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DURAFRAME MAGNETIC – MAGNETYCZNA 
RAMKA INFORMACYJNA
Najlepsze rozwiązanie do estetycznego zamieszczenia informacji
• Magnetyczna ramka informacyjna Duraframe Magnetic do prezentacji informacji 
na metalowych powierzchniach • Profesjonalna i wysokiej jakości prezentacja 
informacji • Szybka wymiana informacji dzięki uchylnej magnetycznej ramce 
• Łatwy montaż na metalowych powierzchniach

indeks kolor rodzaj
DU1497-2 czarny A6
DU1497-15 srebrny A6
DU1496-2 czarny A5
DU1496-15 srebrny A5
DU175-2 czarny A4
DU175-15 srebrny A4
DU175-3 czerwony A4
DU175-11 granatowy A4
DU175-7 pomarańczowy A4
DU1492-2 czarny A3
DU1492-15 srebrny A3
DU1492-3 czerwony A3
DU1492-11 granatowy A3
DU1082 żółty/czarny A4
DU1083 zielony/biały A4
DU1084 czerwony/biały A4
DU1521-2 czarny A4
DU1521-15 srebrny A4

Ramki magnetyczne

Listwy magnetyczne 
znajdziesz na str. 116
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DURAFRAME – SAMOPRZYLEPNA RAMKA 
INFORMACYJNA Z UCHYLNĄ PRZEDNIĄ STRONĄ
Bardzo dużo formatów i kolorów
• Perfekcyjna prezentacja informacji • Idealna do opisu notatek, reklam i plakatów, 
które muszą być często aktualizowane • Szybka wymiana informacji dzięki uchylnej 
magnetycznej ramce • Szybki montaż na trwałych i gładkich powierzchniach 
• Dwustronna czytelność materiałów informacyjnych • Identyczny wygląd ramki 
z obu stron • Do zastosowania w pionie i poziomie
W tabeli: kolor żółty oznacza ramki SUN – odporne na promienie słoneczne
kolor niebieski oznacza ramki NOTE – z możliwością zapisywania informacji 
bezpośrednio na dokumentach umieszczonych w ramce

indeks kolor rodzaj
DU227-2 czarny A4
DU227-15 srebrny A4
DU1520-2 czarny A5
DU1520-15 srebrny A5
DU120-2 czarny A6
DU120-15 srebrny A6
DU119-2 czarny A5
DU119-15 srebrny A5
DU118-2 czarny A4
DU118-10 biały A4
DU118-3 czerwony A4
DU118-4 zielony A4
DU118-11 granatowy A4
DU118-7 pomarańczowy A4
DU118-15 srebrny A4
DU118-14 złoty A4
DU117-2 czarny A3
DU117-15 srebrny A3
DU117-3 czerwony A3
DU117-4 zielony A3
DU117-11 granatowy A3

indeks kolor rodzaj
DU613-2 czarny A2
DU613-15 srebrny A2
DU614-2 czarny B2
DU614-15 srebrny B2
DU615-2 czarny A1
DU615-15 srebrny A1
DU1555-2 czarny B1
DU1555-15 srebrny B1
DU1553-2 czarny A4
DU1553-15 srebrny A4
DU1554-2 czarny A3
DU1554-15 srebrny A3
DU1556-2 czarny A2
DU1556-15 srebrny A2
DU1557-2 czarny B2
DU1557-15 srebrny B2
DU1558-2 czarny A1
DU1558-15 srebrny A1
DU1559-2 czarny B1
DU1559-15 srebrny B1

Ramki samoprzylepne
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RĘKAWICE NITRYLOWE MASTER NITRYL TECH
• 100 sztuk w opakowaniu

indeks rodzaj
IK085-S S
IK085-M M

indeks rodzaj
IK085-L L
IK085-XL XL

indeks rodzaj
IK006 M
IK005 L

indeks rodzaj
IK016 S
IK017 M
IK018 L

indeks rodzaj
ME373 S
ME374 M
ME375 L

indeks rodzaj
IK019 S
IK020 M
IK021 L

RĘKAWICE LATEKSOWE MASTER
Pudrowane mączką kukurydzianą
• Rękawice diagnostyczne i ochronne • Pudrowane mączką kukurydzianą 
• Do jednorazowego użycia • Niejałowe • Nadają się do celów specjalnych

RĘKAWICE FOLIOWE
Idealne na stacje benzynowe
• Doskonale nadają się do krótkotrwałego zastosowania wszędzie tam gdzie musimy 
chronić ręce lub towar przed zanieczyszczeniem • Wykonane z oryginalnego 
surowca HDPE świetnie nadają się do wykorzystania przy kontaktach z artykułami 
spożywczymi • Najczęściej stosowane w handlu artykułami spożywczymi i na 
stacjach benzynowych

RĘKAWICE GOSPODARCZE GUMOWE
Wytrzymałe i niezawodne
• Wysokiej jakości rękawice gospodarcze flokowane bawełną • Super grube 
• Antypoślizgowe • Miękkie i elastyczne • Rękawice do minimalnych zagrożeń, 
chronią przed czynnikami mechanicznymi i środkami czyszczącymi słabego 
działania • Wyrób wyprodukowany z lateksu kauczuku naturalnego, może 
wywoływać działanie alergizujące

RĘKAWICE WINYLOWE
Polecane dla osób z wrażliwą skórą
• Jednorazowego użytku • Bezbarwne • Szczelność/jakość AQL 2,5 
• Okres przydatności do 5 lat

Zapytaj swojego 
Opiekuna o rękawice 

specjalistyczne

Więcej produktów 
do sprzątania znajdziesz 
w katalogu chemicznym



183

R

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks rodzaj rozmiar ilość w zgrzewce
EM893 termiczne 28x20 m.b. 10 rolek
EM047 termiczne 28x25 m.b. 10 rolek
EM048 termiczne 28x30 m.b. 10 rolek
EM049 termiczne 32x30 m.b. 10 rolek
EM051 termiczne 38x25 m.b. 10 rolek
EM052 termiczne 38x30 m.b. 10 rolek
EM056 termiczne 44x30 m.b. 10 rolek
EM058 termiczne 49x30 m.b. 10 rolek
EM059 termiczne 56x30 m.b. 10 rolek
EM348 termiczne 57x06 m.b. 8 rolek
EM062 termiczne 57x20 m.b. 10 rolek
EM063 termiczne 57x25 m.b. 10 rolek
EM064 termiczne 57x30 m.b. 10 rolek
EM065 termiczne 57x40 m.b. 10 rolek
EM1032 termiczne 57x100 m.b. 6 rolek
EM067 termiczne 60x30 m.b. 10 rolek
EM069 termiczne 80x30 m.b. 10 rolek
EM387 termiczne 80x80 m.b. 6 rolek
EM072 termiczne 110x20 m.b. 10 rolek
EM074 termiczne 110x30 m.b. 10 rolek

indeks rodzaj rozmiar ilość w zgrzewce
EM075 do telefaksu 210x15 m.b. 12 rolek
EM076 do telefaksu 210x30 m.b. 6 rolek
EM077 do telefaksu 210x50 m.b. 3 rolki
EM079 do telefaksu 216x15 m.b. 12 rolek
EM080 do telefaksu 216x30 m.b. 6 rolek
EM101 kasowe samokopiujące 57x20 m.b. 10 rolek
EM103 kasowe samokopiujące 76x20 m.b. 10 rolek
EM104 kasowe samokopiujące 76x25 m.b. 10 rolek
EM106 kasowe samokopiujące 114x20 m.b. 10 rolek
EM108 kasowe samokop. chemiczne 57x20 m.b. 10 rolek
EM109 kasowe samokop. chemiczne 76x20 m.b. 10 rolek
EM084 kasowe offsetowe 38x30 m.b. 10 rolek
EM088 kasowe offsetowe 44x30 m.b. 10 rolek
EM090 kasowe offsetowe 57x25 m.b. 10 rolek
EM091 kasowe offsetowe 57x30 m.b. 10 rolek
EM092 kasowe offsetowe 57x40 m.b. 10 rolek
EM095 kasowe offsetowe 69x30 m.b. 10 rolek
EM097 kasowe offsetowe 76x30 m.b. 10 rolek
EM098 kasowe offsetowe 114x30 m.b. 10 rolek

ROLKI KASOWE I FAKSOWE
Gwarantowana wysoka jakość produktu

Termiczne i faksowe
Produkowane są z papieru termoczułego o gramaturze 50 ± 6 g/m2 • Producent 
papieru udziela gwarancji trwałości wydruku do 6 lat • Typowe zastosowanie rolek 
termicznych: kasy, bankomaty, telefaksy

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

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

indeks kolor
DN464-2 czarny
DN464-3 czerwony
DN464-11 granatowy

ROZSZYWACZ DONAU Z BLOKADĄ
Posiada mechanizm blokujący ostrza
• Bezpieczny w użyciu

indeks kolor
PP587-mix mix kolorów

ROZSZYWACZ SR 45T
Klasyczny rozszywacz
• Nowoczesny design • Wygodna blokada • Przeznaczony do usuwania różnej 
wielkości zszywek • 10 lat gwarancji

Rolki kasowe i faksowe

Rozszywacze

O rolki z nadrukiem 
zapytaj swojego 

Opiekuna

Etykiety cenowe 
znajdziesz na str. 67


