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RAMKA MAGNETYCZNA DURAFRAME MAGNETIC
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. 151
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RAMKA MAGNETYCZNA A4 TARIFOLD MAGNETO 
Z MAGNETYCZNYM ZAMKNIĘCIEM
 Gwarancja najwyższej jakości i oryginalne wzornictwo
• Pozwalają na jeszcze lepszą prezentację dokumentów i ważnych dla Ciebie 
informacji • Szeroki pasek magnetyczny umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie 
prezentowanych dokumentów i innych ważnych dla Ciebie informacji • Zaokrąglone 
krawędzie sprawiają, że ramka jest oryginalna i wygląda bardzo nowocześnie 
• Użytkowanie możliwe jest zarówno w pionie jak i poziomie • 2 sztuki w opakowaniu

indeks kolor
AM601-15 srebrny
AM601-1 niebieski
AM601-3 czerwony
AM601-2 czarny

RAMKA SAMOPRZYLEPNA INFORMACYJNA 
DURAFRAME NA ŚCIANY WALLPAPER
• Idealne rozwiązanie do umieszczania informacji na delikatnych powierzchniach, 
takich jak ściana, tapeta, drewno, delikatne tworzywa • Profesjonalna i wysokiej 
jakości prezentacja informacji • Szybka wymiana informacji dzięki uchylnej 
magnetycznej ramce • Szybki montaż na delikatnych powierzchniach za pomocą 
samoprzylepnych plastrów • Samoprzylepne paski gwarantują usunięcie 
ramki bez uszkodzenia powierzchni, nie pozostawiając żadnych śladów lub 
pozostałości np. po kleju • Zastosowanie: do prezentacji informacji w formacie A4 
np. opisu pomieszczeń, ofert promocyjnych • W komplecie 4 dodatkowe plastry 
samoprzylepne • Do stosowania w pionie i w poziomie

indeks kolor rodzaj
DU246-2 czarny A4
DU246-15 srebrny A4
DU247-2 czarny A3
DU247-15 srebrny A3

NAKLEJ RAMKĘ 

SAMOPRZYLEPNĄ NA DRZWI 

BIURA I UMIESZCZAJ W NIEJ 

PRZYDATNE INFORMACJE, 

NP. "TRWA SPOTKANIE"
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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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indeks rodzaj rozmiar ilość w zgrzewce
EM075 faksowe 210 mm x 15 m 12 – karton
EM076 faksowe 210 mm x 30 m 6 – karton
EM077 faksowe 210 mm x 50 m 3 – karton
EM079 faksowe 216 mm x 15 m 12 – karton
EM080 faksowe 216 mm x 30 m 6 – karton

ROLKI KASOWE I FAKSOWE
Gwarantowana wysoka jakość produktu
• Rolki termiczne bez Bisfenolu A  
• Produkowane z papieru termoczułego  
o gramaturze 50 ± 6 g/m2  

• Z gwarancją trwałości nadruku do 6 lat  
• Rolki pakowane są w folię  
termokurczliwą, zapewniającą wysoką  
estetykę i trwałość produktu

Rolki kasowe i faksowe

indeks rodzaj rozmiar ilość w zgrzewce
EM101 kasowe samokopiujące 57 mm x 20 m.b. 10 rolek
EM103 kasowe samokopiujące 76 mm x 20 m.b. 10 rolek
EM104 kasowe samokopiujące 76 mm x 25 m.b. 10 rolek
EM106 kasowe samokopiujące 114 mm x 20 m.b. 10 rolek
EM108 kasowe samokop. chemiczne 57 mm x 20 m.b. 10 rolek
EM109 kasowe samokop. chemiczne 76 mm x 20 m.b. 10 rolek
EM084 kasowe offsetowe 38 mm x 30 m.b. 10 rolek
EM088 kasowe offsetowe 44 mm x 30 m.b. 10 rolek
EM090 kasowe offsetowe 57 mm x 25 m.b. 10 rolek
EM091 kasowe offsetowe 57 mm x 30 m.b. 10 rolek
EM092 kasowe offsetowe 57 mm x 40 m.b. 10 rolek
EM095 kasowe offsetowe 69 mm x 30 m.b. 10 rolek
EM097 kasowe offsetowe 76 mm x 30 m.b. 10 rolek
EM098 kasowe offsetowe 114 mm x 30 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 rodzaj rozmiar ilość w zgrzewce
EM893 termiczne 28 mm x 20 m 10
EM047 termiczne 28 mm x 25 m 10
EM048 termiczne 28 mm x 30 m 10
EM049 termiczne 32 mm x 30 m 10
EM051 termiczne 38 mm x 25 m 10
EM052 termiczne 38 mm x 30 m 10
EM056 termiczne 44 mm x 30 m 10
EM058 termiczne 49 mm x 30 m 10
EM059 termiczne 56 mm x 30 m 10
EM060 termiczne 57 mm x 6 m
EM1032 termiczne 57 mm x 100 m 6
EM062 termiczne 57 mm x 20 m 10
EM063 termiczne 57 mm x 25 m 10
EM064 termiczne 57 mm x 30 m 10
EM065 termiczne 57 mm x 40 m 10
EM067 termiczne 60 mm x 30 m 10
em069 termiczne 80 mm x 30 m 10
EM387 termiczne 80 mm x 80 m 6
EM072 termiczne 110 mm x 20 m 10
EM074 termiczne 110 mm x 30 m 10

ROLKI TERMICZNE – ZDROWY PARAGON
Gwarantowana wysoka jakość produktu
• 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 produkowane 
są z surowca niezawierającego szkodliwych 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 kolor
DN464-2 czarny
DN464-3 czerwony

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

Rozszywacze
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indeks grzbiet kolor indeks grzbiet kolor
DN322-2

50 mm

czarny DN321-2

75 mm

czarny
DN322-3 czerwony DN321-3 czerwony
DN322-12 fioletowy DN321-12 fioletowy
DN322-11 granatowy DN321-11 granatowy
DN322-1 niebieski DN321-1 niebieski
DN322-7 pomarańczowy DN321-7 pomarańczowy
DN322-5 szary DN321-5 szary
DN322-13 turkusowy DN321-13 turkusowy
DN322-4 zielony DN321-4 zielony
DN322-6 żółty DN321-6 żółty

SEGREGATORY DONAU PREMIUM
– wykonane z tektury obustronnie pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100 μm)

– grubość kartonu: 2,1 mm
– gramatura kartonu: 1290 g/m2

– dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
– pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny

– wyposażone w dolną listwę wzmacniającą
– wzmocniony otwór na palec

– 2 lata gwarancji na mechanizm
– wymienna, obustronna etykieta grzbietowa

– wymiary: 285x320x50 mm lub 75 mm

indeks grzbiet kolor indeks grzbiet kolor
DN218-10

50 mm

biały DN217-10

75 mm

biały
DN218-9 bordowy DN217-9 bordowy
DN218-14 brązowy DN217-14 brązowy
DN218-1 ciemnoniebieski DN217-1 ciemnoniebieski
DN218-2 czarny DN217-2 czarny
DN218-3 czerwony DN217-3 czerwony
DN218-12 fioletowy DN217-12 fioletowy
DN218-11 granatowy DN217-11 granatowy
DN218-23 jasnozielony DN217-23 jasnozielony
DN218-20 miedziany DN217-20 miedziany
DN218-17 niebieski DN217-17 niebieski
DN218-7 pomarańczowy DN217-7 pomarańczowy
DN218-8 różowy DN217-8 różowy
DN218-5 szary DN217-5 szary
DN218-13 turkusowy DN217-13 turkusowy
DN218-4 zielony DN217-4 zielony

– – DN217-18 złoty
DN218-6 żółty DN217-6 żółty

– wykonane z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową 
o strukturze płótna (100 μm)

– grubość kartonu: 2,1 mm
– gramatura kartonu: 1290 g/m2

– dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
– pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny

– wzmocniony otwór na palec
– 2 lata gwarancji na mechanizm

– wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
– wymiary: 285x320x50 mm lub 75 mm

SEGREGATORY DONAU MASTER

SEGREGATORY  
DŹWIGNIOWE A4

Segregatory

S
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SEGREGATORY DŹWIGNIOWE Segregatory posiadające mechanizm dźwigniowy w bogatej palecie 
kolorystycznej do przechowywania dużej ilości dokumentów

MASTER PREMIUM  MASTER-S Z SZYNĄ  LIFE PASTEL  LIFE NEON

Wewnątrz biała wyklejka papierowa Z dolną listwą wzmacniającą Z dolną listwą wzmacniającą W delikatnych, pastelowych kolorach Z dolną listwą wzmacniającą

format A5 A4 A4 A4 A4

szerokość grzbietu (mm) 75 75 / 50 75 / 50 75 75

wymiary (mm) 75x235x225 75x320x285 / 50x320x285 75x320x285 / 50x320x285 75x320x285 75x320x285

wykonanie okładki pokryty ekologiczną folią PP pokryty obustronnie ekologiczną folią pokryty jednostronnie ekologiczną folią pokryta lakierowaną folią pokryta lakierowaną folią

grubość okładki (mm) 2,1 2,1 2,1 2 2

gramatura okładki (g/m2) 1290 1290 1290 1170 1170

mechanizm z dociskaczem, 2 lata gwarancji z dociskaczem, 2 lata gwarancji z dociskaczem, 2 lata gwarancji z dociskaczem, 2 lata gwarancji z dociskaczem, 2 lata gwarancji

wzmocniony otwór na palec 3 3 3 3 3

wymienna etykieta grzbietowa 3 3 3 3 3

szyna dolna 3 3 3 3

wewnętrzne kieszenie

produkt ekologiczny

wnętrze w kolorze okładki 3

kolory niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
żółty -6
granatowy -11
ciemnoniebieski -17

13 kolorów: niebieski -1, czarny -2,
czerwony -3, zielony -4, szary -5, żółty -6,
pomarańczowy -7, bordowy -9,
granatowy -11, fioletowy -12,
turkusowy -13, ciemnoniebieski -17,
jasnozielony -23

niebieski -1
czarny -2,
czerwony -3
zielony -4
żółty -6
granatowy -11
jasnoniebieski -17

niebieski pastelowy -01
żółty pastelowy -06
różowy pastelowy -08

niebieski -1
zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7
różowy -8

indeks DN231- DN321- / DN322- DN219- / DN220- PB1072- PB1073-

poziom cenowy                          
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SEGREGATORY DŹWIGNIOWE Segregatory posiadające mechanizm dźwigniowy w bogatej palecie 
kolorystycznej do przechowywania dużej ilości dokumentów

 MASTER NO.1 NO.1 COLOUR'ICE NO.1 VIVIDA VIVIDA PLUS

Wewnątrz biała wyklejka papierowa Opatentowany mechanizm No.1 Opatentowany mechanizm No.1 Opatentowany mechanizm No.1 Opatentowany mechanizm No.1

format A4 A4 A4 A4 A4

szerokość grzbietu (mm) 75 / 50 50 / 75 75 50 / 75 80

wymiary (mm) 75x320x285 52x318x287 / 72x318x290 72x318x290 52x318x287 / 72x318x290 81x318x300

wykonanie okładki pokryty jednostronnie ekologiczną folią tektura obustronnie oklejona folią PP tektura obustronnie oklejona folią PP tektura obustronnie oklejona folią PP tektura obustronnie oklejona folią PP

grubość okładki (mm) 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2

gramatura okładki (g/m2) 1290

mechanizm z dociskaczem, 2 lata gwarancji z dociskaczem, 3 lata gwarancji z dociskaczem, 3 lata gwarancji z dociskaczem, 3 lata gwarancji z dociskaczem, 3 lata gwarancji

wzmocniony otwór na palec 3 3 3 3 3

wymienna etykieta grzbietowa 3 3 3 3 3

szyna dolna 3 3 3 3

wewnętrzne kieszenie

produkt ekologiczny

wnętrze w kolorze okładki 3 3 3 3

kolory 18 kolorów: niebieski -1, czarny -2,
czerwony -3, zielony -4, szary -5, żółty -6,
pomarańczowy -7, różowy -8, bordowy -9, 
biały -10, granatowy -11, fioletowy -12, 
turkusowy -13, brązowy -14, 
jasnoniebieski -17, złoty -18, miedziany -20, 
jasnozielony -23

14 kolorów: niebieski -1, czarny -2,
czerwony -3, zielony -4, szary -5, żółty -6,
pomarańczowy -7, bordowy -9, biały -10,
fioletowy -12, turkusowy -13,
jasnoniebieski -17, jasnozielony -23,
fuksja - 24

niebieski -1
zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7

niebieski -1
czerwony -3
zielony -4
żółty -6

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
szary -5
żółty -6
biały -10

indeks DN217- / DN218- ES028- / ES024- ES301- ES681- / ES680- ES192-

poziom cenowy                          
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SEGREGATORY DŹWIGNIOWE Segregatory posiadające mechanizm dźwigniowy w bogatej palecie 
kolorystycznej do przechowywania dużej ilości dokumentów

EKONOMICZNY Q.FILE Q.FILE KBK LEITZ 180° ACTIVE WOW

Dolna listwa wzmacniająca Z dolną listwą wzmacniającą Z dolną listwą wzmacniającą Idealny stosunek jakości do ceny Opatentowany mechanizm 180°

format A4 A4 A4 A4 A4

szerokość grzbietu (mm) 50 / 75 80 50 50 / 75 65 / 82

wymiary (mm) 52x318x290 285x320x80 285x320x50 52x318x290 65x318x308 / 82x318x312

wykonanie okładki tektura oklejona folią PP, w środku szary 
papier tektura pokryta folią PP tektura pokryta folią PP tektura oklejona folią PP, w środku szary 

papier polifoam

grubość okładki (mm) 2 1,9 2,8

gramatura okładki (g/m2)

mechanizm z dociskiem z dociskaczem z dociskaczem z dociskaczem 180°, 5 lat gwarancji

wzmocniony otwór na palec 3 3 3 3 3

wymienna etykieta grzbietowa 3 3 3 3

szyna dolna 3 3 3 3

wewnętrzne kieszenie 3

produkt ekologiczny

wnętrze w kolorze okładki

kolory 11 kolorów: niebieski -1, czarny -2,
czerwony -3, zielony -4, szary -5, żółty -6,
pomarańczowy -7, bordowy -9, biały -10,
fioletowy -12, turkusowy -13

14 kolorów: niebieski -1, czarny -2, 
czerwony -3, zielony -4, szary -5, żółty -6,
pomarańczowy -7, łososiowy -08, 
biały -10, jasnoniebieski -11, fioletowy -12, 
turkusowy -13, turkus karaibski -28,
zielony neonowy -29

13 kolorów: niebieski -1, czarny -2, 
czerwony -3, zielony -4, szary -5, żółty -6,
pomarańczowy -7, biały -10, 
jasnoniebieski -11, fioletowy -12, 
turkusowy -13, turkus karaibski -28,
zielony neonowy -29

niebieski -01
czarny -02
czerwony -03
zielony -04
żółty -06
bordowy -09
granatowy -11

niebieski -1
czarny -2
zielony -04
żółty -6
różowy -8
biały -10
fioletowy -12
turkusowy -13

indeks ES033- / ES032- HL01- HL03- PB281- / PB073- ES1129- / ES1128-

poziom cenowy                          
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SEGREGATORY DŹWIGNIOWE Segregatory posiadające mechanizm dźwigniowy w bogatej palecie 
kolorystycznej do przechowywania dużej ilości dokumentów

ARCHIV Z SZYNĄ ARCHIV BEZ SZYNY

Z dolną listwą wzmacniającą Wykonany z tektury

format A4 A4

szerokość grzbietu (mm) 75 / 55 75 / 55

wymiary (mm) 75x320x285 75x320x285

wykonanie okładki tektura tektura

grubość okładki (mm) 2 2

gramatura okładki (g/m2) 1170 1170

mechanizm z dociskaczem z dociskaczem

wzmocniony otwór na palec 3 3

wymienna etykieta grzbietowa

szyna dolna 3

wewnętrzne kieszenie

produkt ekologiczny

wnętrze w kolorze okładki

kolory  szary marmurek szary marmurek

indeks PB360 / PB577 PB572 / PB576

poziom cenowy           

ZADBAJ O OBECNOŚĆ 
ZIELONYCH ROŚLIN 

W SWOIM OTOCZENIU. 
WPŁYNĄ ZNACZĄCO 

NA JAKOŚĆ POWIETRZA 
ORAZ NA POZIOM 

ZADOWOLENIA ZESPOŁU
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Nigdy Cię nie zawiedzie!
Nawet po użyciu 10 000 razy
dzięki opatentowanemu 
mechanizmowi.

Najwyższa jakość,  
3 lata gwarancji  
oraz certyfikat FSC®.

GWARANCJI
3 LATA Segregator Esselte No.1 

Kolory Colour’Ice
75 mm   

ES301-6
ES301-7
ES301-1
ES301-4

Segregator Esselte No.1 
Kolory Vivida

75 mm 50 mm 80 mm
ES024-10 ES028-10 -
ES024-2 ES028-2 -
ES680-1 ES681-1 ES192-1
ES680-3 ES681-3 ES192-3
ES680-4 ES681-4 ES192-4
ES680-6 ES681-6 ES681-6

Segregator Esselte No.1
Standardowe kolory

75 mm 50 mm 80 mm 75 mm 50 mm 80 mm
ES024-10 ES028-10 ES192-10 ES024-9 ES028-9 -
ES024-6 ES028-6 - ES024-12 ES028-12 -
ES024-3 ES028-3 - ES024-13 ES028-13 -
ES024-7 ES028-7 - ES024-17 ES028-17 -
ES024-1 ES028-1 - ES024-23 ES028-23 -
ES024-4 ES028-4 - ES024-24 ES028-24 -
ES024-2 ES028-2 ES192-2 ES027 ES031 -
ES024-5 ES028-5 ES192-5 ES025 ES029 -

Pozostałe cechy segregatorów No.1 
● 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 75/50 mm – mieści 500/350 kartek A4; grzbiet 80 mm – mieści 600 kartek (80 gsm)
● Zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony www.esselte-easyprint.com

Zawsze równo stoi na półce
dzięki mocniejszej tekturze 
(2,2 mm) i metalowym okuciom
na dolnych krawędziach.

Dostępny w szerokiej palecie 24 kolorów.
Odporny na czynniki

zewnętrzne
dzięki dwustronnemu 

oklejeniu folią PP.

Świeże kolory Colour‘Ice
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-  wykonane z tektury pokrytej ekologiczną  
folią polipropylenową  
o strukturze płótna (100 μm)

- grubość kartonu: 2,1 mm
- gramatura kartonu: 1290 g/m2

- dźwignia z dociskaczem 
-  pod mechanizmem dźwigniowym 

umieszczony numer kontrolny
- wzmocniony otwór na palec
- 2 lata gwarancji na mechanizm
-  wymienna etykieta grzbietowa
- wymiary: 225 x 235 x 75 mm

SEGREGATORY DONAU MASTER A5

4-ringowe

-  wykonane z tektury o grubości 
1,9 mm i gramaturze 1170 g/m2

-  pokryte ekologiczną folią 
polipropylenową o strukturze 
płótna (100 μm)

-  4-pierścieniowy  
 

mechanizm w kształcie litery O
- średnica pierścieni: 25 mm
-  wymienna, obustronna  

etykieta grzbietowa
- wymiary: 40 x 320 x 262 mm
- 2 lata gwarancji na mechanizm

kolor grzbiet
4-ringowe

kod dostawcy indeks
czarny

40 mm

3735001PL-01 DN229-2
czerwony 3735001PL-04 DN229-3
niebieski 3735001PL-10 DN229-1
zielony 3735001PL-06 DN229-4

SEGREGATORY  
RINGOWE DONAU PP A4/40

rodzaj rozmiar opakowanie kod dostawcy indeks
wąskie samoprzylepne 33 x 153 mm

20 szt.

8355920-09PL DN239
szerokie samoprzylepne 54 x 153 mm 8375920-09PL DN240

wąskie wsuwne 28 x 153 mm 8350920-09PL DN241
szerokie wsuwne 48 x 153 mm 8370920-09PL DN242

- samoprzylepne lub wsuwane (dwustronne)
-  przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 50 mm lub 75 mm

ETYKIETY DONAU NA SEGREGATORY

SEGREGATORY  
DŹWIGNIOWE I RINGOWE

kolor grzbiet kod dostawcy indeks
czarny

75 mm

3905001PL-01 DN231-2
czerwony 3905001PL-04 DN231-3

granatowy 3905001PL-18 DN231-11
ciemnoniebieski 3905001PL-17 DN231-17

niebieski 3905001PL-10 DN231-1
zielony 3905001PL-06 DN231-4

żółty 3905001PL-11 DN231-6

S
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SEGREGATOR NA AKTA OSOBOWE
Zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C, D
• Wykonany z tektury pokrytej lakierowaną okleiną • Grubość kartonu 1,9 mm 
• Gramatura kartonu 1170 g/m2 • 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie 
litery O • 20-milimetrowa średnica pierścieni • Szerokość grzbietu 35 mm 
• Do porządkowania i archiwizowania historii zatrudnienia pracownika 
• 2 lata gwarancji na mechanizm • Wymiary 255x315x35 mm

indeks
DN916

Segregatory na akta osobowe

Teczki na akta  
osobowe znajdziesz  

na str. 265

SEGREGATOR OFERTOWY DONAU
• Segregator ofertowy wykonany z tektury • Pokryty obustronnie ekologiczną 
folią polipropylenową • 2 kieszenie na zewnętrznych okładkach do wsunięcia 
spersonalizowanych projektów • 2 kieszenie na wewnętrznych okładkach 
do wsuniecia notatek • 1 kieszeń grzbietowa

indeks rodzaj kolor szerokość 
grzbietu

średnica 
pierścienia mechanizm

DN878-2 A4/4RD/16 czarny 37 mm 16 mm 4RD
DN878-10 A4/4RD/16 biały 37 mm 16 mm 4RD
DN878-1 A4/4RD/16 niebieski 37 mm 16 mm 4RD
DN879-2 A4/4RD/20 czarny 44 mm 20mm 4 RD
DN879-10 A4/4RD/20 biały 44 mm 20mm 4 RD
DN879-1 A4/4RD/20 niebieski 44 mm 20mm 4 RD
DN880-2 A4/4RD/25 czarny 44 mm 25 mm 4 RD
DN880-10 A4/4RD/25 biały 44 mm 25 mm 4 RD
DN880-1 A4/4RD/25 niebieski 44 mm 25 mm 4 RD
DN881-2 A4/4RD/30 czarny 63 mm 30 mm 4 RD
DN881-10 A4/4RD/30 biały 63 mm 30 mm 4 RD

indeks rodzaj kolor szerokość 
grzbietu

średnica 
pierścienia mechanizm

DN881-1 A4/4RD/30 niebieski 63 mm 30 mm 4 RD
DN882-2 A4/4RD/40 czarny 63 mm 40 mm 4 RD
DN882-10 A4/4RD/40 biały 63 mm 40 mm 4 RD
DN882-1 A4/4RD/40 niebieski 63 mm 40 mm 4 RD
DN883-2  A4/4RD/50 czarny 80 mm 50 mm 4 RD
DN883-10  A4/4RD/50 biały 80 mm 50 mm 4 RD
DN883-1  A4/4RD/50 niebieski 80 mm 50 mm 4 RD
DN884-2 A4/4RD/65 czarny 100 mm 65 mm 4 RD
DN884-10 A4/4RD/65 biały 100 mm 65 mm 4 RD
DN884-1 A4/4RD/65 niebieski 100 mm 65 mm 4 RD

indeks kolor rodzaj
ES043-10 biały A4 4RR/16/30
ES043-1 niebieski A4 4RR/16/30
ES043-2 czarny A4 4RR/16/30
ES055-10 biały A4 4DR/20/38
ES055-1 niebieski A4 4DR/20/38

indeks kolor rodzaj
ES369-10 biały A4 4DR/25/44
ES044-10 biały A4 4DR/30/51
ES044-3 czerwony A4 4DR/30/51
ES044-2 czarny A4 4DR/30/51
ES044-1 niebieski A4 4DR/30/51

indeks kolor rodzaj
ES045-10 biały A4 4DR/40/63
ES045-1 niebieski A4 4DR/40/63
ES046-10 biały A4 4DR/50/77
ES350-10 biały A4 4DR/60/86
ES1290-10 biały A5 2DR/25/47

SEGREGATOR ESSELTE PANORAMA A4
Okładki posiadają zewnętrzne kieszenie
• Doskonały do prezentowania ofert, portfolio firmy czy materiałów 
szkoleniowych • Okładki i grzbiet segregatora posiadają zewnętrzne 
przezroczyste kieszenie, w które można wsunąć wydrukowane według 
własnego wzoru wkładki, tworząc segregator potrzebny na daną chwilę 
• Wykonany z folii polipropylenowej, odpornej na wilgoć i warunki 
atmosferyczne, dającej segregatorowi długą żywotność i doskonałą 
jakość, jakiej nie zapewnia folia PVC • Mechanizm 4 ringowy w kształcie 
litery „D” (DR) zapewnia większą pojemność • Certyfikat FSC ekologiczny 
• Minimalna gramatura wkładek to 170-220 g/m2 (łatwo się wsuwa 
i nie zagina)

SEGREGATOR DONAU LIFE RINGOWY
Zaokrąglone rogi
• Segregator ringowy wykonany z tektury o grubości 1,8 mm • 2-pierścieniowy 
mechanizm w kształcie litery D • Gramatura 900 g/m2 • Średnica pierścieni 30 mm 
• Szerokość grzbietu 50 mm

indeks kolor rodzaj szer. grzbietu
DN1161-1 niebieski

A4/2RD/30 mm 50 mm
DN1161-7 pomarańczowy
DN1161-8 różowy
DN1161-4 zielony
DN1161-6 żółty

EKO
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indeks rodzaj kolor szerokość
DN226-2 A4/2R/25 mm czarny 40 mm
DN226-3 A4/2R/25 mm czerwony 40 mm
DN226-4 A4/2R/25 mm zielony 40 mm
DN226-1 A4/2R/25 mm niebieski 40 mm
DN229-2 A4/4R/25 mm czarny 40 mm
DN229-3 A4/4R/25 mm czerwony 40 mm
DN229-4 A4/4R/25 mm zielony 40 mm
DN229-1 A4/4R/25 mm niebieski 40 mm
DN230-2 A4/4RD/30 mm czarny 45 mm
DN230-3 A4/4RD/30 mm czerwony 45 mm
DN230-4 A4/4RD/30 mm zielony 45 mm
DN230-1 A4/4RD/30 mm niebieski 45 mm
DN236-2 A5/2R/20 mm czarny 30 mm
DN236-3 A5/2R/20 mm czerwony 30 mm
DN236-4 A5/2R/20 mm zielony 30 mm
DN236-1 A5/2R/20 mm niebieski 30 mm
DN236-11 A5/2R/20 mm granatowy 30 mm

SEGREGATOR RINGOWY DONAU PP
Wewnątrz biała wyklejka papierowa
• Wykonany z tektury o grubości 1,9 mm i gramaturze 1170 g/m2 • Mechanizm ringowy • Pokryty 
ekologiczną folią polipropylenową (100 mic) o strukturze płótna • 2- lub 4-pierścieniowy 
mechanizm • Średnica pierścieni 25 mm lub 30 mm • Wymienna, obustronna etykieta 
grzbietowa • 2 lata gwarancji na mechanizm

indeks kolor rodzaj
ES037-10 biały A4/42/2R
ES037-9 bordowy A4/42/2R
ES037-2 czarny A4/42/2R
ES037-3 czerwony A4/42/2R
ES037-1 niebieski A4/42/2R
ES037-5 szary A4/42/2R
ES037-4 zielony A4/42/2R
ES037-6 żółty A4/42/2R

indeks kolor rodzaj
ES041-10 biały A4/42/4R
ES041-9 bordowy A4/42/4R
ES041-2 czarny A4/42/4R
ES041-3 czerwony A4/42/4R
ES041-1 niebieski A4/42/4R
ES041-5 szary A4/42/4R
ES041-4 zielony A4/42/4R
ES041-6 żółty A4/42/4R

SEGREGATOR RINGOWY ESSELTE
W żywych kolorach i w atrakcyjnym stylu VIVIDA
• Standardowy mechanizm z ringami w kształcie koła zapewnia łatwe przekładanie 
pojedynczych kartek • Okładka zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z bardzo 
odpornego polipropylenu • Na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do łatwego 
opisu zawartości • Mieści 190 kartek A4 (80 g/m2) • Certyfikat FSC ekologiczny

kolor 2DR/25 mm 4DR/25 mm
biały perłowy ES725-10 ES726-10
różowy ES725-8 ES726-8
niebieski ES725-1 ES726-1
turkusowy ES725-13 ES726-13

kolor 2DR/25 mm 4DR/25 mm
fioletowy ES725-12 ES726-12
żółty ES725-6 ES726-6
zielony ES725-04 ES726-04
czarny ES725-2 ES726-2

SEGREGATOR LEITZ WOW
Kolory komponują się z produktami WOW ze str.  46-50
• Laminowana powierzchnia nadaje błyszczący wygląd i zapewnia wysoką jakość 
• Mechanizm w kształcie litery D zapewnia większą pojemność i łatwość przekładania 
kartek oraz bezpieczne ich przechowywanie • Mieści do 230 kartek

indeks rodzaj
OP421 PS 5 DIGI
OP470 PS 4 DIGI
OP422 PS 6 DIGI

SEJF OPUS SAFE GUARD
Możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz
• Metalowe sejfy w kolorze ciemnoszarym wyposażone w zamek ryglowy 
otwierany szyfrem • W zestawie cztery solidne kołki rozporowe typu kotwa i baterie 
• Kolor ciemnoszary • Grubość blachy na obudowie 2 mm • Grubość blachy na 
drzwiach 4 mm • Wymiary (WxSxG):  
– PS 4 DIGI – 200x430x350 mm 
– PS 5 DIGI – 200x310x220 mm 
– PS 6 DIGI – 500x350x370 mm

Sejfy
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indeks rodzaj gramatura rozmiar
BA067 oczkowy 280 g A4
BA069 oczkowy 350 g A4
BA012 zawieszany 250 g A4

PRODUKT

POLSKI

SKOROSZYT OCZKOWY LUB ZAWIESZANY
Wykonany z tektury bezkwasowej
• Wykonany z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej 
o pH 7,5–9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg • Wewnątrz metalowy wąs 
• Wyposażony w zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora – skoroszyt 
zawieszany • Wyposażony w metalowe oczka umożliwiające wpięcie do segregatora 
– skoroszyt oczkowy • Dostępny również bez nadruku – na zamówienie • Format A4

Skoroszyty

SKOROSZYT UNIWERSALNY A4 MIĘKKI DONAU
Mieści ok. 200 kartek (2 cm)
• Wykonany z ekologicznego polipropylenu • Strona przednia transparentna – 
grubość PP 120 mic • Strona tylna kolorowa – grubość 180 mic • Niewpinany 
• Wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy • Format A4 
• Rozmiar 222x307 mm

indeks kolor
DN270-2 czarny
DN270-3 czerwony
DN270-11 granatowy
DN270-4 zielony
DN270-10 biały

indeks kolor
DN270-11 granatowy
DN270-6 żółty
DN270-7 pomarańcz.
DN270-5 szary
DN270-8 jasnoróżowy

indeks kolor
DN270-1 niebieski
DN270-12 fioletowy
DN270-04 jasnozielony
DN270-17 jasnoniebieski

indeks kolor
PB315-1 niebieski
PB315-4 zielony
PB315-11 granatowy
PB315-3 czerwony
PB315-2 czarny
PB315-6 żółty
PB315-7 pomarańczowy
PB315-01 jasnoniebieski
PB315-10 biały
PB315-5 szary
PB315-04 jasnozielony

SKOROSZYT UNIWERSALNY A4  
MIĘKKI OFFICE PRODUCTS
Wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
• Ekonomiczny, wykonany z polipropylenu, miękki • Strona przednia transparentna – 
grubość PP 100 mic • Strona tylna kolorowa – grubość 170 mic • Mieści ok. 200 kartek 
• Niewpinany • Kieszonka umożliwiająca wymianę paska • Format A4 • Rozmiar 
225x305 mm

indeks kolor
PP370-2 czarny
PP370-3 czerwony
PP370-11 granatowy

indeks kolor
PP370-1 niebieski
PP370-7 pomarańczowy
PP370-4 zielony

indeks kolor
PP370-6 żółty
PP370-5 szary

SKOROSZYT UNIWERSALNY A4 TWARDY KBK
Na grzbiecie papierowy pasek do opisu
• Wykonany z folii PCV • Przezroczysta przednia okładka, tylna kolorowa • Zaokrąglone 
rogi • Pojemność do 200 kartek

indeks rodzaj
PP161-1 niebieski
PP161-2 czarny
PP161-3 czerwony

indeks rodzaj
PP161-4 zielony
PP161-6 żółty

JJUUSSTT 

SKOROSZYT WPINANY A4 MIĘKKI JUST
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
• Wykonany z polipropylenu • Przednia strona transparentna • Tył skoroszytu 
w kolorze • Mieści ok. 200 kartek • Posiada 11 dziurek do wpinania do segregatora 
• Wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy • Rozmiar 237x310 mm

indeks kolor
PB368-2 czarny
PB368-3 czerwony
PB368-1 niebieski
PB368-7 pomarańczowy
PB368-5 szary
PB368-4 zielony
PB368-11 granatowy
PB368-6 żółty
PB368-01 jasnoniebieski
PB368-04 jasnozielony
PB368-10 biały

SKOROSZYT WPINANY  
A4 MIĘKKI OFFICE PRODUCTS
Posiada 11 dziurek do wpinania do segregatora
• Wykonany z polipropylenu • Strona przednia transparentna – grubość 100 mic 
• Strona tylna kolorowa – grubość 170 mic • Mieści ok. 200 kartek • Wymienny, 
dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy • Rozmiar 237x310 mm

Wąsy do skoroszytów 
znajdziesz na str. 280



246

S

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor
PP195-2 czarny
PP195-3 czerwony
PP195-1 niebieski

indeks kolor
PP195-7 pomarańczowy
PP195-5 szary
PP195-4 zielony

indeks kolor
PP195-6 żółty
PP195-11 granatowy

SKOROSZYT WPINANY A4 TWARDY KBK
Europerforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator A4
• Wykonany z folii PVC • Przezroczysta przednia okładka, tylna kolorowa • Na grzbiecie 
papierowy pasek do opisu • Zaokrąglone rogi • Pojemność do 200 kartek indeks kolor rodzaj

DU001-2 czarny do 30 kartek
DU001-10 biały do 30 kartek
DU001-3 czerwony do 30 kartek
DU001-6 żółty do 30 kartek
DU001-4 zielony do 30 kartek
DU001-1 niebieski do 30 kartek

indeks kolor rodzaj
DU001-11 granatowy do 30 kartek
DU001-5 szary do 30 kartek
DU001-19 antracyt do 30 kartek
DU001-03 ciemnoczerwony do 30 kartek
DU001-04 ciemnozielony do 30 kartek
DU001-01 ciemnogranatowy do 30 kartek

indeks kolor rodzaj
DU002-2 czarny do 60 kartek
DU002-3 czerwony do 60 kartek
DU002-6 żółty do 60 kartek
DU002-4 zielony do 60 kartek
DU002-1 niebieski do 60 kartek
DU002-11 granatowy do 60 kartek

SKOROSZYT ZACISKOWY DURACLIP
5 lat gwarancji na mechanizm dociskający
• Umożliwia przechowywanie dokumentów bez konieczności dziurkowania 
• Zacisk wykonany ze specjalnej elastycznej stali, posiada 5 letnią gwarancję 
na siłę docisku • Przezroczysta okładka

Skoroszyty zaciskowe

indeks format kartek
KW124 A4 96
KW126 2/3 A4 96
KW125 A5 96

indeks format kartek
KW282 2/3 A5 96
KW145 A6 96

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY GRAND
Twarda laminowana oprawa
• Grzbiet szyto-klejony • Liniatura kratka

Skorowidze Smycze

indeks
DU561

TAŚMA Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM 
DO IDENTYFIKATORA
Bezpieczna – rozepnie się podczas szarpnięcia
• Mechanizm ściągający umożliwiający wyciągnięcie identyfikatora na odległość 
80 cm • Umieszczony na taśmie tekstylnej szerokości 10 mm • Posiada zamek 
wypinający podczas nagłego szarpnięcia

indeks kolor
DU1541-2 czarny
DU1541-11 granatowy
DU1541-4 zielony

indeks kolor
DU1541-6 żółty
DU1541-3 koralowy

SMYCZ TEKSTYLNA SOFT
Z metalowym karabińczykiem
• Taśma tekstylna premium z zapięciem zabezpieczającym • Wykonana z jedwabiście 
miękkiej tkaniny • Metalowy karabińczyk gwarantuje pewne mocowanie i nadaje się 
do wszystkich identyfikatorów, które są wyposażone w wycięcie na klip lub agrafkę 
• Szerokość taśmy 15 mm • Długość taśmy 440 mm • Szerokość karabińczyka 12 mm
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Sortery dokumentów

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

SORTER DO KORESPONDENCJI Q-CONNECT 
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Sorter do korespondencji z metalowej siateczki powlekanej lakierem • 3 przegrody 
• Posiada piankowe podkładki • Ułatwia sortowanie listów • Wymiary 170x135x8 mm

indeks kolor rodzaj
PB589-2 czarny 3 przegrody
PB589-15 srebrny 3 przegrody

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

SORTER NA DOKUMENTY Q-CONNECT 
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Sorter do dokumentów i  korespondencji z metalowej siateczki powlekanej 
lakierem • 6 półek • Posiada piankowe podkładki • Ułatwia sortowanie listów i 
dokumentów • Sorter można zamontować na ścianie lub postawić • Wymiary 
325x230x390 mm

indeks kolor rodzaj
PB108 czarny 6 przegród

indeks rodzaj rozmiar ilość
KW234 R28 okrągłe 28 mm 100 szt.
KW235 R33 okrągłe 33 mm 100 szt.
KW236 R50 okrągłe 50 mm 100 szt.
KW237 R70 okrągłe 70 mm 50 szt.

indeks rodzaj rozmiar ilość
KW238 T25 trójkątne 25 mm 100 szt.
KW239 T28 trójkątne 28 mm 100 szt.
KW245 T31 trójkątne 31 mm 100 szt.

SPINACZE GRAND
Niezastąpiony element wyposażenia każdego biura
• Galwanizowane

Spinacze

indeks kolor rozmiar w opak.
DN130 srebrny 28 mm 100 szt.
PB533 srebrny 33 mm 100 szt.
PB522 srebrny 25 mm 100 szt.
PB1032 srebrny 50 mm 100 szt.

SPINACZE OKRĄGŁE OFFICE PRODUCTS
Niklowane
• Galwanizowane • Srebrne

SPINACZE METALOWE POWLEKANE 
VICTORY OFFICE
W pojemniku z podajnikiem magnetycznym
• Spinacze powlekane kolorowe • Wysokiej jakości stal, zaokrąglony kształt 
• Pakowane w przezroczyste opakowanie tworzywa sztucznego

indeks rodzaj ilość w opakowaniu
AM507 28 mm 100 szt. mix kolorów
AM508-PASTEL 28 mm 100 szt. mix pastelowe

indeks rodzaj ilość w opakowaniu
AM508-NEON 28 mm 100 szt. mix neonowe
AM508-ZEBRA 28 mm 60 szt. zebra
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GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

STOJAK NA DOKUMENTY 
Q-CONNECT OFFICE SET MOBILNY
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Stojak na dokumenty lub akcesoria • Wykonany z metalowej siateczki 
powlekanej lakierem • 4 półki • Wyposażony w cztery kółka • Wymiary 
435x265x860 mm

indeks kolor
PB104 czarny

Stojaki na dokumenty Stojaki na książki

Stojaki na ulotki

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

STOJAK NA KSIĄŻKI Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Stojak na książki w dwóch wariantach • Wyprodukowany z metalowej 
siateczki powlekanej lakierem • W kształcie litery „L” • Z gładkimi krawędziami 
i zaokrąglonymi narożnikami • Na podstawie antypoślizgowe podkładki 
• Wymiary 130x155x165 mm

indeks kolor
PB595 czarny

indeks kolor
DU258-15 srebrny
DU258-19 antracytowy
DU258-2 czarny

STOJAK NA PARASOLE
Wykonany z metalu z powłoką epoksydową
• Stylowy i elegancki • Z ozdobną perforacją • Idealny 
do postawienia przy wejściu, w biurze, sklepie lub 
w domu • Pojemność 28,5 litra  
• Wymiary (W x Ø) 620 x 260 mm

Stojaki na parasole

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

STOJAK NA PARASOLE Q-CONNECT  
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Stojak na parasole wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem 
• Średnica: 265 mm góra, 220 mm dół • Wysokość 500 mm • Kolor czarny lub srebrny

indeks kolor
PB600-2 czarny
PB600-15 srebrny

STOJAKI – TABLICZKI NA ULOTKI
Wykonane z wysokoprzezroczystego tworzywa
• Stojaki nie są jednolicie odlaną bryłą • System na spinki umożliwia ich łatwy montaż 
i demontaż • Pojemność 20 mm

indeks format rodzaj
PP119 A4 1 kieszeń
PP178 A4 2 kieszenie
PP179 A4 3 kieszenie
PP133 A5 1 kieszeń
PP180 A5 2 kieszenie
PP181 A5 3 kieszenie
PP134 A6 1 kieszeń

indeks format rodzaj
PP182 A6 2 kieszenie
PP183 A6 3 kieszenie
PP184 A6 4 kieszenie
PP185 DL 1 kieszeń
PP186 DL 2 kieszenie
PP187 DL 3 kieszenie

SPINACZE METALOWE TRÓJKĄTNE 
VICTORY OFFICE
W wygodnym pudełeczku
• Spinacze srebrne ocynkowane • Wysokiej jakości stal, trójkątny kształt

indeks rodzaj ilość w opak.
AM501 22 mm 100 szt. opak. z zawieszką
AM502 22 mm 100 szt. opak. magnetyczne
AM503 26 mm 100 szt. opak. z zawieszką

indeks rodzaj ilość w opak.
AM504 26 mm 100 szt. opak. magnetyczne
AM505 32 mm 75 szt. opak. z zawieszką
AM506 45 mm 40 szt. opak. z zawieszką
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indeks rodzaj
PP153 7x11 cm
PP140 11x15 cm
PP141 11x23 cm
PP142 15x23 cm
PP144 21x29,7 cm

STOJAKI – TABLICZKI INFORMACYJNE
Wykonane z wysoko przezroczystego tworzywa
• Jedno- lub dwustronne, wykonane z tworzywa o grubości 2 mm  
• Małe zaczepy wokół obwodu przytrzymują kartkę i folię zabezpieczającą

indeks
DN913

STOJAK NA WIZYTÓWKI DONAU
Wykonany z polistyrenu odpornego na pęknięcia
• Dostosowany do standardowej wielkości karty wizytowej • Wymiary 110x45x55 mm 
• Kolor transparentny

indeks
PP795

STOJAK NA WIZYTÓWKI
Wykonany z wysokoprzezroczystego tworzywa

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

STOJAK NA WIZYTÓWKI 
Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Stojak na wizytówki z metalowej siateczki powlekanej lakierem  
• Wymiary 95x75x45 mm

indeks kolor
PB586-2 czarny
PB586-15 srebrny

SZAFKA NA KLUCZE DONAU
Powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą
• Szafka na klucze, wykonana z metalu • Dedykowana do wykorzystania na portierni, 
recepcji, sekretariacie, itp. • Zawiera wielokolorowe zawieszki do kluczyków 
• Zamykana na klucz

indeks kolor rodzaj wymiary
DN213 szary 20 kluczy 200x160x80 mm
DN214 szary 48 kluczy 250x180x80 mm
DN811 szary 93 klucze 300x240x80 mm
DN1001 szary 140 kluczy 300x240x80 mm

Zawieszki do kluczy 
znajdziesz na str. 288

Szafki na klucze

SZAFKA NA KLUCZE KEY BOX
Bardzo solidna konstrukcja
• Obudowa wykonana z aluminium • Każda skrzynka zamykana na zamek, 
w komplecie dwa klucze • Każda skrzynka wyposażona w woreczek z sześcioma 
zawieszkami w różnych kolorach • W zestawie znajdują się kołki niezbędne 
do montażu szafki na ścianie

indeks rodzaj
DU061 18 kluczy
DU043 36 kluczy
DU052 48 kluczy

indeks rodzaj
DU053 54 klucze
DU044 72 klucze

Stojaki na wizytówki
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indeks rodzaj wymiary
KW1121 20 kluczy 200x160x80 mm
KW1122 48 kluczy 250x180x80 mm

SZAFKA NA KLUCZE GRAND
• Metalowa • Zamykana na kluczyk (w zestawie dwa kluczyki)

indeks rodzaj
KW047 28 mm
KW705 15 mm (krótkie)

SZPILKI GRAND
Uniwersalne
• Galwanizowane • Pakowane po 50 g

Szpilki Szuflady na dokumenty

indeks kolor
ES075-1 niebieski
ES075-20 przezroczysty
ES075-22 grafitowy
ES075-04 przezroczysty zielony

SZUFLADA NA DOKUMENTY A4 EUROPOST
Eleganckie tłoczenie w drobną kratkę
• Nowoczesne wzornictwo z unikalnym tłoczeniem w drobną kratkę • Możliwość 
ustawiania w pionie lub schodkowo • Zaokrąglone wycięcie z przodu ułatwiające 
dostęp do dokumentów • Powierzchnia do umieszczenia kieszonki na etykiety 
(po lewej lub prawej stronie szuflady), które ułatwią wyszukiwanie dokumentów

SZUFLADA NA DOKUMENTY BASIC
Na dokumenty A4 do C4
• Wysoka jakość materiału • Format dokumentów A4 do C4  
• Wymiary 253x63x337 mm

indeks kolor
DU156-10 biały
DU156-4 zielony
DU156-1 niebieski
DU156-2 czarny
DU156-3 czerwony
DU156-20 transparentny
DU156-04 zielony trans.

indeks kolor
DU156-01 niebieski trans.
DU156-012 fioletowy trans.
DU156-12 fioletowy
DU156-07 pomarańczowy
DU156-03 czerwony trans.
DU156-7 pomarańczowy trans.

indeks kolor
DN652-20 transp. biały
DN652-2 czarny
DN652-3 czerwony
DN652-4 zielony

indeks kolor
DN652-13 turkusowy
DN652-6 żółty
DN652-1 niebieski
DN652-25 perłowy

indeks kolor
DN652-8 różowy
DN652-18 złoty
DN652-15 srebrny
DN652-04 jasnozielony

SZUFLADKA NA DOKUMENTY DONAU 
NIEŁAMLIWA
Miejsce na umieszczenie etykiet
• Szufladka na biurko z nową oryginalną stylistyką • Wykonana z niełamliwego 
i odpornego na odkształcenia polipropylenu • Powierzchnia karbowana na spodzie 
szufladki • Możliwość łączenia szufladek w pionie oraz nałożenia na siebie 
aby zmniejszyć objętość podczas transportu • Otwór w podstawie oraz wycięcia 
po bokach ułatwiające użytkowanie • Format A4 • Wymiary 250x345x45 mm

indeks kolor
BLKBK105-20 przezroczysty
BLKBK105-22 dymny

JJUUSSTT 

SZUFLADA NA DOKUMENTY JUST
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
• Wykonana z trwałego polistyrenu • Miejsce na umieszczenie etykiet • Możliwość 
łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo • Wymiary zewnętrzne (spód) 
346x254x60 mm • Wymiary wewnętrzne 325x244x43 mm
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indeks kolor
ES727-10 biały
ES727-8 różowy
ES727-1 niebieski
ES727-13 turkusowy
ES727-12 fioletowy
ES727-6 żółty
ES727-04 zielony
ES727-2 czarny

SZUFLADA NA DOKUMENTY LEITZ PLUS WOW
Wyższe ścianki gwarantują większą pojemność
• Wytrzymała, najwyższej jakości półka w swojej kategorii • Wyższe ścianki boczne 
gwarantują większą od przeciętnej pojemność • Łatwy dostęp do dokumentów, 
dzięki szerokiemu wycięciu z przodu

indeks kolor
DN721-22 dymna
DN721-20 transparentna
DN193-03 transp. czerwony
DN193-012 transp. fioletowy
DN193-01 transp. niebieski
DN193-07 transp. pomarańczowy
DN193-04 transp. zielony
DN193-06 transp. żółty

SZUFLADA NA DOKUMENTY STANDARD A4
Miejsce na umieszczenie etykiet
• Wykonana z trwałego polistyrenu • Cechuje się niezwykłą trwałością 
oraz solidnością • Kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie 
oraz kaskadowo • Wymiary zewnętrzne (spód) 346x254x60 mm • Wymiary 
wewnętrzne 325x244x43 mm • Waga 292 g

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

SZUFLADKA NA DOKUMENTY Q-CONNECT 
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Szuflada wykonana z metalowej siateczki powlekanej lakierem • Możliwość 
składowania na sobie szufladek • Wymiary 280x340x80 mm

indeks kolor
PB596 czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

SZUFLADKI NA DOKUMENTY Q-CONNECT 
OFFICE SET ZESTAW
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Zestaw wysuwanych szuflad wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem

indeks kolor rodzaj wymiary
PB970-2 czarny 3 szufladki 273x262x350 mm
PB970-15 srebrny 3 szufladki 273x262x350 mm
PB597 czarny 5 szufladek 275x350x375 mm
PB103 czarny 3 szufladki z sorterem 300x350x420 mm

indeks
DU578

ZESTAW SZUFLAD VARICOLOR
Solidna i stabilna konstrukcja
• 5 eleganckich szuflad w zestawie • Można je ustawić w pionie jedna na drugiej 
lub kaskadowo • Podkreślone kolorami duże strefy chwytu • Łatwy dostęp 
do dokumentów • Kolorowe linie pomagają przy organizacji i segregowaniu 
dokumentów • Wysoka jakość
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TABLICA FILCOWA NOBO PANORAMICZNA
Panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej dostępną powierzchnię
• System InvisaMount™ sprawia, że instalacja jest łatwa, a mocowania są starannie 
ukryte z tyłu tablicy • Panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej dostępną 
powierzchnię w porównaniu z tradycyjnymi tablicami • Minimalistyczne, 
współczesne wzornictwo cienkiej, dyskretnej ramki pozwala na maksymalizację 
powierzchni użytkowej tablicy • Najwyższej jakości filcowa powierzchnia dostępna 
w żywych kolorach odpowiednich do każdego miejsca pracy • 10-letnia gwarancja

indeks rodzaj kolor
ES1169-3 32" (71,6x40,6 cm) czerwony
ES1170-3 40" (89,3x50,5 cm) czerwony
ES1171-3 55" (122,4x69,3 cm) czerwony
ES1172-3 85" (188,9x106,6 cm) czerwony
ES1169-4 32" (71,6x40,6 cm) zielony
ES1170-4 40" (89,3x50,5 cm) zielony
ES1171-4 55" (122,4x69,3 cm) zielony
ES1172-4 85" (188,9x106,6 cm) zielony
ES1169-6 32" (71,6x40,6 cm) żółty
ES1170-6 40" (89,3x50,5 cm) żółty
ES1171-6 55" (122,4x69,3 cm) żółty
ES1172-6 85" (188,9x106,6 cm) żółty

indeks format
DK232 30x40 cm
DK233 60x40 cm
DK234 100x100 cm

indeks format
DK235 120x90 cm
DK236 150x100 cm
DK237 200x100 cm

TABLICA KORKOWA W RAMIE 
ALUMINIOWEJ CLASSIC MEMOBE
W zestawie komplet do montażu tablicy
• Powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego • Tylna część 
tablicy wykonana z pilśni • Montaż tablicy w pionie lub w poziomie 
w czterech rogach • Tablica przeznaczona do zawieszania kartek 
za pomocą pinezek

indeks format
DK001 30x40 cm 
DK002 50x40 cm
DK003 60x40 cm 
DK004 60x50 cm 
DK005 70x50 cm 

indeks format
DK006 80x50 cm
DK007 80x60 cm
DK008 90x60 cm 
DK009 100x50 cm 
DK056 100x60 cm 

indeks format
DK010 100x80 cm 
DK012 100x100 cm 
DK224 120x80 cm 
DK011 120x90 cm 
DK057 120x100 cm 

indeks format
DK155 150x90 cm 
DK013 150x100 cm 
DK019 150x120 cm
DK102 180x90 cm
DK058 180x100 cm 

indeks format
DK024 180x120 cm 
DK014 200x100 cm 
DK059 200x120 cm 

TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ 
MEMOBE
Wykonana z naturalnego materiału korkowego
• Tablica korkowa w ramie drewnianej • Tylna część tablicy wykonana z pilśni 
• Możliwy montaż w pionie lub w poziomie • W zestawie komplet do montażu 
tablicy • Tablica przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek

TABLICA KORKOWA NOBO PANORAMICZNA
Samozasklepiająca się korkowa powierzchnia tablicy
• Panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej dostępną powierzchnię 
• Minimalistyczne, współczesne wzornictwo cienkiej, dyskretnej ramki pozwala 
na maksymalizację powierzchni użytkowej tablicy • System InvisaMount™ 
sprawia, że instalacja jest łatwa, a mocowania są starannie ukryte z tyłu tablicy 
• 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
ES1173-32 32" (71,6x40,6 cm)
ES1173-40 40" (89,3x50,5 cm)
ES1173-55 55" (122,4x69,3 cm)
ES1173-85 85" (188,9x106,6 cm)
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indeks rodzaj
ES1449 120x90 cm
ES1450 150x120 cm

TABLICA MOBILNA MAGNETYCZNA 
PORCELANOWA NOBO PRESTIGE
Najwyższej jakości porcelanowa powierzchnia
• Z magnetyczną, perfekcyjnie gładką porcelanową powierzchni • Dwustronna, 
przenośna tablica, obracana w poziomie • Z dużą półką na markery – w komplecie 
z markerem Nobo i magnesami • Zamontowane kółka zapewniają dużą 
manewrowość • Porcelanowa powierzchnia tablicy wymaga jedynie okazjonalnego 
czyszczenia • Dożywotnia gwarancja

TABLICA MOBILNA MAGNETYCZNA ZE STALI 
LAKIEROWANEJ NOBO CLASSIC
Dobra ścieralność
• Z magnetyczną powierzchnią ze stali lakierowanej • Dwustronna, przenośna 
tablica, obracana w poziomie • Z dużą półką na markery - w komplecie z markerem 
Nobo • Zamontowane kółka zapewniają dużą manewrowość • Aby tablica nie 
straciła swoich właściwości, powierzchnię z lakierowanej stali należy często czyścić 
• 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
ES1447 120x90 cm
ES1448 150x120 cm

ŚLADY MARKERA 

PERMANENTNEGO USUNIESZ 

Z TABLICY BEZ PROBLEMU, 

JEŚLI POKRYJESZ JE MARKEREM 

SUCHOŚCIERALNYM, A POTEM 

ZETRZESZ GĄBKĄ

indeks format
DK103 30x40 cm
DK104 50x40 cm
DK105 60x40 cm
DK106 60x50 cm
DK107 70x50 cm
DK108 80x50 cm
DK109 80x60 cm
DK110 90x60 cm
DK111 100x50 cm

indeks format
DK112 100x60 cm
DK113 100x80 cm
DK114 100x100 cm
DK115 120x80 cm
DK116 120x90 cm
DK117 120x100 cm
DK118 150x90 cm
DK119 150x100 cm
DK120 150x120 cm

indeks format
DK121 180x90 cm
DK122 180x100 cm
DK123 180x120 cm
DK124 200x100 cm
DK125 200x120 cm
DK129 240x100 cm
DK130 240x120 cm
DK131 300x100 cm
DK132 300x120 cm

TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA 
W RAMIE ALUMINIOWEJ CLASSIC MEMOBE
Rama aluminiowa anodowana
• Możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach • W komplecie półka 
oraz zestaw do montażu: wkręty i kołki rozporowe • Tablica przeznaczona do pisania 
markerami, a przy pomocy magnesów do zawieszania kartek

Spray do czyszczenia tablic 
znajdziesz w „Katalogu środków 

czystości i higieny”

TABLICA SUCHOŚCIERALNA 
MAGNETYCZNA MEMOBE Z KOLOROWĄ 
POWIERZCHNIĄ W RAMIE DREWNIANEJ
Z powierzchnią w kolorze pastelowym
• Tablica suchościeralna magnetyczna z powierzchnią w kolorze 
pastelowym zielonym, niebieskim lub różowym • Rama drewniana, 
sosnowa • Tylna część tablicy wykonana jest z płyty pilśniowej • Montaż 
w pionie lub w poziomie • Tablica posiada doskonałe właściwości 
suchościeralne – bez smug i pozostałości tuszu z markerów • Do 
konserwacji tablicy polecamy płyn do czyszczenia tablic PM250 / PM500

TABLICA SUCHOŚCIERALNA 
MAGNETYCZNA MEMOBE Z KOLOROWĄ 
POWIERZCHNIĄ W RAMIE ALUMINIOWEJ 
CLASSIC
Z powierzchnią w kolorze pastelowym
• Tablica suchościeralna magnetyczna z powierzchnią w kolorze 
pastelowym niebieskim, zielonym lub różowym • Rama Classic 
z anodowanego aluminium • Tylna część tablicy wykonana jest z płyty 
pilśniowej • W zestawie półka na markery o dług. 30 cm • Montaż w pionie 
lub w poziomie • Tablica posiada doskonałe właściwości suchościeralne 
– bez smug i pozostałości tuszu z markerów • Do konserwacji tablicy 
polecamy płyn do czyszczenia tablic PM250 / PM500

indeks kolor wymiary
DK258-1 niebieski 30x40 cm
DK258-4 zielony 30x40 cm
DK258-8 różowy 30x40 cm
DK259-1 niebieski 60x40 cm
DK259-4 zielony 60x40 cm
DK259-8 różowy 60x40 cm
DK260-1 niebieski 60x45 cm
DK260-4 zielony 60x45 cm
DK260-8 różowy 60x45 cm
DK261-1 niebieski 90x60 cm
DK261-4 zielony 90x60 cm
DK261-8 różowy 90x60 cm

indeks kolor wymiary
DK262-1 niebieski 30x40 cm
DK262-4 zielony 30x40 cm
DK262-8 różowy 30x40 cm
DK263-1 niebieski 60x40 cm
DK263-4 zielony 60x40 cm
DK263-8 różowy 60x40 cm
DK264-1 niebieski 60x45 cm
DK264-4 zielony 60x45 cm
DK264-8 różowy 60x45 cm
DK265-1 niebieski 90x60 cm
DK265-4 zielony 90x60 cm
DK265-8 różowy 90x60 cm

Tablice suchościeralne
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MAGNESY
Kolorowe, mocne magnesy, idealne do tablic magnetycznych. Nie rysują powierzchni  
magnetycznej. Dostępne w plastikowej obudowie o średnicy: 20, 30, 35 mm.

indeks nazwa kolor średnica (mm) ilość (szt.)
DN852 Magnesy BI-OFFICE, okrągłe mix kolorów 20 10
DN853 Magnesy BI-OFFICE, okrągłe mix kolorów 30 10
DN854 Magnesy BI-OFFICE, okrągłe mix kolorów 35 10

60 x 45 cm

90 x 90 cm

150 x 100 cm

180 x 120 cm

200 x 100 cm

120 x 90 cm      TABLICE SUCHOŚCIERALNE
          Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia 
         z niesłychanie wysoką jakością wykonania. Tablica  
       jest nieprawdopodobnie prosta w montażu, a co 
najważniejsze bardzo elegancko komponuje się z resztą 
nowoczesnego wyposażenia.

anodowane aluminium

dodatkowe zabezpieczenie

TABLICE SUCHOŚCIERALNO – MAGNETYCZNE
Doskonałej jakości tablice suchościeralno – magnetyczne znajdą zastosowanie zarówno w biurze, szkole, jak i domu. Ultra gładka powierzchnia jest odporna na 
zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, dzięki czemu można je użytkować bez przeszkód przez wiele lat. Rama wykonana z aluminium anodowanego. 
Tablice wyposażone są w półkę na markery, gąbkę i magnesy. Każdy produkt zawiera zestaw do prostego montażu. Dostępne w wielu rozmiarach.

Pakowane jednostkowo 
w karton

25 LAT GWARANCJI

10 LAT GWARANCJI

indeks nazwa wymiary (cm)
TABLICE CERAMICZNE - 25 LAT GWARANCJI

DN549 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Top Professional, ceramiczna, rama aluminiowa 60 x 45
DN550 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Top Professional, ceramiczna, rama aluminiowa 90 x 60
DN551 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Top Professional, ceramiczna, rama aluminiowa 120 x 90
DN552 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Top Professional, ceramiczna, rama aluminiowa 150 x 100
DN553 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Top Professional, ceramiczna, rama aluminiowa 180 x 90
DN554 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Top Professional, ceramiczna, rama aluminiowa  180 x 120
DN555 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Top Professional, ceramiczna, rama aluminiowa  200 x 100

indeks nazwa wymiary (cm)
TABLICE LAKIEROWANE - 10 LAT GWARANCJI

PB615 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  40 x 30
DN556 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  60 x 45
DN557 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  90 x 60
DN558 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  120 x 90
DN559 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  180 x 90
DN560 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  150 x 100
DN561 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  180 x 120
DN562 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  200 x 100
PB616 Tablica suchościeralno-magnetyczna BI-OFFICE Professional, lakierowana, rama aluminiowa  240 x 120
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Indeks Opis

ES1004-MIX Zestaw 4 markerów suchościeralnych Nobo  
do szklanych tablic 

ES1422 Gąbka Nobo do szklanych tablic suchościeralnych, srebrna
ES1423 Gąbka magnetyczna Nobo do tablic suchościeralnych, biała
ES1001 Zestaw 4 magnesów Nobo do tablic suchościeralnych 

ES006 Ściereczka Nobo z mikrofibry do czyszczenia tablic 
suchościeralnych

ES1004-2 Markery Nobo do szklanych tablic, czarne, 4 szt.
ES1004-10 Markery Nobo do szklanych tablic, białe, 4 szt.
ES1003 Wkłady do gąbki Nobo do tablic suchościeralnych, 10 szt.
ES002 Mocne magnesy do tablic szklanych Nobo Rare Earth 

Tablice szklane Nobo Brilliant
•   Panoramiczny format zapewnia większą i łatwiej dostępną

powierzchnię do pisania 
•  Stylowe, współczesne wzornictwo bezramowe pozwala

na maksymalizację powierzchni użytkowej 
•  System InvisaMount™ ułatwia instalację
•  Magnetyczna powierzchnia ze szkła hartowanego

charakteryzuje się bezkonkurencyjną ścieralnością
i świetnie sprawdzi się podczas częstego użytkowania

• Tablice dostępne w kolorach: białym, czarnym, czerwonym
i niebieskim.

•  Zaokrąglone rogi i odłączana półka na markery
zapewniająca elastyczność użytkowania

Indeks Panoramiczna  
z lśniącego szkłaBiała Czarna Czerwona Niebieska

ES1361-10 ES1361-2 ES1361-3 ES1361-1 31" / 680 x 380 mm*  
ES1358-10 ES1358-2 ES1358-3 ES1358-1 45" / 1000 x 560 mm*

ES1359-10 ES1359-2 ES1359-3 ES1359-1 57" / 1260 x 710 mm*

ES1360-10 ES1360-2 ES1360-3 ES1360-1 85" / 1900 x 1000 mm*

OKRES 
GWARANCJI

25 lat

OKRES 
GWARANCJI

25 lat

NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Akcesoria Nobo do tablic suchościeralnych

*Wielkość powierzchni do pisania podana w zaokrągleniu do 1 cm

w komplecie w komplecie

NOWOŚĆ 
Lśniąca biel

Tablice suchościeralne – w formatach klasycznych 
oraz NOWYCH formatach panoramicznych

Kod produktu Panoramiczna, z białego, lśniącego szkła, 
z zaokrąglonymi rogami

ES1362-10 45" / 1000 x 560 mm*

ES1363-10 57" / 1260 x 710 mm*

ES1364-10 85" / 1900 x 1000 mm*
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Charakterystyczne cechy tablic Nobo:

Wąskie ramy
Nowoczesna, 
subtelna, wąska 
rama pozwala 
na maksymalizację 
powierzchni 
do pisania.

Półka 
na markery
Pojemna półka 
na markery 
usytuowana jest 
pod tablicą i nie 
ingeruje w strefę 
przeznaczoną 
do pisania.

InvisaMount™
Dzięki systemowi 
InvisaMount™ 
instalacja jest łatwa, 
a mocowania są 
starannie ukryte 
z tyłu tablicy.

6 mm
Indeks Tablica porcelanowa klasyczna
ES1366 900 x 600 mm*

ES1367 1200 x 900 mm*

ES1372 1500 x 1000 mm*

ES1373 1800 x 1200 mm*

ES1374 2400 x 1200 mm*

Indeks Tablica porcelanowa panoramiczna
ES1444-32" 32" / 710 x 400 mm*

ES1444-40" 40" / 890 x 500 mm*

ES1444-55" 55" / 1220 x 690 mm*

ES1444-70" 70" / 1550 x 870 mm*

ES1444-85" 85" / 1880 x 1060 mm*

w komplecie

w komplecie

w komplecie

Tablice suchościeralne porcelanowe Nobo
•  Nowoczesna, subtelna, wąska rama pozwala na maksymalizację

powierzchni do pisania
•  System InvisaMount™ ułatwia instalację tablicy
•  Porcelanowa powierzchnia suchościeralnej tablicy magnetycznej

zapewnia wysoki poziom ścieralności przy częstym użytkowaniu
•  Pojemna półka na markery usytuowana jest pod tablicą

Indeks Tablica klasyczna Nano Clean™
ES1357 900 x 600 mm*  
ES1356 1200 x 900 mm*  
ES1351 1500 x 1000 mm*  
ES1352 1800 x 1200 mm*  
ES1354 1800 x 900 mm*

ES1353 2100 x 1200 mm*

Indeks Tablica panoramiczna Nano Clean™
ES1443-32" 32" / 710 x 400 mm*

ES1443-40" 40" / 890 x 500 mm*

ES1443-55" 55" / 1220 x 690 mm*

ES1443-70" 70" / 1550 x 870 mm*

ES1443-85" 85" / 1880 x 1060 mm*

Tablice suchościeralne Nobo Nano Clean™
•  Nowoczesna, subtelna, wąska rama pozwala na maksymalizację

powierzchni do pisania
•  System InvisaMount™ ułatwia instalację tablicy
•  Powierzchnia suchościeralnej stalowej tablicy magnetycznej

z technologią Nano Clean™ zapewnia zwiększony poziom 
ścieralności przy częstym użytkowaniu

•  Pojemna półka na markery usytuowana jest pod tablicą

Indeks Tablica panoramiczna melaminowa
ES1455 32" / 710 x 400 mm*

ES1456 40" / 890 x 500 mm*

ES1457 55" / 1220 x 690 mm*

ES1458 70" / 1550 x 870 mm*

ES1459 85" / 1880 x 1060 mm*

Tablice suchościeralne melaminowe Nobo
•   Nowoczesna, subtelna, wąska rama pozwala na maksymalizację

powierzchni do pisania
•  System InvisaMount™ ułatwia instalację tablicy
•  Powierzchnia tablicy melaminowej zapewnia dobrą ścieralność

przy sporadycznym użytkowaniu
•  Pojemna półka na markery usytuowana jest pod tablicą

OKRES  
GWARANCJI

25 lat

OKRES 
GWARANCJI

15 lat

OKRES 
GWARANCJI

10 lat
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TABLICA SZKLANA MAGNETYCZNA 
MEMOBE
Powierzchnia wykonana ze szkła hartowanego 
o grubosci 4 mm z gładko oszlifowanymi krawędziami
• Tył tablicy z jednolitego, galwanizowanego metalu • Montaż 
w pionie lub poziomie • Tablica wykazuje właściwości 
suchościeralne i magnetyczne • W komplecie marker, magnesy 
neodymowe 2 szt., zestaw montażowy: śrubki i kołki rozporowe 
• Połączenie wysokiej jakość szkła oraz eleganckie wykończenie 
i ciekawa kolorystyka sprawiają, że tablica doskonale sprawdza 
się nie tylko jako produkt codziennego użytku, ale i jako 
interesujący, szlachetny przedmiot, stanowiący ciekawy 
element wystroju każdego wnętrza zarówno domu, jak i pracy

indeks kolor wymiary
DK250-10 biały 45x45 cm
DK250-2 czarny 45x45 cm
DK250-3 czerwony 45x45 cm
DK250-4 zielony 45x45 cm
DK250-1 niebieski 45x45 cm
DK251-10 biały 60x40 cm
DK251-2 czarny 60x40 cm
DK251-3 czerwony 60x40 cm
DK251-4 zielony 60x40 cm
DK251-1 niebieski 60x40 cm

indeks kolor wymiary
DK252-10 biały 80x60 cm
DK252-2 czarny 80x60 cm
DK252-3 czerwony 80x60 cm
DK252-4 zielony 80x60 cm
DK252-1 niebieski 80x60 cm
DK253-10 biały 90x60 cm
DK253-2 czarny 90x60 cm
DK253-3 czerwony 90x60 cm
DK253-4 zielony 90x60 cm
DK253-1 niebieski 90x60 cm

indeks kolor wymiary
DK254-10 biały 100x100 cm
DK254-2 czarny 100x100 cm
DK254-3 czerwony 100x100 cm
DK254-4 zielony 100x100 cm
DK254-1 niebieski 100x100 cm
DK255-10 biały 120x90 cm
DK255-2 czarny 120x90 cm
DK255-3 czerwony 120x90 cm
DK255-4 zielony 120x90 cm
DK255-1 niebieski 120x90 cm

indeks kolor wymiary
DK256-10 biały 150x100 cm
DK256-2 czarny 150x100 cm
DK256-3 czerwony 150x100 cm
DK256-4 zielony 150x100 cm
DK256-1 niebieski 150x100 cm
DK257-10 biały 200x100 cm
DK257-2 czarny 200x100 cm
DK257-3 czerwony 200x100 cm
DK257-4 zielony 200x100 cm
DK257-1 niebieski 200x100 cm

TABLICZKI INFORMACYJNE INFO SIGN
Osłonki na treść nie odbijają światła
• Tylna ścianka i boki wykonane z aluminium • Osłona akrylowa nie odbija światła 
• W komplecie znajduje się zestaw montażowy (kołki i paski samoprzylepne) 
• Program do opisywania etykiet dostępny na: www.durable.pl

indeks rodzaj
DU025 149x52,5 mm
DU024 149x105,5 mm
DU028 149x148,5 mm
DU026 149x210,5 mm
DU091 210x148,5 mm
DU034 210x297 mm
DU037 297x210 mm

Tabliczki informacyjne

Taśmy

TABLICZKI INFORMACYJNE CLICK SIGN
Do montażu na śrubach lub do przyklejenia
• Wykonane z wysokiej jakości plastiku • Łatwe otwarcie przedniej strony 
• Wkłady w zestawie z możliwością dokupienia • Dostępne również 
w rozmiarze A4 (210x297 mm)

indeks kolor rodzaj
DU113-10 biały 149x52,5 mm
DU113-3 czerwony 149x52,5 mm
DU113-11 granatowy 149x52,5 mm
DU113-18 grafitowy 149x52,5 mm
DU114-10 biały 149x105,5 mm
DU114-3 czerwony 149x105,5 mm
DU114-11 granatowy 149x105,5 mm
DU114-18 grafitowy 149x105,5 mm
DU115-10 biały 149x148,5 mm
DU115-3 czerwony 149x148,5 mm
DU115-11 granatowy 149x148,5 mm
DU115-18 grafitowy 149x148,5 mm
DU179-10 biały 210x148,5 mm
DU179-03 czerwony 210x148,5 mm
DU179-11 granatowy 210x148,5 mm
DU179-18 grafitowy 210x148,5 mm

indeks
APL09

TAŚMA BIUROWA APLI
Nie wymaga używania nożyczek
• Łatwo odrywalna taśma samoprzylepna • Wykonana z krystalicznego polipropylenu 
• Wysokotransparentna • Niewidoczna na fotokopiach oraz przy transmisji 
telefaksowej • Mocna substancja klejąca • Szerokość 19 mm • Długość 33 m

TAŚMA BIUROWA GRAND
Idealnie przezroczysta i odporna na działanie światła
• Bezwonna • Wykonana z polipropylenu o grubości 40 mic • 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 rozmiar ilość
KW056 12 mm x 10 yd 1 szt.
KW244 12 mm x 20 yd 1 szt.
KW057 12 mm x 30 yd 1 szt.
KW058 18 mm x 10 yd 1 szt.
KW246 18 mm x 20 yd 1 szt.

indeks rozmiar ilość
KW059 18 mm x 30 yd 1 szt.
KW247 24 mm x 10 yd 1 szt.
KW132 24 mm x 20 yd 1 szt.
KW061 24 mm x 30 yd 1 szt.

*Yard (yd) = 0,91 m
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indeks rodzaj z podajn. rozmiar
TET003 krystaliczna tak 19 mm/8,5 m
TET006 krystaliczna nie 19 mm/25 m
TET004 matowa tak 19 mm/8,5 m
TET007 matowa nie 19 mm/25 m
TET005 prezentowa tak 19 mm/8,5 m
TET008 prezentowa nie 19 mm/25 m
TET065 dwustronna tak 19 mm/8,5 m

TAŚMA KLEJĄCA TETIS 4 RODZAJE
Można po niej pisać!
• Do klejenia na większości powierzchni • Odrywa się bez użycia nożyczek 
• Niewidoczna na kserokopiach • W wersji z podajnikiem i bez

1 4

5 6

32

• Idealna do łączenia dokumentów, zaklejania kopert 
 oraz przyklejania zdjęć i grafik
• Niewidoczna po naklejeniu na papier
• Można po niej pisać

TAŚMA SCOTCH® MAGIC™  
DO WSZYSTKICH ZADAŃ,  
W KTÓRYCH CHESZ POZOSTAĆ 
NIEZAUWAŻONYM

TAŚMA  
NIEWIDOCZNA

Niewidoczna 
na papierze

Taśma klejąca Scotch® Magic™

5. 3 rolki 19mm x 33m + podajnik C-38 GRATIS  
 3M108

6. 8 rolek (w tym 1 GRATIS) 19 mm x 33 m
   3M107

1. 1 rolka 19mm x 7,5m na podajniku  3M014
2. 1 rolka 19mm x 10m  3M017
3. 1 rolka 19mm x 33m  3M016
4. 1 rolka 12mm x 33m  3M015

7+1
GRATIS

PODAJNIK

GRATIS

Magia! Niewidoczna na papierze

Taśma klejąca Scotch® Magic™
w zestawach promocyjnych

Podajniki do taśm
 znajdziesz na str. 214
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TAŚMA  
PRZEZROCZYSTA

PODAJNIK

GRATIS

2

3
4

1
•  Krystalicznie przezroczysta, nie żółknie  

z upływem czasu

1. 1 rolka 19mm x 7,5m na podajniku  3M020
2. 1 rolka 19 mm x 10 m  3M324 
3. 1 rolka 19mm x 33m  3M022
4. 10 rolek 19mm x 33m + podajnik C-60 GRATIS  3M326

Taśma klejąca Scotch® Crystal

• Przezroczysta taśma, która łączy mocno i na długo.

5. 8 rolek 19mm x 10m  3M327
6. 8 rolek 19mm x 33m  3M328
7. 1 rolka 19mm x 33m  3M046

Taśma klejąca Scotch® 550

5 6 7

TAŚMA  
ODKLEJALNA

NOWOŚĆ!

Do tymczasowego  
przyklejania

JEDYNA TAŚMA Z KLEJEM 
POST-IT®

10. 1 rolka 19mm x 16,5m na podajniku  3M297

11. 1 rolka 19mm x 33m  3M030

Taśma klejąca Scotch® Wall-Safe

Taśma klejąca Scotch® Removable

13

14

• Trzyma się mocno po naklejeniu
• Można ją odkleić bez śladu 
 i ponownie przykleić na okres do 30 dni
• Bezpieczna dla ścian

• Bezpieczna dla fotografii
• Nie wysycha i nie żółknie

TAŚMA  
DWUSTRONNA

Łączy będąc 
niewidoczną dla oka

NIEBRUDZĄCA  
ALTERNATYWA DLA KLEJU 
DO WYKLEJANIA  
I ŁĄCZENIA LEKKICH 
ELEMENTÓW

8. 1 rolka 12mm x 6,3m na podajnik  3M024
9. 1 rolka 19mm x 33m  3M194

8

9

11

10

Taśma klejąca Scotch® Dwustronna

BŁYSKAWICZNIE SKLEJA, 
BARDZO MOCNO TRZYMA
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1

2

3 4

KLEJ NA BAZIE
Surowców naturalnych

100% SUROWCÓW
z recyklingu w opakowaniu i trzpieniu taśmy

Taśma w
wyprodukowana                           Z ROŚLIN
ODRASTAJĄCYCH
w ciągu roku

53%

Klej z surowców  
roślinnych

1. 1 rolka 19 mm x 20 m na podajniku  3M293
2. 9 rolek 19 mm x 33 m  3M294
3. 3 rolki 19 mm x 33 m + podajnik 100% z recyklingu  3M295
4. 14 rolek 19 mm x 33 m + podajnik 100% z recyklingu  3M296

Greener
Choice

DLA ZIELONYCH 
ZAKUPÓW BEZ 
KOMPROMISU DLA 
JAKOŚCI

Taśma klejąca Scotch® Magic™  
Greener Choice z certyfikatem OK biobased**

Taśma w ponad 40% wyprodukowana  
z biodegradowalnych surowców naturalnych

100%  
z recyklingu

Kolor druku / tła 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm 

Czarny / Biały DY010 DY012 DY015 DY021 DY027

Biały / Przezroczysty – – DY087 – –

Czarny / Czerwony – DY013 DY088 DY058 –

Czarny / Żółty DY011 DY086 DY018 DY024 DY030

Czarny / Przezroczysty AT312 DY059 DY017 DY023 DY029

Czarny / Niebieski – – DY016 – –

Czarny / Zielony – – DY097 DY097 –

Czerwony / Biały – DY060 DY019 DY025 DY031

Niebieski / Biały – – DY020 DY026 –

Niebieski / Przezroczysty – – DY091 – –

Biały / Czarny – – DY035 DY092 –

DYMO® Taśmy D1

• Specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
• Przyklejają sie do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni 

takich jak plastik, papier, metal i szkło
• Pakowane w poręczne kasety
• Technologia druku termotransferowego – nie jest wymagany tusz ani toner
• Łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
• Wodoodporne
• Odporne na promieniowanie UV
• Wytrzymują w temperaturach od –18° do 90°C

indeks kolor wymiary
DU1613-2 czarny 1 m x 10 mm
DU1613-10 biały 1 m x 10 mm
DU1614-2 czarny 1 m x 20 mm
DU1614-10 biały 1 m x 20 mm
DU1615-2 czarny 1 m x 30 mm
DU1615-10 biały 1 m x 30 mm

TAŚMA NA RZEP DO SPINANIA KABLI 
CAVOLINE GRIP
• Taśma rzep do szybkiego układania i spinania kabli • Rzep można 
przyciąć na dowolną długość • Do wielokrotnego użytku

indeks rozmiar
KW623 8 x 25
KW067 38 x 5
KW068 38 x 10
KW069 38 x 25
KW070 50 x 5
KW071 50 x 10
KW072 50 x 25

TAŚMA DWUSTRONNA
Przezroczysta 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

Taśmy dwustronne

Taśmy do DYMO

Taśmy do kabli
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TAŚMA MAGNETYCZNA
• Idealna do oznaczania na powierzchniach metalowych: wystarczy przyciąć taśmę 
na wymiar i w dowolny sposób przykleić na metalową powierzchnię • Magnetyczna 
taśma do oznaczania na rolce 5 m • Do mocowania na metalowych powierzchniach, 
takich jak metalowe szafki, regały • Mocna, elastyczna i odporna na zaginanie • Można 
przyciąć do wybranego wymiaru • Możliwość opisywania markerem permanentnym

indeks kolor rodzaj
DU1623-10 biały 5 m x 20 mm
DU1624-10 biały 5 m x 30 mm
DU1625-10 biały 5 m x 40 mm

indeks rozmiar
KW706 12 x 3
KW707 12 x 5
KW708 18 x 3
KW128 18 x 5
KW825 24 x 3
KW1027 24 x 5

TAŚMA MONTAŻOWA PIANKOWA
Wytrzymała na zrywanie
• Dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm • Przyczepna do większości 
sztywnych powierzchni, bezwonna • Zapewnia trwałe połączenia • 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

Taśmy montażowe

Taśmy magnetyczne

indeks kolor
PB1222-14 brązowy
PB1222-20 transparentny

TAŚMA PAKOWA HOT-MELT DONAU
Natychmiastowo i silnie wiąże
• Taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą z kauczuku 
syntetycznego (hot-melt) • Bardzo wytrzymała • Do szerokiego zastosowania w wielu 
branżach • Łatwa w odwijaniu • Wodoodporna • Szerokość 48 mm • Długość 66 m 
• Grubość warstwy folii 50 mic • Średnica 76 mm

indeks rozmiar kolor
KW625 48 x 40 brązowy ekon.
KW624 48 x 40 przezroczysty ekon.
KW270 48 x 50 brązowy
KW272 48 x 50 przezroczysty
KW626 48 x 66 brązowy
KW359 48 x 66 przezroczysty

TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA GRAND
Przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
• Wykonana z polipropylenu, bezwonna • Pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, 
odporna na działanie światła i na starzenie, wytrzymała na zrywanie • Doskonała 
do zaklejania kartonów o szerokim zakresie wag • Zastosowanie w szerokim zakresie 
temperatur

Taśmy pakowe
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• Idealna do pakowania i wysyłania paczek z ciężkim ładunkiem
• Hi-Resistance Adhesive – najmocniejsza formuła syntetycznego  

kleju kauczukowego (Hot-Melt)
• Podkład ScotchPro™ odporny na pękanie
• Płynnie się odwija

1 rolka brązowa 50mm x 50m  3M283-22
1 rolka przezroczysta 50mm x 50m  3M283-20

Taśmy pakowe Scotch® HEAVY 

1 rolka brązowa  50mm x 66m  3M282-22
1 rolka przezroczysta 50mm x 66m  3M282-20

TAŚMY HEAVY 309 DO MAGAZYNOWANIA

TAŚMY 371 DO WYSYŁEK PODAJNIKI

• Najwyższa wytrzymałość
• Sprosta każdemu zadaniu

Maksymalna 
siła klejenia

 •  

Do ciężkich 
paczek

NOWOŚĆ! • Bardzo wytrzymała do magazynowania
     paczek

Najlepsza do 
długotrwałego  
magazynowania

 • 

• Odporna na wilgoć, promienie UV i szeroki  
zakres temperatur (-15°C / +50°C)

• Wyjątkowa długa żywotność, klej odporny na starzenie
• Grubość: 50 mikronów

1 rolka brązowa 50mm x 66m  3M192
1 rolka przezroczysta 50mm x 66m  3M191

Taśmy pakowe Scotch® 309 do Magazynowania
CICHA

• Mocno i szybko wiąże

• Metalowy nożyk pomaga odcinać taśmę 
jedną ręką

• Podajnik wygodny w użyciu i zajmuje 
mało miejsca, np. w szufladzie

• Idealny do okazjonalnego użytku

Mini-podajnik + 1 taśma 48mm x 20,3  
 3M330

Mini-podajnik Scotch®  
do taśmy pakowej

• Idealne do taśm pakowych• Z metalowym ostrzem do łatwego 
odcinania każdej taśmy

Zajmuje 
mało  

miejsca

NOWOŚĆ!

 •  

• Silny klej, który szybko wiąże
• Dwukierunkowo zorientowany podkład odporny na wstrząsy i rozdzieranie
• Grubość: 48 mikronów

6 rolek brązowych  50mm x 66m  3M282-20
6 rolek przezroczystych 50mm x 66m  3M371A

Taśmy pakowe Scotch® 371 do Wysyłek 

Niezawodna  
do zaklejania  
kartonów  
z surowców  
wtórnych

 • 

• Profesjonalny podajnik z 
pistoletowym uchwytem

• Metalowy nóż do szybkiego 
odcinania taśmy

• Idealny do regularnego używania

Podajnik HE180 + 2 taśmy brązowe 50mm x 66m 
 3M330

Profesjonalny podajnik Scotch®  
HE180 do taśmy pakowej

Do intensywnego 
używania

taśma 
dla bezpieczeństwa
Twoich przesyłek

NAJMOCNIEJSZA


