
144

O

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor rozmiar
TET054-6 żółte 17,1 cm
TET054-1 niebieskie 17,1 cm

NOŻYCZKI TETIS NON STICK GN290
Ostrze pokryte fluorem odporne na przywieranie kleju i taśmy
• Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej • Idealnie wyprofilowany, miękki uchwyt 
sprawia, że nożyczki mogą być używane zarówno przez osoby praworęczne, 
jak i leworęczne

indeks
UN102

NUMERATOR AUTOMATYCZNY BK6
Wkład wystarcza na ok. 16 tysięcy odbić
• W mocnej, niezawodnej obudowie i z plastikowym ergonomicznym uchwytem 
oraz metalową czcionką • Przydatny w księgowości do archiwizacji dokumentów 
ścisłego zarachowania • Na ostatnich 5 pierścieniach posiada opcję powtarzania 
numeru 0,1-6,12 i 20 razy • Opcje na każdym pierścieniu 10 cyfr i puste pole 
• Wysokość cyfr 4,5 mm • Wymienny wkład samotuszujący, dostępny w kolorze 
czarnym lub czerwonym • Symbol wkładu C6 • Wydajny, skondensowany tusz 
olejowy

indeks kolor
ES065-20 transparentny
ES065-6 żółty
ES065-3 czerwony
ES065-1 niebieski
ES065-4 zielony

OBWOLUTA A4 „L” KRYSTALICZNA
Mocna folia zabezpiecza zawartość przed uszkodzeniami
• Otwierana u góry i z prawej strony • Wycięcie na palec ułatwia wyjmowanie 
i wkładanie dokumentów • Bezpieczna, z zaokrąglonymi narożnikami • Wykonana 
ze sztywnej folii PVC, grubość 150 mic • Opakowanie 25 szt.

indeks grubość w opak.
MAR001 150 mic 25 szt.

OBWOLUTA „L” KBK KRYSTALICZNA
Optymalna jakość w stosunku do ceny
• Wykonana z mocnej, wysokoprzezroczystej folii • Otwierana od góry i wzdłuż 
prawego brzegu • Posiada wycięcie na palec ułatwiające wyjmowanie i wkładanie 
dokumentów oraz przeglądanie bez potrzeby ich wyjmowania • Wielokrotnego 
użytku • Idealnie podkreśla np. rangę dokumentów w niej prezentowanych, czy ofert 
przekazywanych klientom

Numeratory Obwoluty

indeks grubość kolor
DN332-20 180 mic transparentny
DN332-3 180 mic czerwony
DN332-4 180 mic zielony

indeks grubość kolor
DN332-1 180 mic niebieski
DN332-6 180 mic żółty
DN332-12 180 mic fioletowy

OBWOLUTA A4 „L” DONAU KRYSTALICZNA
Z zaokrąglonym górnym narożnikiem
• Twarda, wykonana z ekologicznej folii PP • Rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu 
• Posiada specjalne wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów 
• 100 sztuk w opakowaniu

Datowniki znajdziesz  
na str. 47-48

Koszulki zawieszkowe 
znajdziesz na str. 108-111
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OBWOLUTA PLUS KAMUFLAŻOWA
Obwoluta ze specjalnym – kamuflującym systemem znaków
• Przeznaczona do przenoszenia dokumentów niejawnych, pozwala na identyfikację 
dokumentu, uniemożliwia odczytanie jego treści • Wykonana z twardego PP 
• Opakowanie 5 sztuk • Dla tych wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo danych 
zgodnie z RODO!

indeks kolor
LV005-1 niebieski
LV005-20 krystaliczny

indeks rodzaj
KW074 mała bez zabezpieczenia
KW073 duża z zabezpieczeniem

OKLEJARKA DO TAŚMY PAKOWEJ
Przeznaczona do taśmy o maks. szerokości 50 mm
• Uniwersalna metalowa oklejarka ręczna do taśmy pakowej • Mechanizm naciągu 
taśmy zabezpiecza przed jej zwijaniem • Element dociskający taśmę do klejonej 
powierzchni • Ergonomiczna, profilowana, plastikowa rękojeść • Duża – z napinanym 
sprężyną elementem dociskającym taśmę do rolki dyspensera

Oklejarki do taśmy

PRZEZROCZYSTE OKŁADKI DO BINDOWANIA 
O.CLEAR
Transparentne
• 100 szt. w opakowaniu

rodzaj format grubość bezbarwne zielone niebieskie żółte
Economy A4 140 mic OP233-20 – – –
Standard A4 190 mic OP024-20 OP024-4 OP024-1 OP024-6
Standard A3 200 mic OP-1202 – – –

SKÓROPODOBNE OKŁADKI DO BINDOWANIA 
O.UNIVERSAL
Tekstura skóropodobna
Format A4 • 100 szt. w opakowaniu

indeks kolor
OP050-10 biały
OP050-2 czarny
OP050-3 czerwony
OP050-6 żółty

indeks kolor
OP050-9 bordowy
OP050-4 zielony
OP050-1 jasnoniebieski

indeks kolor
OP041-4 zielony
OP041-3 czerwony
OP041-1 niebieski
OP041-6 żółty
OP041-2 czarny

Okładki do bindowania

BŁYSZCZĄCE OKŁADKI DO BINDOWANIA 
O.EXCLUSIVE
Wysoki połysk
• Format A4 • 100 szt. w opakowaniu

Taśmy pakowe 
znajdziesz na str. 206-207

Grzbiety do bindowania 
znajdziesz na str. 87
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Oczyszczacze powietrza
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indeks format szerokość oprawia opakowanie
OP385 A4 MINI 15 kartek 100 szt.
OP396 A4 3 mm 30 kartek 100 szt.
OP397 A4 4 mm 40 kartek 100 szt.
OP398 A4 6 mm 60 kartek 100 szt.
OP399 A4 6 mm 60 kartek 25 szt.
OP400 A4 8 mm 80 kartek 25 szt.
OP610 A4 10 mm 100 kartek 25 szt.
OP611 A4 12 mm 120 kartek 25 szt.

PRODUKT

POLSKI

OKŁADKI BIAŁE  
DO TERMOOPRAWY  O.THERMOLUX
Szeroki wybór rozmiarów
• Format A4 • 25 lub 100 szt. w opakowaniu

indeks kolor
AR191-9 bordowy
AR191-11 granatowy
AR191-4 zielony
AR191-2 czarny

OKŁADKI NA DYPLOMY STANDARD
• Elegancka oprawa dyplomów, certyfikatów, listów gratulacyjnych, podziękowań 
• Okładka 220x310 mm • Okleina skóropodobna • Złoty ozdobny sznureczek 
• Narożnik w dolnym rogu przytrzymuje arkusz papieru A4

Okładki do termooprawy

Ołówki

Okładki na dyplomy Olej do niszczarek

OLEJ DO NISZCZAREK
Usprawnia pracę niszczarki
• Zabezpiecza przed osadzeniem się ścinków na nożach  
• Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki

indeks pojemność
FE313 355 ml
FE396 120 ml

indeks rodzaj
TO051 z gumką
TO052 bez gumki

OŁÓWEK EXCELLENT
Ołówek z żywicy syntetycznej
• Elastyczny • Odporny na złamania • Grafit HB

indeks rodzaj
AM344 2001/HB
AM345 2001/B
AM346 2001/2B
AM347 2001/H

indeks rodzaj
AM348 2001/2H
AM349 2001/HB z gumką
AM350 2001/B z gumką

OŁÓWEK GRIP
Najwyższej jakości ołówek grafitowy
• Ergonomiczny trójkątny przekrój • Specjalna antypoślizgowa strefa uchwytu 
pokryta drobnymi gumowymi punkcikami (unikalna technologia opatentowana 
przez firmę Faber-Castell) • Pokryty specjalnymi lakierami wodnymi • Gwarancja 
łatwego ostrzenia

indeks kolor rodzaj
DN972-2 czarny 0,5 mm
DN972-3 czerwony 0,5 mm

indeks kolor rodzaj
DN972-1 niebieski 0,5 mm
DN973-1 niebieski 0,7 mm

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY PENAC RB-085
Gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• Z plastikowym klipsem oraz gumką • Metalowa końcówka z mechanizmem 
amortyzującym • „Cushion point” – system amortyzujący zabezpieczający grafit 
przed złamaniem

Dyplomy znajdziesz  
na str. 62

Temperówki 
znajdziesz na str. 213

Gumki do ścierania 
znajdziesz na str. 88


