek 
do powierzchni parkietowych
INDEKS KOLOR
NS1086 czarny 
NS6811 szary
NS1084 niebieski

7
dni

7
dni

7
dni

Krzesło Orlando
• regulowane podłokietniki
• mechanizm Epron Syncron: możliwość 

swobodnego kołysania się, oparcie odchylające 
się synchronicznie z siedziskiem, regulacja 
głębokości siedziska 6 cm (opcja), możliwość 
blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,  
płynna regulacja wysokości krzesła

• podłokietniki regulowane w pozycji góra/dół
• samohamujące kółka do powierzchni miękkich 

lub twardych
INDEKS KOLOR
NS1452  czarny
NS1453  grafit

7
dni

7
dni

7
dni

Krzesła
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Krzesło Intrata
• siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 

z atestem trudnopalności
• mechanizm FST: możliwość swobodnego 

kołysania się, blokada kata pochylenia oparcia 
w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia 
za pomocą pokrętła,regulacja wysokości  
oparcia up&down (70 mm), regulacja  
głębokości i wysokości siedziska

• regulowany zagłówek i podłokietniki  
w zakresie góra/dół
INDEKS KOLOR
NS1454  czarny
NS1455  grafit

 

Krzesło Hit/Hit R
• szerokie, komfortowe siedzisko  

i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie 
oparcie

• oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem 
tkaniny siatkowej i imitacji skóry oraz tkaniny 
w kolorze czarnym

• możliwość swobodnego kołysania się
• możliwość blokady siedziska i oparcia 

w pozycji do pracy
• regulacja siły oporu oparcia
• regulowana wysokość krzesła
• regulowane podłokietniki (Hit R)
• tapicerowany zagłówek
• podstawa stalowa, chromowana
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych w standardzie
INDEKS KOLOR MODEL
NS1294 czarny Hit R
NS7638 czarny Hit

OFERTA EXPRESS

 

  

Fotel Ergoflex
• ergonomicznie wyprofilowane oparcie 

z podparciem lędźwi, tapicerowane 
przewiewną i wytrzymałą siatką

• mechanizm Mutliblock - blokada oparcia 
w optymalnej pozycji do pracy

• swobodne odchylanie się
• wysokość krzesła regulowana  

za pomocą podnośnika pneumatycznego
• tapicerowany, regulowany zagłówek
• regulowane podłokietniki
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość zakupienia 
dodatkowo kółek do powierzchni twardych
INDEKS KOLOR

NS5963 czarny 

7
dni

7
dni

7
dni

7
dni

7
dni

Krzesło Viden
• wygodne tapicerowane siedzisko oraz wysokie 

oparcie
• regulowany tapierowany zagłówek
• regulowane podłokietniki
• czarna podstawa z tworzywa sztucznego
• możliwość swobodnego kołysania się  

– oparcie odchylające się synchronicznie 
z siedziskiem

• kąt odchylenia oparcia 33° zsynchronizowany 
z kątem pochylenia siedziska 11°

• możliwość blokady siedziska i oparcia  
w 5 pozycjach

• regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła
• kółka do powierzchni dywanowych w standardzie
• opcjonalne kółka do powierzchni twardych

INDEKS KOLOR
NS0020  czarny
NS0021 ciemnoszary

Krzesło TakTik
• miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
• synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska 

w stosunku 2:1
• możliwość blokady siedziska i oparcia  

w 5 pozycjach
• regulacja wysokości oparcia (10 zapadek)
• regulacja siły oporu oparcia za pomocą 

pokrętła
• wygodne regulowane podłokietniki
• zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia 

w plecy po zwolnieniu blokady
• regulacja wysokości siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego
• czarna nylonowa podstawa
• kółka do powierzchni dywanowych 

w standardzie
• opcjonalne kółka do powierzchni twardych

INDEKS KOLOR
NS0015  czarny
NS0016 ciemnoszary

Krzesło TakTik Mesh
• miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie 

z wytrzymałej siatki
• synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska 

w stosunku 2:1
• możliwość blokady siedziska i oparcia  

w 5 pozycjach
• regulacja wysokości oparcia (10 zapadek)
• regulacja siły oporu oparcia za pomocą 

pokrętła
• wygodne regulowane podłokietniki
• zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia 

w plecy po zwolnieniu blokady
• regulacja wysokości siedziska za pomocą 

podnośnika pneumatycznego
• czarna nylonowa podstawa
• kółka do powierzchni dywanowych 

w standardzie
• opcjonalne kółka do powierzchni twardych

INDEKS KOLOR
NS0017  czarny
NS0018 ciemnoszary

7
dni
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Krzesło I-line
• szerokie oparcie i siedzisko tapicerowane 

pianką oraz tkaniną Oban posiadającą atest 
trudnopalności

• mechanizm Ergon 2L umożliwiający blokadę 
kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji

• regulowana wysokość oparcia
• regulowane podłokietniki
• stabilna, nylonowa podstawa krzesła
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość dokupienia kółek 
do powierzchni parkietowych
INDEKS KOLOR
NS1255 szary
NS1256 czarny
NS1451 ciemnoszary

Krzesło Leon ST
• szerokie, komfortowe siedzisko 

i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
• oparcie tapicerowane z obydwu stron tkaniną 

z atestem trudnopalności
• funkcja swobodnego kołysania zapewnia 

stabilne podparcie kręgosłupa podczas ruchu 
w pozycji siedzącej

• regulowane podłokietniki
• chromowana podstawa krzesła
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość dokupienia kółek 
do powierzchni parkietowych
INDEKS KOLOR
NS7635 czarny
NS7636 szary

Krzesło Akord
• mechanizm PST01-CPW: permanentnego 

kontaktu
• tapicerowane oparcie oraz siedzisko z osłoną 

z tworzywa sztucznego
• stałe podłokietniki z czarnego tworzywa 

sztucznego
• podnośnik pneumatyczny
• podstawa 5-ramienna z czarnego poliamidu
• kółka do miękkich powierzchni  

samohamujące w standardzie
INDEKS KOLOR
NS7647 szary
NS7646 czarny
NS0019 ciemnoszary

7
dni

OFERTA EXPRESS

Krzesło Bravo
• obrotowe, biurowe z miękkim tapicerowanym 

siedziskiem i oparciem oraz stałymi 
podłokietnikami

• osłona siedziska i oparcia, podstawa 
oraz podłokietniki wykonane z tworzywa 
sztucznego

• mechanizm CPT
• regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby
• regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby
• regulacja kąta pochylenia oparcia
• blokada kąta pochylenia oparcia w wybranej 

pozycji za pomocą śruby
• płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 

podnośnika pneumatycznego
INDEKS KOLOR
NS4236  czarny
NS4287  ciemnoszary
NS4237  szaro-czarny

Krzesło konferencyjne 
Samba
• siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 

bukowej, tapicerowane imitacją skóry
• rama stalowa, chromowana
• składowanie w stosie do 4 sztuk
• nakładki podłokietników z drewna 

bukowego
• nogi krzesła wyposażone w plastikowe 

stopki chroniące podłoże przed 
zniszczeniem
INDEKS KOLOR
NS1457  czarny

Krzesło konferencyjne 
Cortina
• wytrzymała, metalowa,  

chromowana rama krzesła
• plastikowe profilowane  

siedzisko i plastikowe oparcie
• niebrudzące stopki, chroniące  

podłogę przed zarysowaniem
• krzesło łatwe do utrzymania w czystości
• możliwość składowania w stosie (maks. 8 szt.)

INDEKS KOLOR
NS7099 szary
NS1018 czarny
NS1017 niebieski

7
dni

7
dni

7
dni

7
dni

7
dni

3
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OFERTA STANDARD

Fotel Supra ECO
• szerokie, komfortowe siedzisko 

i ergonomicznie wysokie  
wyprofilowane oparcie

• oparcie tapicerowane z obydwu  
stron ekoskórą

• możliwość swobodnego kołysania się
• blokada oparcia w pozycji do pracy
• regulacja siły oporu oparcia
• płynna regulacja wysokości krzesła 

za pomocą podnośnika pneumatycznego
• stalowe podłokietniki z miękkimi, 

tapicerowanymi nakładkami
• kółka do powierzchni miękkich  

w standardzie
INDEKS KOLOR
NS1323 ecru
NS1322 czarny   

3

 

Krzesło Swift
• ergonomicznie wyprofilowane 

oparcie tapicerowane przewiewną 
i wytrzymałą czarną siatką

• oparcie posiada podoparcie  
pod lędźwie

• siedzisko tapicerowane tkaniną  
z atestem trudnopalności

• możliwość blokady kąta odchylenia  
oparcia w wybranej pozycji

• regulowany zagłówek
• regulowane podłokietniki
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość zakupienia 
dodatkowo kółek do powierzchni twardych
INDEKS KOLOR
NS1286 czarny
NS1287 szary

 

Krzesło Stillo GTP
• wygodne siedzisko tapicerowane pianką 

oraz tkaniną z atestem trudnopalności
• oparcie odchylające się synchronicznie 

z siedziskiem w stosunku 2:1, możliwość 
blokady oparcia w 5 pozycjach

• funkcja Anti-Shock - zabezpieczająca przed 
uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

• regulacja siły oporu oparcia
• up&down - regulowana wysokość oparcia
• stabilna, nylonowa podstawa
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość dokupienia kółek 
do powierzchni parkietowych
INDEKS KOLOR
NS6521 pomarańczowy
NS6812 szary
NS6835 czarny

 

Krzesło konferencyjne  
Beta
• kubełek z tworzywa sztucznego
• stalowa rama chromowana
• plastikowe stopki, aby zapobiec 

zarysowaniu powierzchni
• możliwość składowania krzeseł 

w stosie do 6 sztuk
• posiada Atest Badań 

Wytrzymałościowych Remodex
INDEKS KOLOR

NS6896 niebieski
NS6711 szary
NS1450 czarny
NS1426 jasnoszary

Wieszak Arizona
• wykonany z rur stalowych, 

chromowanych  
lub malowanych proszkowo

• stabilny, wytrzymały
• uchwyt na parasole  

oraz podstawka na ściekającą  
z nich wodę
INDEKS KOLOR
NS1053 czarny
NS1098 chrom
NS5427 aluminium

7
dni

OFERTA EXPRESS
7
dni

 

Krzesła konferencyjne 
ISO Chrom/ISO Black
• siedzisko i oparcie wykonane z litej sklejki 

drewnianej
• siedzisko i oparcie pokryte pianką tapicerską 

oraz tkaniną podstawową
• plastikowa osłona oparcia zapobiega 

przecieraniu tkaniny podczas użytkowania
• rama wykonana z profili stalowych malowana 

proszkowo na kolor czarny lub chromowana
• nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki 

chroniące podłogę przed zniszczeniem
• możliwość składania w stosy do 10 szt.
• posiadają Atest Badań Wytrzymałościowych 

Remodex
INDEKS KOLOR MODEL
NS1054 czarny ISO Chrom
NS7565 ciemnoszary ISO Chrom
NS1000 szaro-czarny ISO Chrom
NS5008 czarny ISO Black
NS5560 ciemnoszary ISO Black
NS1035 szaro-czarny ISO Black

7
dni
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Krzesło 
specjalistyczne Goliat
• miękkie siedzisko tapicerowane imitacją 

skóry
• płynnie regulowana wysokość siedziska 

za pomocą podnośnika pneumatycznego
• podstawa stalowa z nakładkami  

z tworzywa sztucznego
• metalowa obręcz pod stopy o regulowanej 

wysokości
INDEKS KOLOR

NS6656 czarny

Fotel biurowy Corsica
• mechanizm typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania 

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska w zakresie: 

106-116 cm 
• komfortowe i ergonomiczne oparcie 

ze zintegrowanym zagłówkiem
• wykonane z ekoskóry
• plastikowe podłokietniki, stalowa podstawa
• rekomendowane maksymalne obciążenie: 

100 kg
• szer. siedziska: 52 cm
• głęb. siedziska: 49 cm
• szer. oparcia: 52 cm
• wys. oparcia: 69 cm 

INDEKS KOLOR
DO1564 czarny

Fotel biurowy Cyprus
• mechanizm typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania 

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska 

w zakresie: 109-119 cm 
• komfortowe i ergonomiczne oparcie 

ze zintegrowanym zagłówkiem
• wykonane z ekoskóry
• eleganckie i miękkie podłokietniki 

wykończone ekoskórą, stalowa podstawa
• rekomendowane maksymalne obciążenie: 

100 kg
• szer. siedziska: 52 cm
• głęb. siedziska: 50,5 cm
• szer. oparcia: 52 cm
• wys. oparcia: 67 cm

INDEKS KOLOR
DO1565 czarny

3

 

Krzesło Leon GTP2
• szerokie oparcie i siedzisko tapicerowane 

pianką oraz tkaniną welurową lub imitacją 
skóry

• mechanizm umożliwiający swobodne 
odchylanie, blokadę w pozycji do pracy 

• oraz regulację siły odchylania oparcia
• podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną 

regulację wysokości fotela
• stabilna podstawa jezdna zapewnia komfort 

i bezpieczeństwo użytkowania
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość dokupienia kółek 
do powierzchni parkietowych
INDEKS KOLOR
NS6727 czarno-pomarańczowy
NS6940 szaro-czarny

Krzesło Bertold
• komfortowe siedzisko i oparcie
• siedzisko i oparcie tapicerowane pianką 

oraz tkaniną z atestem trudnopalności
• mechanizm pozwalający na blokadę kąta 

odchylenia oparcia w wybranej pozycji
• regulowana wysokość krzesła
• regulowana wysokość oparcia 

za pomocą śruby
• wygodne podłokietniki
• podstawa czarna, nylonowa
• kółka do powierzchni dywanowych

INDEKS KOLOR
NS1297 niebieski
NS1298 szary
NS1299 czarny

Krzesło Adler GTP
• wysokie, ergonomicznie  

wyprofilowane oparcie i wygodne siedzisko 
tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną

• możliwość blokady kąta odchylenia oparcia 
w wybranej pozycji

• regulowana wysokość oparcia
• nylonowa, czarna podstawa
• samohamujące kółka do powierzchni 

dywanowych, możliwość dokupienia kółek 
do powierzchni parkietowych
INDEKS KOLOR
NS7504 ciemnoszary
NS1249 czarny   

OFERTA STANDARD

opracie siedzisko
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Fotel biurowy Malta
• mechanizm typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania  

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska  

w zakresie: 106,5-118,5 cm 
• komfortowe i ergonomiczne oparcie 

wykonane z tkaniny mambranowej 
• plastikowe podłokietniki, stalowa podstawa
• rekomendowane maksymalne obciążenie: 

100 kg
• szer. siedziska: 62,5 cm
• głęb. siedziska: 65 cm
• wys. oparcia: 106,5-118,5 cm

INDEKS KOLOR
DO1569  czarny
DO1570  szary

Fotel biurowy Crete
• mechanizm typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania  

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska  

w zakresie: 39-49 cm
• wys. krzesła: 101-111 cm
• komfortowe i ergonomiczne oparcie 

ze zintegrowanym zagłówkiem wykonane 
z ekoskóry

• plastikowe podłokietniki, stalowa podstawa
• rekomendowane maksymalne obciążenie: 

100 kg
• szer. siedziska: 50,5 cm
• głęb. siedziska: 48 cm
• szer. oparcia: 50,5 cm
• wys. oparcia: 70 cm

INDEKS KOLOR
DO1562 czarny

Fotel biurowy Ibiza
• mechanizm typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania 

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska  

w zakresie: 108-118 cm 
• komfortowe i ergonomiczne oparcie 

wykonane z poliuretanu i PVC
• materiałowe podłokietniki, stalowa 

podstawa
• rekomendowane maksymalne obciążenie: 

100 kg
• szer. siedziska: 65 cm
• głęb. siedziska: 63 cm
• wys. oparcia: 108-118 cm 

INDEKS KOLOR
DO1567 czarny

Fotel biurowy Tenerife
• ergonomiczny z mechanizmem  

typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania 

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska  

w zakresie: 117-127 cm
• komfortowe i ergonomiczne oparcie 

ze zintegrowanym zagłówkiem w rozmiarze 
26,5 x 17,5 cm, wykonane z ekoskóry

• plastikowe podłokietniki, stalowa podstawa
• rekomendowane maksymalne obciążenie: 

100 kg
• szer. siedziska: 52 cm
• głęb. siedziska: 50,5 cm
• szer. oparcia: 52 cm
• wysokość oparcia: 59 cm

INDEKS KOLOR
DO1566 czarny

Fotel biurowy Rhodos
• mechanizm typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania 

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska  

w zakresie: 46-56 cm
• wysokość krzesła: 100-110 cm 
• ergonomiczne oparcie ze zintegrowanym 

zagłówkiem 
• wykonane z tkaniny membranowej
• miękkie siedzisko, plastikowe podłokietniki, 

stalowa podstawa
• rekomendowane maksymalne obciążenie: 

100 kg
• szer. siedziska: 50 cm
• głęb. siedziska: 50 cm
• szer. oparcia: 46 cm
• wys. oparcia: 60 cm 

INDEKS KOLOR
DO1563 czarny

Fotel biurowy Lipsi
• mechanizm typu TILT
• możliwość swobodnego kołysania 

oraz blokady pozycji do pracy
• regulacja wysokości siedziska  

w zakresie: 91,5-101,5 cm 
• komfortowe i ergonomiczne oparcie 

wykonane z siatki typu mesh 
plastikowe podłokietniki, stalowa podstawa

• rekomendowane maksymalne obciążenie: 
100 kg

• szer. siedziska: 58 cm
• głęb. siedziska: 58 cm
• wys. oparcia: 91,5-101,5 cm

INDEKS KOLOR
DO1568 czarny

OFERTA STANDARD
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Krzesło Evia
• standardowa forma, posiada tapicerowane 

siedzisko oraz oparcie
• mechanizm ruchowy CPT
• regulacja kąta pochylenia oparcia poprzez 

blokowanie pokrętłem
• regulacja wysokości oparcia poprzez blokowanie 

pokrętłem
• regulacja odległości oparcia od siedziska
• regulacja wys. siedziska za pomocą dźwigni
• blokada w wielu pozycjach
• korzystanie z mechanizmu tylko w pozycji 

zablokowanej
• podstawa czarna, nylonowa Ø 600 mm  

(poliamid + 30% włókno szklane)
• kółka twarde 50 mm do powierzchni miękkich 

(dywanowych)
• podłokietniki stałe; konstrukcja czarna, twarda 

polipropylenowa
INDEKS KOLOR
DO1573 czarny

Krzesło Paros
• tapicerowane, szerokie siedzisko wykonane 

jest z pianki wylewanej, regulacja wysokości, 
mechanizm ruchowy CPT

• regulacja kąta pochylenia oparcia poprzez 
blokowanie pokrętłem

• regulacja wysokości oparcia poprzez blokowanie 
pokrętłem

• regulacja odległości oparcia od siedziska
• regulacja wys. siedziska za pomocą dźwigni
• blokada w wielu pozycjach
• korzystanie z mechanizmu tylko w pozycji 

zablokowanej
• podstawa czarna, nylonowa Ø 600 mm  

(poliamid + 30% włókno szklane)
• kółka twarde 50 mm; do powierzchni miękkich 

(dywanowych)
• podłokietniki stałe; konstrukcja czarna, twarda 

polipropylenowa
INDEKS KOLOR
DO1572 czarny

Krzesło Kefalonia
• ergonomiczne rozwiązania
• zintegrowany mechanizm asynchroniczny 

trójdźwigniowy
• osobna regulacja pochylenia opacia i pochylenia 

siedziska (dwiema dźwigniami)
• blokada w wielu pozycjach
• mechanizm przeznaczony do użytkowania w pozycji 

zablokowanej
• pochylenie siedziska -3°/+5°, oparcia -14°/+35°
• automatyczna regulacja wysokości oparcia
• płyta przesuwu siedziska, regulacja głębokości 

siedziska w 5 pozycjach
• podstawa czarna, nylon Ø 690 mm  

(poliamid + 30% włókna szklanego)
• kółka twarde 50 mm do powierzchni miękkich 

(dywanowych)
• podłokietnik regulowany góra-dół, konstrukcja 

nylonowa, nakładka PU
• zagłówek tapicerowany z regulacją wysokości

INDEKS KOLOR
DO1574 czarny

Fotel Thassos
• maksymalne obciążenie do 150 kg
• (ZC) – zintegrowany mechanizm CPT dwudźwigniowy
• podstawa czarna, nylonowa Ø 690 mm  

(poliamid + 30% włókno szklane)
• regulacja kąta pochylenia oparcia  

za pomocą dźwigni, pochylenie do 33°
• regulacja odległości oparcia od siedziska
• regulacja wys. siedziska za pomocą dźwigni
• blokada w wielu pozycjach
• korzystanie z mechanizmu tylko w pozycji 

zablokowanej
• czarna, nylonowa Ø 690 mm  

(poliamid + 30% włókno szklane)
• podłokietniki regulowane góra-dół;  

konstrukcja czarna stalowa; czarne,  
miękkie nakładki poliuretanowe

• kółka twarde 50mm do powierzchni miękkich 
(dywanowych)
INDEKS KOLOR
DO1571 czarny

Maty podłogowe pod krzesło
• wykonane z najwyższej jakości winylu, posiadają zaokrąglone rogi
• na twarde podłoża, także laminaty, chronią powierzchnię przed przetarciem, 

uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• wysoka jasność, podwyższona przejrzystość oraz precyzja wykonania 
• zachowują swoje właściwości w przedziale 1-30°C
• nie zawierają substancji trujących: (m.in.) kadmu, ftalanu, ołowiu, bisfenolu
• grubość: 2 mm; kolor transparentny

INDEKS RODZAJ WYMIARY
DO1575  prostokątna 1200x900 mm
DO1576  prostokątna 1500x1200 mm
DO1577  kształt T 1200x900 mm
DO1578  kształt T 1340x1150 mm

Mata ochronna na podłogę
• przeznaczona do twardych podłóg
• wykonana z elastycznego, trwałego i bardzo wytrzymałego materiału polipropylenu (PP) 

o grubości 0,8 mm
• odporna na pękanie i odkształcania
• posiada doskonałą przyczepność dzięki właściwościom antypoślizgowym
• wygłuszenie hałasu
• powierzchnia matowa w kolorze mlecznym
• zaokrąglone narożniki, bezzapachowa i wodoodporna

INDEKS RODZAJ WYMIARY
AX2521  prostokątna 1000x700 mm 
AX2519  prostokątna 1000x1400 mm

OFERTA STANDARD

Maty pod krzesła
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Maty podłogowe pod krzesło
• wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego policarbonu
• przyjazne dla środowiska, nietoksyczne, pozbawione  

substancji szkodliwych, w tym ftalanu
• chronią podłogę przed zniszczeniem na skutek  

regularnego przesuwania krzesła w tym samym miejscu
• wyciszają hałas kółek toczących się po podłodze
• bezpiecznie zaokrąglone narożniki zabezpieczają  

przed potknięciem 
• uniwersalne: spód gładki, wierzch z fakturą
• na dywany: spód z wypustkami stabilizującymi matę  

względem miękkiego podłoża (dywanu/wykładziny),  
wierzch z fakturą
INDEKS OPIS WYMIARY
LV3504 mata pod krzesło, na dywany 1200x900 mm
LV3477 mata pod krzesło, uniwersalna 1200x900 mm
LV1497 mata pod krzesło, biała 1200x900 mm
LV3716 mata pod krzesło, czarna 1200x900 mm
LV1498 mata pod krzesło, uniwersalna 1400x1000 mm
LV2359 mata pod krzesło T, uniwersalna 1200x900 mm
LV2360 mata pod krzesło T, uniwersalna 1150x1340 mm

Stojak na parasole
• stylowy i elegancki stojak 

na parasole z ozdobną perforacją
• wykonany z metalu z powłoką 

epoksydową
• wymiary: 620x260 mm

INDEKS KOLOR POJ.
DU6821 srebrny 28,5 l
DU6822 czarny 28,5 l

Kosz stalowy  
z obrotową pokrywą
• wykonany ze stali błyszczącej
• pokrywa kosza obracana o 360°
• posiada przetłoczenie pod obręcz na worek 
• antypoślizgowa podstawa kosza chroni podłogę 

przed zarysowaniem 
• wymiary kosza: wysokość: 63,5 x śr.: 31,5 cm

INDEKS KOLOR POJ.
LT1141 stalowy 45 l

Kosz stalowy z pedałem
• wykonany z błyszczącej stali 
• otwierany przyciskiem pedałowym 
• posiada plastikowe wyjmowane wiaderko

INDEKS KOLOR POJ. WYMIARY
LT1136 stalowy 5 l wys. 28 x śr. 20,5 cm
LT1133 stalowy 12 l wys. 35 x śr. 24,5 cm
LT1134 stalowy 20 l wys. 35,5 x śr. 31,5 cm
LT1135 stalowy 30 l wys. 44 x śr. 31,5 cm

Kosz na śmieci  
z czujnikiem ruchu No Touch
• sterowany czujnikami kosz na śmieci NO TOUCH
• zaprojektowany, aby sprostać potrzebom zmieniającego 

się świata
• bezdotykowy - wystarczy zrobić ruch ręką nad pokrywką, 

aby uruchomić czujnik i otworzyć pojemnik
• po 5 sekundach pojemnik zamyka się automatycznie; 

na wyświetlaczu pojawi się odliczanie czasu
• pojemnik można otwierać i zamykać w sposób tradycyjny 

- ręcznie
INDEKS KOLOR POJ.

DU2000  srebrny 6 l
DU2001  srebrny 12 l
DU2002  srebrny 21 l
DU2003  srebrny 35 l

Stojaki na parasole Kosze na śmieci
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Kosz plastikowy z uchylną pokrywą
• wykonany z tworzywa w kolorze szaro-oliwkowym 
• wymiary: 68x41 cm (wys. x szer.)
poj.: 50 l

INDEKS KOLOR POKRYWY
LT1137 niebieski
LT1138 zielony
LT1139 żółty
LT1140 czarny

Kosz biurowy metalowy Oficio
• wykonany z wytrzymałej metalowej siatki  

pokrytej czarnym lakierem
INDEKS KOLOR POJ.
OX1728 czarny 12 l
OX1729 czarny 19 l

Kosz biurowy GR-018
• lakierowany metal w kolorze czarnym 

lub srebrnym
INDEKS KOLOR POJ.

KA5550 srebrny 19 l
KA5437 czarny 19 l

Kosz Leitz WOW  
na śmieci
• gładka powierzchnia wewnętrzna 

ułatwia czyszczenie
• zintegrowana rączka ułatwiająca 

usuwanie śmieci
• specjalnie wyprofilowana obręcz 

do bezproblemowego umieszczania 
worków na śmieci

• seria produktów 
w modnych kolorach WOW

poj.: 15 l
INDEKS KOLOR
LE1820 zielony
LE6141 niebieski
LE6155 biały
LE6156 różowy
LE1819 żółty
LE6736 turkusowy
LE6737 fioletowy
LE1821 czarny

Kosz Trend na śmieci
• do zastosowań biurowych
• posiada wygodny uchwyt
poj.: 16 l

INDEKS KOLOR
DU6684 przezroczysty niebieski
DU6754 przezroczysty zielony
DU6685 przezroczysty
DU6786 przezroczysty fioletowy

Kosz otwierany przyciskiem pedałowym
• kosze wykonane z plastiku
• bez wiaderka
• występuje w kolorach: biały, beżowy, grafitowo-czarny, antracyt

INDEKS POJ. WYMIARY
LT6582 15 l 39x22,5x31 cm
LT1112 25 l 47x27x36,5 cm
LT0374 40 l 55x31x43 cm

Część kolekcji WOW
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Kosz na śmieci Vivida
• nowoczesne wzornictwo z unikalnym tłoczeniem w drobną kratkę
• duży wybór kolorów
• wspaniale pasuje do pozostałych artykułów na biurko z linii VIVIDA
• gładka wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca czyszczenie
• posiada zintegrowaną rączkę ułatwiającą wyrzucanie śmieci
• wyprofilowane obrzeże do bezproblemowego umieszczania worków na śmieci
poj.: 14 l

INDEKS KOLOR
ET6419 biały
ET6420 żółty
ET6421 czerwony

INDEKS KOLOR
ET6422 niebieski
ET6423 zielony
ET6424 czarny

Kosz na śmieci
• ażurowy kosz na śmieci, wykonany 

z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
• posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) 

- udział w systemie recyklingu i odzysku 
odpadów wynikający z przepisów prawa 
polskiego i UE

• cechuje się wysokim poziomem estetyki
• przeznaczony na drobne śmieci biurowe
poj.: 12 l

INDEKS KOLOR
DO5762 czarny
DO5764 niebieski
DO5765 szary

Kosz na śmieci ażurowy 
Donau Life
• ażurowy kosz na śmieci, wykonany 

z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
• posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) 

- udział w systemie recyklingu i odzysku 
odpadów wynikający z przepisów prawa 
polskiego i UE

• cechuje się wysokim poziomem estetyki 
przeznaczony na drobne śmieci biurowe

• średnica: 275 mm, wysokość: 295 mm
poj.: 12 l

INDEKS KOLOR
DO2330  zielony pastelowy
DO2331  żółty pastelowy
DO2332  pomarańczowy pastelowy
DO2333  niebieski pastelowy
DO2334  fioletowy pastelowy
DO2335  różowy pastelowy

Pojemnik mały do przechowywania Simple Box
• uniwersalny, do przechowywania, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• nie tylko ułatwia porządkowanie, ale również dzięki stylowemu wyglądowi dobrze 

prezentuje się w każdym pomieszczeniu
• kolor: transparentny

INDEKS POJ. WYMIARY OPIS
DO1586  3,1 l 290x200x80 mm z rączką
DO1587  4,5 l 290x200x120 mm z rączką
DO1588  6,5 l 290x200x180 mm z rączką
DO1589  8,5 l 390x290x110 mm z rączką

Pojemniki duże do przechowywania Simple Box
• uniwersalne, do przechowywania, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• nie tylko ułatwiają porządkowanie ale również dzięki stylowemu wyglądowi dobrze 

prezentują się w każdym pomieszczeniu
• kolor: transparentny

INDEKS POJ. WYMIARY OPIS
DO1590  36 l 390x390x350 mm z klipsem
DO1591  40 l 580x390x250 mm z klipsem, na kółkach
DO1592  60 l 580x390x350 mm z klipsem, na kółkach
DO1593  75 l 760x390x350 mm z klipsem, na kółkach
DO1594  80 l 580x390x420 mm z klipsem, na kółkach
DO1595  80 l 580x390x420 mm z rączką i klipsem, na kółkach
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Zegar Aria
• szklana tarcza
• mechanizm kwarcowy
• perfekcyjna widoczność i stonowany design
• zasilanie: 1 bateria AA 1,5 V (nie dołączana do zestawu)
• średnica 28,5 cm
• średnie zużycie 0,07 mA

INDEKS KOLOR
BX1612 szary metaliczny

Zegar ścienny LEITZ WOW
• cichy, kwarcowy mechanizm
• konstrukcja z solidnej, plastikowej, dwukolorowej ramy ze szklanym frontem
• tarcza z geometrycznym wzorem w kolorach WOW i dużymi cyframi
• trzy wskazówki zegara są dobrze widoczne na tle tarczy
• z wygodnym otworem do zawieszania
• średnica tarczy 29 cm
• zasilany na 1 baterią AA (nie dołączana do zestawu)

INDEKS KOLOR
LE1914 biały
LE1916 różowy
LE1917 niebieski
LE1918 turkusowy

Zegar Pop
• kwarcowy mechanizm
• widoczność nawet z 30 metrów
• dostępny w 5 kolorach - stonowanych  

lub energetyzujących
• cichy mechnizm nie zakłóca 

koncentracji
• średnica 28,5 cm
• brak baterii w komplecie

INDEKS KOLOR
BX1038 biały
BX1039 czarny
BX1041 srebrny
BX1042 zielony

Zegar ścienny LEITZ Cosy
• nowoczesny, kwadratowy analogowy zegar ścienny
• zawiera marker do wycierania na sucho do pisania własnych cyfr lub notatek
• cichy mechanizm kwarcowy, dzięki czemu tykanie Ci nie przeszkadza
• wykonany z hartowanego, bezpiecznego szkła 4 mm z wysoką odpornością 

na zarysowania i wgniecenia
• minimalistyczne oznaczenie na tarczy - możesz zapisać własne spotkania
• łatwy montaż do ściany za pomocą haczyka z tyłu zegara
• na baterie AA (nie dołączane do zestawu)
• opakowanie bez plastiku

INDEKS KOLOR
LE2040 niebieski
LE2041 szary
LE2042 żółty

Zegar ścienny  
okrągły W99158
• precyzyjny mechanizm kwarcowy
• duże cyfry
• rodzaj zasilania: bateria 1xAA
• obramowanie w kolorze białym
• średnica 22,5 cm
• brak baterii w komplecie

INDEKS KOLOR
AG7396 biały

INDEKS KOLOR
LE1915 żółty
LE1919 zielony
LE1920 fioletowy

Zegar On Time 
• kwarcowy mechanizm
• wysoka dokładność, odchylenie tylko 1 sekundy przez okres 6 lat działania
• możliwość ustawienie różnych godzin na trzech dodatkowych tarczach
• średnica 30,5 cm
• baterie w zestawie

INDEKS KOLOR
BX1613 czarny

Zegary
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Zegar Palma Bamboo
• tarcza wykonana z drewna bambusowego
• widoczność z 35 m
• bezszelestna praca sekundnika
• bateria AA w zestawie
• średnica 30 cm
• grubość tarczy 3,5 cm

INDEKS KOLOR
BX1710 czarny/drewno 

Zegar ścienny okrągły 851A
• zegar doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
• duży, wyraźny cyferblat
• cichy mechanizm kwarcowy
• płynna wskazówka sekundnika
• rodzaj zasilania: bateria 1xAA
• obramowanie w kolorze srebrnym
• średnica 40 cm
• brak baterii w komplecie

INDEKS KOLOR
AG7406 biały

Zegar Baltic
• kontur wykonany z drewna bukowego pochodzącego z lasów ekologicznych
• widoczność z 35 m
• bezszelestna praca sekundnika
• bateria AA w zestawie
• średnica 31,5 cm
• grubość tarczy 3,5 cm

INDEKS KOLOR
BX1705 biały/drewno

Zegar Mega
• kwarcowy mechanizm
• widoczność nawet ze 180 metrów
• białe cyfry na czarnym tle  

oraz czerwona wskazówka  
- kontrast korzystny w odbiorze

• idealny do auli, recepcji, korytarzy oraz open space,  
a także stylowych wnętrz

• średnica 57,5 cm
• rama z tworzywa ABS

INDEKS KOLOR
BX1707 czarny

Zegar Tempus
• wykonany ze stali, szkła i tworzywa abs
• klasyczny model z termometrem
• kwarcowy mechanizm
• czas kontrolowany radiowo
• średnica: 30,5 cm

INDEKS KOLOR
BX1711 szary metaliczny

Zegar Moon
• system podświetlenia poprawiający czytelność
• zasilanie podświetlenia: kabel z wtyczką
• kontur wykonany z aluminium
• szklana osłona tarczy
• kwarcowy mechanizm
• średnica: 30,5 cm

INDEKS KOLOR
BX1708 szary metaliczny
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Lampa biurkowa Terra
• asymetryczne oświetlenie lampy eliminuje odblaski  

i ogranicza kontrast, co redukuje zmęczenie oczu
• ruchomy klosz i ramię
• 4 poziomy oświetlenia, regulowane dotykowo
• wysokość: 38 cm, długość klosza: 30 cm, podstawa: 18x12 cm
• średnia żywotność LED: 40 000 godzin
• barwa światła: 3500 K
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• waga: 1,2 kg

INDEKS KOLOR
BX1017 srebrny

Lampa biurkowa Jazz
• lampka na biurko o smukłym i nowoczesnym wyglądzie
• bezprzewodowa ładowarka do smartfona
• port USB do ładowania urządzeń zewnętrznych
• dotykowy regulator oświetlenia
• 3 poziomy intensywności oraz barwy światła
• wysokość: 44,5 cm
• długość klosza: 32,8 cm
• moc strumienia świetlnego: 1000 lumenów
• barwa światła: 3000/4000/5000 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1603 biały/srebrny

Desk Lamp + USB Charger
• moc znamionowa: maks. 18,0 W (12 W + 6 W LED)
• znamionowy strumień świetlny: maks. 270 lumenów
• temperatura barwowa: 2700 ciepły biały, 9000 K zimny biały
• napięcie ładowarki: AC100-240 V 50/60 Hz
• prąd lampy: DC12 V/1,5 A
• kąt świecenia: 120°
• temperatura pracy: 0 do +40°C
• współczynnik mocy: >0,5
• rodzaj i ilość LED: 60PCS SMD2835
• CRI: >80 Ra
• 60% wartości strumienia świetlnego
• 95% wartości strumienia świetlnego
• żywotność: 30 000 godz.
• znamionowa trwałość lampy: 30 000 godz.
• liczba cykli włącz/wyłącz: 80 000
• stopień ochrony IP: IP20
• wymiary: 22x38 cm

INDEKS KOLOR
TI1374 biały
TI1375 czarny

Oświetlenie

Lampka biurkowa Popy LED
• mała, kompaktowa lampka o nowoczesnym designie
• możliwość podłączenia do kontaktu lub do portu USB
• możliwość złożenia, dzięki czemu lampka może 

towarzyszyć w każdej podróży
• 2 źródła światła: klosz i podstawa - możliwość 

przęłączania trybu 
• szklana podstawa emituje delikatne światło dzięki 

czemu może służyć jako lampka nocna
• dotykowy włącznik
• regulacja barwy i intensywności światła
• wysokość: 35 cm
• moc strumienia świetlnego: 400 lumenów
• barwa światła: 3000/4000/6000 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1698 biały

Lampka biurkowa  
MamboLED 2.0
• prosta lampa o smukłym kloszu
• lampa zapewnia wysokiej jakości komfortowe oświetlenie  

bez migotania
• włącznik umieszczony na kablu
• przegubowe, obrotowe ramię umożliwia ustawienie  

lampy we wszystkich kierunkach
• ciężka podstawa (1,6 kg) zapewnia doskonałą  

stabilność lampki na biurku
• możliwość przymocowania do blatu biurka  

za pomocą klipsa zaciskowego  
(maks. rozstaw 5 cm)

• zintegrowana dioda LED 
• wysokość: 30-75 cm
• średnica podstawy: 19 cm
• wymiary klosza: 28x4,5 cm
• moc strumienia świetlnego: 110 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED: 40 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1702 czarny

Lampka biurkowa Linka
• niewielki, kompaktowy rozmiar
• indukcyjna ładowarka do smartfona
• port USB do ładowania urządzeń zewnętrznych
• dotykowy regulator oświetlenia
• 4 poziomy intensywności oraz barwy światła
• wysokość: 35 cm
• długość klosza: 25 cm
• moc strumienia świetlnego: 400 lumenów
• barwa światła: 2800/3400/4500/5600 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1697 czarny

14_Meble_2023.indd   521 20.02.2023   12:36



14
ME

BL
E I

 W
YP

OS
AŻ

EN
IE 

GO
SP

OD
AR

CZ
E

www.pg-partner.pl522

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Lampka biurkowa Strata
• prosty, smukły design
• system mocowania do biurka za pomocą klipsa zaciskowego
• klosz o szerokości 80 cm został zaprojektowany tak,  

aby oświetlać biurko z nad monitora
• zapewnia idealne rozproszenie światła na monitor,  

klawiaturę oraz powierzchnię biurka
• idealna do pracy z 1 lub 2 monitorami
• elastyczne ramię umożliwia dostosowanie pozycji
• specjalnie zaprojektowany czujnik światła automatycznie  

dostosowuje poziom oświetlenia lampki do warunków  
panujących w pomieszczeniu

• dotykowy panel sterowania umieszczony na kloszu
• możliwość łatwego demontażu klosza lampy
• regulacja barwy i intensywności światła
• wysokość: 70 cm
• moc strumienia świetlnego: 680 lumenów
• barwa światła: 3000-6000 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1699 czarny

Lampka biurkowa Sunlight
• inteligentna lampka biurkowa
• regulacja barwy oraz intensywności światła  

za pomocą specjalnej aplikacji na smartfona
• możliwość włączenia automatycznego trybu sterowania,  

zaprogramowanego według cyklu okołodobowego
• automatyczne wygaszanie podczas nieobecności  

użytkownika
• smukła, minimalistyczna sylwetka
• podwójne elastyczne ramię
• w podstawie port USB do ładowania smartfona
• włącznik umieszczony na kablu
• wykonana ze stali
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 2700-5000 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1695 czarny

Lampka biurkowa Vicky
• smukła sylwetka i nowoczesny design
• podwójne ruchome ramię i obrotowy klosz
• w podstawie port USB do ładowania smartfona
• dotykowy włącznik
• wykonana ze stali z elementami drewna
• 3 poziomy intensywności światła
• moc strumienia świetlnego: 900 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1604  biały/drewno
BX1750  czarny/drewno

Lampka biurkowa Senza 2
• smukły i nowoczesny design
• regulowana wysokość: od 25 do 57 cm
• światło LED o niskim zużyciu
• dotykowy regulator oświetlenia
• 3 poziomy intensywności  

oraz barwy światła
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 3000 do 6500 K
• średnia żywotność LED: 40 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1693 szary metaliczny

Desk Lamp Night Light
• moc znamionowa: maks. 7 W
• temperatura barwowa: 6000 K - zimny biały
• znamionowy strumień świetlny: maks. 260 lumenów  

(28, 108, 260 lumenów)
• napięcie ładowarki: AC100-240 V 50/60 Hz
• prąd lampy: DC5 V/1 A
• kąt świecenia: 120°
• temperatura pracy: -20 do +40°C
• współczynnik mocy: >0,4
• rodzaj i ilość LED: 34PCS SMD3528
• CRI: >80 Ra
• 60% wartości strumienia świetlnego
• 95% wartości strumienia świetlnego
• żywotność: 30 000 godz.
• znamionowa trwałość lampy: 30 000 godz.
• liczba cykli włącz/wyłącz: 15 000
• stopień ochrony IP: IP20
• wymiary: 115x113x540 mm

INDEKS KOLOR
TI1368 biały
TI1369 czarny

Desk Lamp Eco-Leather
• moc znamionowa: maks. 7 W
• znamionowy strumień świetlny: maks. 230 lumenów
• temperatura barwowa: 5500 K zimny biały
• napięcie ładowarki: AC100-240 V 50/60 Hz
• prąd lampy: DC5 V/1 A
• kąt świecenia: 120°
• temperatura pracy: -20 do +40°C
• współczynnik mocy: >0,4
• rodzaj i ilość LED: 25 szt. SMD2835
• CRI: >80 Ra
• 60% wartości strumienia świetlnego
• 95% wartości strumienia świetlnego
• żywotność: 35 000 godz.
• znamionowa trwałość lampy: 35 000 godz.
• liczba cykli włącz/wyłącz: 15 000
• stopień ochrony IP: IP20
• wymiary: 59x90x500 mm

INDEKS KOLOR
TI1372 czarny
TI1373 brązowy
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Lampa biurkowa Easy
• prosta i funkcjonalna lampka biurkowa 

do codziennego użytku
• możliwość regulacji intensywności światła
• w podstawie port USB do ładowania smartfona
• elastyczne ramię umożliwia szeroki zakres ruchów
• ruchomy odcinek ramienia: 20 cm
• światło LED o niskim zużyciu
• dotykowy włącznik
• wysokość: 52 cm
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 3500 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1035 czarny

Desk Lamp + Night Lamp  
Compact Size
• moc znamionowa: maks. 6,0 W
• znamionowy strumień świetlny: maks. 200 lumenów
• temperatura barwowa: 5500 K zimny biały
• napięcie ładowarki: AC100-240 V 50/60 Hz
• prąd lampy: DC5 V/1 A
• kąt świecenia: 120°
• temperatura pracy: - 20°+40°C
• współczynnik mocy: >0,4
• rodzaj i ilość LED: 28PCS SMD2835
• CRI: >80 Ra
• 60% wartości strumienia świetlnego
• 95% wartości strumienia świetlnego
• żywotność: 35 000 godz.
• znamionowa trwałość lampy: 35 000 godz.
• liczba cykli włącz/wyłącz: 15 000
• stopień ochrony IP: IP20
• wymiary: 110x58x490 mm

INDEKS KOLOR
TI1370 biały
TI1371 czarny

Lampka biurkowa Cristal
• niezwykle elegancka
• możliwość regulacji intensywności światła
• włączenie lampki poprzez dotknięcie jej  

metalowych elementów
• podłużne żarówki schowane  

pod kloszem z matowego szkła:  
perfekcyjne rozproszenie światła

• wysokość: 47 cm
• światło LED o niskim zużyciu
• dotykowy włącznik
• moc strumienia świetlnego: 900 lumenów
• barwa światła: 3000K 
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1688 szary metaliczny

Lampka biurkowa  
Flexio 2.0 LED
• smukły i nowoczesny design
• wysokość: 43,5 cm 
• światło LED o niskim zużyciu
• włącznik umieszczony na kablu
• moc strumienia świetlnego: 400 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED: 50 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1689 czarny
BX1690 szary metaliczny

Lampka biurkowa LED składana
• podwójne chromowane ramię teleskopowe 

wykonane z wytrzymałej stali
• 80% mniej poboru energii niż w przypadku 

klasycznej lampy
• ciepła biel (2700K)
• żywotność diody LED: 15000 godzin świecenia
• klasa energetyczna: „G”
• natężenie oświetlenia: 695 lx
• strumień świetlny: 180 lm
• łatwo dostępny przełącznik umieszczony 

na podstawie
• kabel: 1,5 m

INDEKS KOLOR
DO2310 biały
DO2311 czarny

Lampka biurkowa  
Sol LED
• wyposażona w zintegrowaną diodę LED  

o bardzo wysokiej jakości oświetlenia
• regulowane ramię 
• wysokość: 45 cm
• średnica podstawy: 14 cm
• moc strumienia świetlnego: 500 lumenów
• barwa światła: 3000 K
• średnia żywotność LED: 20 000 godz. 

INDEKS KOLOR
BX1028 czarny
BX1030 czerwony
BX1029 niebieski
BX1694 biały
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Kolekcja White&Wood
1. lampka biurkowa VICKY
• podwójne ramię i obrotowy klosz, port USB do ładowania smartfona, dotykowy włącznik, 

zintegrowana dioda LED - żywotność ok. 50 000 h, 3 poziomy intensywności światła, barwa 
światła 3000 K, wysokość ok. 44 cm, średnicy podstawy 18 cm

2. lampa podłogowa PRYSKA
• klosz rozprasza światło do góry - nie razi w oczy, 3 stopnie intensywności światła, stabilna 

podstawa 5 kg, zintegrowana dioda LED - żywotność ok. 40 000 h, wysokość 180 cm, 
średnica podstawy: 34 cm, barwa światła: 3000 K

3. wieszak ACCESS
• 6 haczyków na płaszcze i kurtki, stojak na 6 parasoli z tacką ociekową, stal z elementami 

bukowymi, podstawa o wadze 5,4 kg i śr. 34 cm, wysokość 175 cm, nadaje się do recyklingu
4. zegar BALTIC
• kontur wykonany z drewna bukowego, pochodzącego z lasów ekologicznych, czytelny z 35 m, 

bezszelestna praca sekundnika, bateria AA w zestawie, średnica 31,5 cm

Kolekcja Bamboo
1. lampka biurkowa BAYA
• przegubowe, obrotowe ramię, możliwość postawienia na biurku lub przykręcenia do blatu 

(klips zaciskowy, maks. rozstaw 5 cm), żarówka LED w zestawie, wysokości 15-55 cm,  
średnicy podstawy 23 cm

2. lampa podłogowa BALY
• klosz rozprasza światło do góry - nie razi w oczy, 3 stopnie intensywności swiatła, stabilna 

podstawa 5 kg, zintegrowana dioda LED - żywotność ok. 40 000 h,  wysokość 180 cm, 
średnica podstawy 32 cm, barwa światła 3000 K

3. wieszak BORA
• 6 haczyków na płaszcze i kurtki, stojak na 6 parasoli z tacką ociekową, stal z elementami 

bambusowymi, podstawa o wadze 5,4 kg i średnicy podstawy 34 cm, wysokości 178 cm
4. zegar PALMA
• tarcza wykonana z drewna bambusowego, czytelny z 35 m, bezszelestna praca sekundnika,  

bateria AA w zestawie, średnica 30 cm

1.

2.
4. 3.INDEKS OPIS

BX1701 lampka biurkowa Baya
BX1716 lampa podłogowa Baly
BX1704 wieszak Bora
BX1710 zegar Palma

1.

4.

2.
3.

INDEKS OPIS
BX1604 lampka biurkowa Vicky
BX1700 lampa podłogowa Pryska
BX1717 wieszak Access
BX1705 zegar Baltic
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Lampka biurkowa Travel Light
• podłączana bezpośrednio do laptopa
• klips zaciskowy mocuje lampkę na krawędzi ekranu,  

co umożliwia dokładne oświetlenie całej klawiatury
• ładowana kablem USB - możliwość pracy  

bez podłączenia do zasilania
• do zestawu dołączono elegancki pokrowiec  

do przechowywania i przewożenia lampki
• dotykowy włącznik
• regulacja barwy i intensywności światła
• szerokość klosza: 28 cm
• moc strumienia świetlnego: 100 lumenów
• barwa światła: 2900/3700/6500 K
• średnia żywotność LED: 30 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1703 czarny

Lampka biurkowa Ukky
• mała, kompaktowa o nowoczesnym designie
• przyjemne, stabilne, wysokiej jakości światło  

dzięki diodzie LED najnowszej generacji, chronionej  
nieprzezroczystym tworzywem sztucznym

• ładowana kablem USB - możliwość pracy  
bez podłączenia do zasilania

• możliwość złożenia, dzięki czemu lampka  
może towarzyszyć w każdej podróży

• możliwość zasilania bateriami,  
gdy lampka nie jest naładowana

• dotykowy włącznik
• regulacja intensywności światła
• wysokość: 30 cm
• średnica podstawy: 12 cm
• moc strumienia świetlnego: 100 lumenów
• barwa światła: 4300 K
• średnia żywotność LED: 20 000 godzin

INDEKS KOLOR
BX1712 biały

Wieszak Access
• na ubrania, o prostym, nowoczesnym designie
• wykonany ze stali pokrytej powłoką epoksydową
• 6 haczyków z zabezpieczeniem  

przed spadaniem ubrań
• możliwość wieszania ubrań na wieszakach  

oraz bezpośrednio za wszyte zawieszki
• wyposażony w uchwyt na parasole z tacką  

ociekową - mieści do 6 parasoli
• stabilna podstawa o wadze 5,4 kg zabezpiecza  

wieszak przed przewróceniem
• wysokość: 175 cm
• średnica podstawy: 34 cm
• nadaje się do recyklingu
• montaż w 4 minuty

INDEKS KOLOR
BX1715 czarny
BX1717 white&wood
BX1704 bora bamboo czarny

Wieszak magnetyczny
• magnetyczny, wykonany ze stali z powłoką epoksydową
• możliwość zamocowania na dowolnej metalowej powierzchni
• nie wymaga wiercenia dziury do zamocowania
• nowoczesny, opływowy, minimalistyczny design
• zaokrąglona końcówka z antypoślizgowego tworzywa 

nie odkształca odzieży i zabezpiecza ją przed spadaniem
• wymiary: 6,8x14,8x7,6 cm
• waga: 0,26 kg
• maks. obciążenie: 12 kg

INDEKS KOLOR
BX1714 czarny

Wieszak Groom
• na okrycia wierzchnie  

wykonany z chromowanej stali
• 4 obrotowe kółka zapewniają 

mobilność i łatwość  
przestawiania wieszaka

• idealny do użytku w biurze i w domu
• górna rurka przeznaczona 

do wieszania wszelkiego rodzaju ubrań 
na wieszakach

• na dole półka na torby i buty
• mieści do 40 wieszaków na ubrania
• wysokość: 162 cm
• szerokość 90 cm
• głębokość: 42 cm
• maks. obciążenie: 70 kg

INDEKS KOLOR
BX1713 czarny

Dzwonek recepcyjny
• stalowy dzwonek recepcyjny
• idealny do hoteli, restauracji, firm, sklepów, do powiadamiania personelu, itp.
• bezsprężynowy mechanizm gwarantuje bardzo długie użytkowanie produktu
• metaliczny, charakterystyczny dźwięk
• do stosowania w pozycji poziomej
• średnica podstawy: 85 mm

INDEKS KOLOR
DO1625 srebrny

Wieszaki, dzwonek recepcyjny

14_Meble_2023.indd   525 20.02.2023   12:37



14
ME

BL
E I

 W
YP

OS
AŻ

EN
IE 

GO
SP

OD
AR

CZ
E

www.pg-partner.pl526

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Tabliczka informacyjna Click Sign
• tabliczka informacyjna wykonana z tworzywa wysokiej jakości
• łatwa wymiana wkładów poprzez otwarcie okienka
• do montażu na śrubach lub do przyklejenia
• zestaw montażowy i szablon do wiercenia otworów w komplecie

INDEKS SZER. WYS. KOLOR
DU1073 149 mm 52,5 mm granatowy
DU1072 149 mm 105,5 mm granatowy
DU1070 149 mm 148,5 mm granatowy
DU6543 149 mm 52,5 mm grafitowy
DU6513 149 mm 105,5 mm grafitowy
DU6514 149 mm 148,5 mm grafitowy

Tabliczka informacyjna przydrzwiowa zatrzaskowa
• przeznaczona do użytku na zewnątrz lub we wnętrzach
• rama dostępna w kolorze srebrnym anodowanym
• tabliczka posiada wbudowany system zatrzaskowy OWZ zapewniający szybką 

i łatwą wymianę informacji
• reklamę zabezpieczono dodatkowo elastyczną folią antyrefleksyjną  

z filtrem UV o grubości 0,5 mm
• tylną ścianę wykonano ze specjalnego materiału odpornego na pęknięcia

INDEKS SZER. WYS.
DC6103 148 mm 50 mm
DC6009 148 mm 105 mm
DC6100 148 mm 148 mm
DC6042 210 mm 148 mm
DC6359 297 mm 105 mm
DC5363 297 mm 210 mm
DC1070 750 mm 148 mm
DC6183 500 mm 400 mm

Tabliczka informacyjna  
Info Sign
• tylna część z aluminium i osłona z akrylu
• z zestawem montażowym
• do przymocowania śrubami lub przyklejenia
• program do opisu wkładów dostępny  

na www.durable.pl
INDEKS SZER. WYS.
DU5156 149 mm 52,5 mm
DU5147 149 mm 105,5 mm
DU5148 149 mm 148,5 mm
DU5157 149 mm 210,5 mm
DU5159 210 mm 148,5 mm
DU5160 210 mm 297 mm

INDEKS SZER. WYS. KOLOR
DU6677 149 mm 52,5 mm czerwony
DU1071 149 mm 105,5 mm czerwony
DU6678 149 mm 148,5 mm czerwony

Tabliczki/znaki informacyjne

Tabliczki informacyjne Crystal Sign
• z wysokiej jakości szkła akrylowego
• dwie płytki akrylowe wraz z folią znajdującą się pomiędzy nimi, są przymocowane 

do ściany przy pomocy dwóch ozdobnych śrub mocujących
• do tabliczki dołączone są dwie folie do zadrukowania
• prosty montaż przy pomocy instrukcji

INDEKS SZER. WYS.
DU6491 105 mm 105 mm
DU6492 148 mm 105 mm
DU6493 148 mm 148 mm
DU6494 210 mm 148 mm
DU6464 210 mm 210 mm
DU6495 210 mm 297 mm
DU6496 297 mm 420 mm
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Plastry VISCOPLAST
• plastry z opatrunkiem na różnych podłożach i w różnych rozmiarach
• idealne zestawy plastrów zarówno w podróży, na wycieczce,  

na wakacjach, jak i w domu
• zawierają duży wybór plastrów dostosowanych do różnej wielkości 

drobnych ran i skaleczeń
INDEKS OPIS

MM1106 plaster do cięcia Prestovis Plus supermocny 6 cm x 1 m
MM1105 zestaw plastrów wodoodpornych 12 szt.

Szafka na klucze
• metalowe szafki na klucze w kolorze szarym
• zamek na klucz
• w komplecie zawieszki na klucze

INDEKS SZER. WYS. GŁ. IL. MIEJSC NA KLUCZE
AG6691 200 mm 250 mm 78 mm 32 szt.
AG6269 230 mm 300 mm 78 mm 52 szt.
AG6270 230 mm 300 mm 78 mm 100 szt.

Zawieszka do kluczy Key Clip
• zawieszkę można powiesić na przeznaczonej 

dla niej listwie
• jej wymiary umożliwiają umieszczenie za nią 

klucza na płasko
INDEKS KOLOR OPAK.
DU5186 czarny 6 szt.
DU5187 żółty 6 szt.
DU5188 czerwony 6 szt.
DU5214 granatowy 6 szt.

Zawieszki do kluczy
• plastikowe zawieszki do kluczy
• zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru pomieszczenia
• dostępne kolory: czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty lub mix kolorów
• okienko do opisu
• w opakowaniu kolory: czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
• opakowanie: 100 szt.

INDEKS KOLOR
AG5021 mix

Szafki, zawieszki do kluczy, kasety na pieniądze

Apteczka HF072B
• metalowa apteczka zamykana klamrą
• funkcjonalny rozkład półek
• wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
• kolor biały – na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle

INDEKS KOLOR Z WYPOSAŻENIEM
AG1123 biały nie

Apteczka
• z wysokiej jakości aluminium
• zamykana na zamek

INDEKS SZER. WYS. GŁ.
DU5208 302 mm 280 mm 118 mm
DU5209 302 mm 400 mm 118 mm

Apteczki

14_Meble_2023.indd   527 20.02.2023   12:37



14
ME

BL
E I

 W
YP

OS
AŻ

EN
IE 

GO
SP

OD
AR

CZ
E

www.pg-partner.pl528

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

Systemy montażowe Command™
Haczyki, rzepy i uchwyty do kabli otwierają przed tobą 
świat nieskończonych możliwości dekoracji i aranżacji 
przestrzeni:
• haki wielokrotnego użytku, średnie, 2 haki, 4 średnie paski
• haczyki z metalowym uchwytem, 3 szt., 4 mini paski, transparentne
• haczyki, 20 szt., 24 mini paski, transparentne
• rzepy do wieszania obrazów, 4 kpl.

INDEKS OPIS
MM3014 haki wielokrotnego użytku
MM3003 haczyki
MM3007 rzepy do wieszania obrazów

Mobilne donice akustyczne Nyquitotem Plant
• oryginalne, dostępne w wielu rozmiarach i kolorach
• znakomicie sprawdzają się we wnętrzach, gdzie liczy się niepowtarzalny design 

i dobra akustyka
• eleganckie i smukłe, skutecznie ożywiają przestrzeń
• wizualnie powiększają pomieszczenie oraz pozornie zwiększają objętość roślin
• produkt przyjazny środowisku – 50% użytych materiałów pochodzi z recyklingu!

INDEKS WYMIARY
DC0050  564x505 mm (S)
DC0051  1060x396 mm (M)
DC0052  1560x395 mm (L)

Tablica akustyczna Pin
• tablica pełni funkcje panelu akustycznego o wysokim współczynniku 

pochłaniania dźwięku oraz powierzchni do przypinania
• tablica wykonana jest ze sprasowanych włókien poliestrowych

INDEKS WYMIARY KOLOR
DC0053  900x600x9 mm popielaty
DC0054  900x1200x9 mm popielaty
DC0055  1200x2400x9 mm popielaty

Systemy montażowe

Akustyka

Kasetki metalowe  
na pieniądze
• lakierowane metalowe kasetki,  

o zaokrąglonych brzegach
• dostępne w czterech rozmiarach
• zamykane na kluczyk (w zestawie 2 kluczyki) 
• posiadają plastikową tackę z przegródkami (model XS – 4 przegródki,  

modele S, M, L – 5 przegródek) 
INDEKS SZER. GŁ. WYS. KOLOR
EA1059 15,3 cm 12 cm 7 cm czerwony
EA1060 15,3 cm 12 cm 7 cm niebieski
EA1061 15,3 cm 12 cm 7 cm czarny
EA1062 20,7 cm 15,7 cm 7,7 cm czerwony
EA1063 20,7 cm 15,7 cm 7,7 cm niebieski
EA1064 20,7 cm 15,7 cm 7,7 cm czarny

INDEKS SZER. GŁ. WYS. KOLOR
EA1065 26,2 cm 19,2 cm 8,2 cm czerwony
EA1066 26,2 cm 19,2 cm 8,2 cm niebieski
EA1067 26,2 cm 19,2 cm 8,2 cm czarny
EA5399 30 cm 21,7 cm 10 cm czerwony
EA5408 30 cm 21,7 cm 10 cm czarny
EA5429 30 cm 21,7 cm 10 cm niebieski

Szafka na klucze
• aluminiowa skrzynka  

na klucze KEY BOX o ponadczasowym wzorze
• drzwiczki otwierają się pod kątem ponad 90° umożliwiając wygodny dostęp 

do wszystkich kluczy
INDEKS SZER. WYS. GŁ. IL. MIEJSC NA KLUCZE
DU5169 302 mm 280 mm 118 mm 18 szt.
DU5192 302 mm 280 mm 118 mm 54 szt.
DU5210 302 mm 280 mm 118 mm 36 szt.
DU5211 302 mm 400 mm 118 mm 48 szt.
DU5212 302 mm 400 mm 118 mm 72 szt.
DU5213 302 mm 160 mm 118 mm 12 szt.
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Dystrybutor wody OPUS MIRAQUA ALFA
• prosty i intuicyjny w obsłudze dystrybutor wody, który filtruje, mineralizuje i grzeje wodę  

– i to wszystko w zaledwie 3 sekundy!
• oferuje aż 6 różnych temperatur podawanej wody, co pozwoli Ci błyskawicznie przygotować 

odpowiedni napój i cieszyć się jego smakiem, aromatem oraz właściwościami zdrowotnymi
• to także elegancki dodatek do każdego wnętrza: domu, biura, sali konferencyjnej  

czy poczekalni – dzięki własnemu pojemnikowi nie wymaga podłączenia do sieci 
wodociągowej

• wydajność filtra: 132 l/dzień
• temperatura wejściowa wody: od 4 do 38°C
• ciśnienie robocze: od 400 do 800 kPa
• pojemność wbudowanego zbiornika na wodę: 2 litry
• podgrzewanie wody: tak
• chłodzenie wody: nie
• zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• wymiary: 387x200x450 mm (wys. x szer. x gł)
• waga: 7,3 kg

INDEKS OPIS INTERWAŁ WYMIANY FILTRÓW*
OP0020  dystrybutor Opus MIRAQUA ALFA -
OP0021  membrana RO do OPUS MIRAQUA ALFA co 18-24 miesięcy
OP0022  wkład PAC do OPUS MIRAQUA ALFA co 6 miesięcy
OP0023  wkład CF z mineralizacją do OPUS MIRAQUA ALFA co 12 miesięcy

*urządzenie wskaże konieczność wymiany filtra na ekranie dotykowym

Dystrybutor wody Opus MIRAQUA YOTA 
• to nowoczesny dystrybutor wody, który filtruje, mineralizuje, grzeje i schładza 

podawaną wodę, a dodatkowo wzbogaca ją w korzystny dla zdrowia wodór. Umieszczone 
na wyświetlaczu ikony pozwolą Ci bez problemu obsłużyć urządzenie i uzyskać wodę  
w aż 6 temperaturach oraz 2 objętościach. Ergonomiczna obudowa dystrybutora sprawia, 
że YOTA znajdzie swoje miejsce w każdym pomieszczeniu: w domu, biurze, sali konferencyjnej 
czy poczekalni, a dzięki własnemu pojemnikowi nie wymaga podłączenia do sieci 
wodociągowej

• wydajność filtra: 132 l/dzień
• temperatura wejściowa wody: od 5 do 38°C
• ciśnienie robocze: od 400 do 600 kPa
• pojemność wbudowanego zbiornika na wodę: 6 litrów
• podgrzewanie wody: tak
• chłodzenie wody: tak
• zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
• wymiary 430x240x475 mm (wys. x szer. x gł)
• waga: 11 kg

INDEKS OPIS INTERWAŁ WYMIANY FILTRÓW*
OP0024  dystrybutor wody OPUS MIRAQUA YOTA -
OP0025  membrana RO do OPUS MIRAQUA YOTA co 18-24 miesięcy
OP0026  wkład PAC do OPUS MIRAQUA YOTA co 6 miesięcy
OP0027  wkład CF do OPUS MIRAQUA YOTA co 12 miesięcy
OP0028   wkład CF z mineralizacją do OPUS MIRAQUA YOTA co 12 miesięcy

*urządzenie wskaże konieczność wymiany filtra na ekranie dotykowym

Dystrybutory wody
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3

Oczyszczacze powietrza AeraMax
• usuwają 99,97% zanieczyszczeń powietrza tak małych jak 0,3 mikr. dzięki 

czterostopniowemu procesowi filtracji
• usuwają: wirusy i drobnoustroje, zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość 

obecnych w powietrzu mikrobów i alergenów, zanieczyszczenia z sierści/naskórek 
zwierząt domowych oraz dym tytoniowy

• wbudowana ochrona antybakteryjna; powłoka AeraSafe™ na filtrze True Hepa 
zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, pleśni i grzybów

• automatyczne wykrywanie poziomu zanieczyszczeń, czujnik AeraSmart™ 
monitoruje jakość powietrza i automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora, 
aby powietrze było zawsze czyste; niebieskie, żółte i czerwone diody pokazują 
poziom czystości powietrza w pomieszczeniu

• bezpieczne, technologia PlasmaTrue™ tworzy zjonizowane pole ułatwiające 
usuwanie zanieczyszczeń 

• tryb zwiększonej filtracji, przycisk Aera+™ jest przeznaczony do usuwania raptownych 
zmian w ilości alergenów w powietrzu, przepływ powietrza przez filtry oczyszczacza 
zwiększa się o 50% w stosunku do najniższego poziomu filtracji, aby jak najszybciej 
usunąć zanieczyszczenia

INDEKS MODEL SZER. WYS. FILTROWANIE POMIESZCZEŃ  
O POWIERZCHNI

MD9353 DX55 330 mm 521 mm 18-28 m²
MD9370 DX95 400 mm 640 mm 28-42 m²

Oczyszczacz powietrza IDEAL
• konstrukcja oczyszczacza z obustronnymi wlotami zapewnia wysoki przepływ 

powietrza i optymalną wydajność filtracji
• wielowarstwowy filtr niezawodnie usuwa zanieczyszczenia takie jak: kurz, drobny pył 

(w tym PM 10 – cząsteczki o średnicy nie większej niż 10 mikr., PM 2,5 – cząsteczki 
o średnicy nie większej niż 2,5 mikr. i mniejszy), pyłki i inne alergeny i patogeny 
przenoszone drogą powietrzną takie jak bakterie, zarodniki pleśni, dym papierosowy, 
spaliny, chemikalia, opary (formaldehyd, toluen, LZO, itp.) oraz inne zapachy 
w pomieszczeniu

• urządzenie charakteryzuje się niskim zużyciem energii i cichą pracą
• filtry należy wymieniać co 12-24 miesiące, zależy to jednak od stopnia 

zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania

INDEKS MODEL FILTROWANIE POMIESZCZEŃ  
O POWIERZCHNI

OP3000 AP25 do 60 m²

Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze i sterylizatory powietrza AIRFREE 
• mocna, wykonana w 100% ze stali nierdzewnej, naścienna seria WM wykorzystuje 

niezrównaną technologię TSS (ceramiczny rdzeń sterylizujący) i została 
skonstruowana tak, aby pracować w strefach komercyjnych, przemysłowych 
i publicznych takich jak : szkoły, przedszkola, biura, przychodnie, szpitale, hotele, 
muzea

• oczyszczacze i sterylizatory Airfree zostały przetestowane w laboratoriach ISO 
na całym świecie

• eliminują do 99,99% wirusów, bakterii, pleśni i innych organicznych 
zanieczyszczeń powietrza

• redukują poziom szkodliwego ozonu w pomieszczeniach
• najważniejsze ich cechy: całkowicie cichy, technologia bezfiltrowa, nowoczesny 

design, niskie zużycie energii, wydajność

INDEKS MODEL FILTROWANIE POMIESZCZEŃ  
O POWIERZCHNI

OP3001  WM140 do 32 m²
OP3002  WM300 do 60 m²
OP3003  WM600 do 100 m²
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A
akcesoria do tablic i planerów 487-490
akcesoria na biurko ekologiczne 14
akumulatorki (baterie) 399
albumy ofertowe 248-249
antyramy, ramki 499
apteczki 527
atramenty do piór wiecznych 136, 159

B
baterie 398
bindownice 404-406
bindownice kanałowe 405
bloczki, kostki, karteczki samoprzylepne 94-102
bloki do flipchartów 486
bloki notatnikowe 120-121
bloki rysunkowe 122
bloki techniczne 122
bruliony, kołobruliony 107-112
butelki termiczne 445

C
chusteczki higieniczne 58
ciastka, słodycze 41-43
cienkopisy 160-163
cienkopisy kreślarskie 180
cukier 35
czajniki elektryczne 46
czyściwa papierowe 52, 54

D
datowniki 344, 347
deski i teczki z klipem 266
długopisy automatyczne 145-151
długopisy ekologiczne 10
długopisy i pióra kulkowe 138-145
długopisy i pióra kulkowe wymazywalne 137
długopisy na łańcuszku, sprężynce 157
długopisy żelowe 151-157
donice akustyczne 528
dozowniki do mydła 50, 56-57, 60
dozowniki do ręczników w roli 50-51, 53
dozowniki do ręczników ZZ 50, 52, 54
drukarki atramentowe 368, 369
drukarki etykiet 463-464
drukarki laserowe 368
druki akcydensowe 86
dyplomy 84
dyspensery do taśmy pakowej 327
dystrybutory wody 529
dzienniki korespondencyjne 123
dziurkacze biurowe 315-319
dziurkacze ekologiczne 12
dziurkacze Heavy Duty (mocne) 319-321
dzwonek recepcyjny 525

E
ekrany projekcyjne 471
ergonomiczne taborety 427
etykiety adresowe 454
etykiety do metkownic 465

etykiety do urządzeń Dymo 464
etykiety na segregatory 230
etykiety specjalistyczne 456-459, 462
etykiety uniwersalne 454, 455, 460-461
etykiety uniwersalne ekologiczne 19
etykiety wysyłkowe 93

F
fastykuły archiwizacyjne 265
filtry do kawy 45
filtry prywatyzujące na monitory 439
flamastry 176
flipcharty 482-484
foldery 242, 243
folia do prezentacji z prezenterem 486
folia suchościeralna 484
folie bąbelkowe 340
folie do bindowania 407
folie do drukarek 82
folie do laminacji 411-412
folie samoprzylepne antydrobnoustrojowe 467
folie stretch 339
foliopisy, markery do CD/DVD 177-179

G
gabloty 485
gilotyny 386-387
głośniki komputerowe 423
grafity do ołówków 165
grzbiety do bindowania 406, 407
gumki do ścierania 168-170
gumki recepturki 339

H
haczyki/rzepy montażowe 528
herbaty 33-34

I
identyfikatory, holdery 499-502

K
kalkulatory 388-397
kamery internetowe 424
karteczki samoprzylepne ekologiczne 9
kartony ozdobne 83
kasetki na pieniądze 528
kawy 28-33
kieszenie magazynowe 495
klawiatury 420-421
kleje w płynie 334-335
kleje w sprayu 335
kleje w sztyfcie 331-333
kleje w taśmie 335
klipsy archiwizacyjne 295
klipsy i mechanizmy do identyfikatorów 501-502
klipy do papieru 338
kołozeszyty, kołonotatniki 115-118
koperty 90-93
korektor ekologiczny 11
korektory w piórze/płynie 210-211
korektory w taśmie 206-209
kosze na śmieci 14, 516-518

koszulki ekologiczne 15
koszulki na CD/DVD 240
koszulki na dokumenty 234-239
koszulki na suwak 243
koszulki na wizytówki 240-241
kredki, pastele olejne 168
krzesła i fotele biurowe (OFERTA EKSPRES) 509-512
krzesła i fotele biurowe (OFERTA STANDARD) 512-515

L
laminator automatyczny 411
laminatory 408-411
lampki biurowe 521-525
latarki 398-399
linijki, przybory kreślarskie 211-212

Ł
ładowarka indukcyjna 424
ładowarki do akumulatorków 399

M
markery do szkła 197
markery ekologiczne 11
markery kredowe i specjalistyczne 204-206
markery olejowe 198-204
markery permanentne 181-191
markery suchościeralne/do flipchartów 192-197
masy/kropki mocujące 335-336
mata redukująca zmęczenie 427
maty pod krzesła 515-516
metkownice 466
mleko 35
monitory interaktywne 470
mopy 71
mydła w pianie lub płynie 50, 56-57
myszki komputerowe 418-420

N
naboje do piór wiecznych 136, 159
naczynia, sztućce jednorazowe 22, 44-45
nawilżacze do palców 336
niszczarka do niszczenia nośników danych 384
niszczarki automatyczne 21, 381-383
niszczarki do dużego biura 21, 380-381
niszczarki do małego biura 20, 373-377
niszczarki do średniego biura 20, 21, 378-380
notatniki 119-120
nożyczki 321-323
nożyki z wymiennymi ostrzami 324
nóż do kopert 324
numeratory 344, 346

O
oczyszczacze powietrza 530
odkamieniacze 46
odświeżacze powietrza 59
ofertówki/obwoluty 241-242
okładki do bindowania 407
okładki do dyplomów 84
oleje, arkusze olejowe do niszczarek 384
ołówki automatyczne 164-165
ołówki drewniane 165-167

Indeks
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opakowania e-commerce 340
orzeszki, bakalie, owoce suszone 43

P
paluszki 42
panele informacyjne 496-498
papier - składanka komputerowa 79
papier fotograficzny 82
papiery do ploterów 82
papiery kancelaryjne 84
papiery kserograficzne białe 8, 76-77
papiery kserograficzne kolorowe 77-78
papiery pakowe 84
papiery satynowane 8
papiery toaletowe 50-51, 55-56
pasta BHP 60
pendrive'y 422
pieczątki 344-347
pinezki 337
pióra wieczne i długopisy ekskluzywne 131-136
pisaki/pędzelki do kaligrafii 168
plastry 527
płyty CD/DVD, koperty na CD 422
podajniki do karteczek samoprzylepnych 103
podajniki do taśm biurowych 330-331
podkładki pod nadgarstki do myszki lub klawiatury 431-432
podkłady na biurko, biuwary 286-289
podnóżki 428-430
podpórki pod plecy 427
podstawki pod laptopa 432-434
podstawki pod monitor 434-435
poduszki do pieczątek 345, 347
pojemniki do przechowywania 284-285, 518
pojemniki do przechowywania żywności 45
pojemniki na czasopisma 273-277
pojemniki na dokumenty 272-273
pojemniki na spinacze 338
pojemniki na ulotki/katalogi 491-492
pojemniki z szufladami 281-283
pojemniki/kartoteki na teczki zawieszane 284, 291
potykacz z powierzchnią kredową 482
półki na dokumenty 277-281
preparaty do usuwania etykiet 466
przedłużacze/listwy zasilające 439
przekładki 231-233
przyborniki na biurko 267-270
pudła archiwizacyjne 292-295
pudła do archiwizacji ekologiczne 19
pudła klapowe 340

R
ramiona na monitory 438
ramki informacyjne 492-494
ramki na zdjęcia/plakaty 498
ręczniki papierowe w roli 50-54
ręczniki papierowe ZZ 50, 52, 54
rękawiczki gumowe 70

rolki termiczne, faksowe, samokopiujące, 
offsetowe 81

roller do stóp 430
rozszywacze 315

S
saszetki/kosmetyczki podróżne 445
segregatory 220-230
segregatory ekologiczne 18
serwetki 71
skanery 369
skoroszyty 244-246
skoroszyty i teczki zawieszane 290-291
skoroszyty kartonowe 247
skoroszyty kartonowe ekologiczne 16
skorowidze 123
słomki papierowe 44
słuchawki komputerowe 423
soki, napoje, musy 41
spinacze 337-338
sprężone powietrze 446
stanowiska pracy 438
statyw do monitorów interaktywnych 471
stojak na tablet 434
stojaki informacyjne 490
stojaki na parasole 516
suszarki do rąk 58
systemy montażowe 528
szafki na klucze 527-528
szczotki 71
szpilki 336
szuflada na klawiaturę 432

Ś
ścierki 67
śmietanki do kawy 35
środki czyszczące do komputerów 446-448
środki czyszcząco - dezynfekujące 60
środki/chemia czyszcząca 61-66

T
tablice akustyczne 528
tablice interaktywne 471
tablice korkowe 481-482
tablice kredowe 481
tablice obrotowe 478-479
tablice planery 480-481

tablice porcelanowe suchościeralno - 
magnetyczne 474-475

tablice szklane suchościeralno-magnetyczne 472-474
tablice tryptyki 477

tablice ze stali lakierowanej  
suchościeralno-magnetyczne 475-477

tabliczki informacyjne przydrzwiowe 526
tabliczki informacyjne/na ulotki 491-492
taśmy antypoślizgowe 341
taśmy biurowe 327-329
taśmy biurowe ekologiczne 9
taśmy dwustronnie klejące 329-330
taśmy montażowe 330
taśmy ostrzegawcze 341
taśmy pakowe 325-326, 341

taśmy papierowe 329, 341
teczki do podpisu 265
teczki ekologiczne 15-17
teczki kartonowe, z polipropylenu 253-260
teczki kopertowe 249-251
teczki segregujące, organizery 251-253
teczki skrzydłowe 260-262
teczki z rączką 262
teczki, skoroszyty do akt osobowych 263-264
temperówki 170-172
termobindownice 406
termookładki 407
testery do banknotów 397
tonery do drukarek (zamienniki) 356-357
tonery i tusze do drukarek(oryginały) 359-363
torby papierowe 85
torby, torebki i plecaki na laptopy 440-444
trymery 385
tusze do pieczątek 345-346

U
uchwyt do tabletu 434
uchwyty do kamer, oświetlenia, mikrofonów 425
uchwyty do mocowania kabli 449
urządzenia wielofunkcyjne 368, 369
urządzenie do wypełniaczy powietrznych 340

W
wąsy do skoroszytów 246
wieszaki 512, 524, 525
wizytowniki 271-272
wkłady do piór i długopisów 136, 158-159
wkłady tuszujące do pieczątek 345
wody 37-40
woreczki do lodu 45
woreczki strunowe 339
worki na śmieci 23, 68-70
wskaźniki/piloty do prezentacji 472
wypełniacze papierowe 340

Z
zabezpieczenia do laptopów 448-449
zakładki indeksujące 103-106
zakreślacze 173-176
zakreślacze ekologiczne 11
zawieszki do kluczy 527
zegary 519-520
zestawy interaktywne 470
zeszyty 112-115
zmywaki kuchenne 23, 67
zszywacz tapicerski 307
zszywacze biurowe 301-307
zszywacze długoramienne 308
zszywacze ekologiczne 13
zszywacze elektryczne 308-309
zszywacze Heavy Duty (mocne) 310-311
zszywacze nożycowe 307
zszywki 312-315
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ALBUM Z WYRYWANYMI KOSZULKAMI
QUICK’IN

16_INDEKS_2023.indd   539 20.02.2023   12:38



IN
DE

KS

www.pg-partner.pl540

Na m m o ż e s z  z a u fa ć

BLOKI NOTATNIKOWE OXFORD EVERYDAY:  
TRWAŁOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH.
Powlekana okładka odporna na wilgoć i zadrapania oraz szeroki wachlarz 
formatów pozwoli na wybór idealnego bloku do notowania. Od teraz możesz 
iść do przodu, bez względu na to, ile razy będziesz musiał zaczynać od nowa.  
#NeverGiveUp

PRÓBUJ, POPEŁNIAJ BŁĘDY,  
PRÓBUJ PONOWNIE,  
ALE NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ!

dostępne w:
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NOWA 
TECHNOLOGIA RECYKLINGU

Okładki
z cupcyclingowanego 
kartonu

W środku 
 papier 100% 
 recycled

6 eleganckich 
kolorów

OXFORD MY REC’UP: POZNAJ TECHNOLOGIĘ CUPCYCLING™

Unikalna technologia pozwala wykorzystac zuzyte papierowe kubki po napojach do produkcji notatników.
Tym sposobem materiał, z którego wykonano okładki notatników Oxford My Rec’up w 20% pochodzi
z ponownie przetworzonych materiałów. Opracowano równiez specjalna technologie usuwania z kubków
powłoki polietylenowej, a zebrany materiał jest ponownie wykorzystywany w procesie recyklingu.
Razem zadbajmy o srodowisko naturalne.
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