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GUMKI RECEPTURKI MIX KOLORÓW 
VICTORY OFFICE
Opakowania z wygodną małą pojemnością
• Gumki recepturki w różnych kolorach • Zawierają 60% kauczuku • Pakowane 
w woreczki o różnych gramaturach

indeks kolor ilość w opak.
AM514-25G mix kolorów 25 g
AM514-50G mix kolorów 50 g
AM514-100G mix kolorów 100 g
AM514-1KG mix kolorów 1k g

indeks wymiary rodzaj
DU627 40x75 cm z kombi klipem
DU629 54x90 cm z kombi klipem
DU622 40x75 cm z magnesem
DU594 54x90 cm z magnesem
DU599 54x90 cm z taśmą tekstylną
DU1342 54x90 cm z klipem

IDENTYFIKATOR CKICK FOLD
Identyfikator imienny, otwierany
• Wykonany z polypropylenu z wymienną etykietą do zadrukowania  
• Elastyczny zawias łączy przednią i tylną część identyfikatora i umożliwia prostą 
i szybką wymianę etykiety

indeks kolor
DU1506-2 czarny
DU1506-11 granatowy

IDENTYFIKATOR DURABLE Z TAŚMĄ A6
Identyfikator z dużą powierzchnią A6
• Otwarcie od góry dla szybkiej wymiany wkładu • W zestawie z taśmą tekstylną 
o szerokości 20 mm zakończoną dwoma zaczepami i z zamkiem wypinającym 
w razie silnego szarpnięcia • Dwa otwory w identyfikatorze gwarantują utrzymanie 
go w odpowiedniej pozycji • Wymiar wkładu A6 (pionowo) • Długość smyczy 88 cm 
• 10 sztuk w opakowaniu

indeks kolor wymiary rodzaj
DU632-2 czarny 60x90 cm z taśmą tekstylną
DU632-3 czerwony 60x90 cm z taśmą tekstylną
DU632-11 granatowy 60x90 cm z taśmą tekstylną
DU632-5 szary 60x90 cm z taśmą tekstylną

IDENTYFIKATOR Z TAŚMĄ TEKSTYLNĄ 
DURABLE 8139
Z etykietami do zadrukowania
• Identyfikator z przezroczystej twardej folii zawieszony na taśmie tekstylnej 
o szerokości 10 mm • Taśma zaopatrzona jest w zapięcie otwierane poprzez mocne 
szarpnięcie • Identyfikator jest otwarty od góry, co gwarantuje szybkie wyciągnięcie 
znajdującej się w nim etykiety, bez odpinania taśmy

Identyfikatory i akcesoria
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IDENTYFIKATOR Z TAŚMĄ DONAU
Wyposażony w jedwabną taśmę
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki • Rozmiar 
przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 85x50 mm • W komplecie karta 
opisowa na nazwisko • Długość taśmy z klipsem 51 cm

indeks kolor smyczy
DN931-2 czarny
DN931-1 niebieski

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 format rozmiar
DN537 poziomy 105x65 mm
DN536 pionowy 68x108 mm

IDENTYFIKATOR MIĘKKI DONAU
Wykonany z elastycznego, przezroczystego PP
• Posiada podłużny otwór umożliwiający przypięcie taśmy oraz dwa mocowania 
do zastosowania łańcuszka • Transparentny

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

indeks kolor
DU567-2 czarny
DU567-1 granatowy
DU567-5 szary
DU567-10 biały

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY JOJO STYLE
Stylowy owalny mechanizm ściągający
• Umożliwia szybki i łatwy dostęp do karty lub identyfikatorów DURABLE z otworami 
na klip • Długość linki 80 cm

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY DO IDENTYFIKATORA
Linka o długości aż 80 cm!
• Metalowy klip na tylnej ściance do zaczepienia na pasku lub ubraniu  
• Długość linki 80 cm

indeks
DU045
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MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY EXTRA STRONG
Mechanizm utrzyma ciężar do 300 g
• Z metalowym klipsem • Z małym metalowym kółkiem i wzmocnionym zaciskiem 
na kartę • Długość 60 cm

indeks kolor
DU068 czarny

indeks kolor wymiary rodzaj
DU611 srebrny 30x65 cm z magnesem
DU612 srebrny 34x74 cm z magnesem
DU609 srebrny 30x65 cm z klipem
DU610 srebrny 34x74 cm z klipem

IDENTYFIKATOR CLASSIC
Galwanizowane identyfikatory z ramką przypominającą aluminium
• Przeznaczone do częstego noszenia np. na targach, w hotelu czy w sklepie 
• Wyjątkowo trwałe identyfikatory w eleganckiej, srebrnej ramce mogą być szybko 
ponownie opisane • Dzięki nakładce z tyłu identyfikatora, etykieta może być łatwo 
wymieniona na nową • Zapięcie typu magnes umożliwia proste i nie niszczące ubrań 
przymocowanie identyfikatora nawet do delikatnych tkanin • Mocna przyczepność 
dzięki podwójnemu magnesowi • Proste i profesjonalne opisanie przy pomocy 
bezpłatnego programu DURAPRINT dostępnego online oraz wymienne etykiety 
BADGEMAKER o numerze DU790

indeks kolor wymiary rodzaj
DU646-3 czerwony 60x90 cm z klipem
DU646-1 niebieski 60x90 cm z klipem
DU646-20 przezroczysty 60x90 cm z klipem

IDENTYFIKATOR Z KLIPEM DURABLE 8106
Do dowodów lub kart identyfikacyjnych
• Z mocno przezroczystej twardej folii • Z obrotowym klipsem umożliwiającym 
pionowe zaczepienie • Kieszeń otwarta od góry umożliwia szybkie wyciąganie 
dowodu bez odpinania klipsa • Z etykietami do zadrukowania

indeks wymiary rodzaj
DU1252 90x60 cm z klipem pion
DU1253 60x90 cm z klipem poziom

IDENTYFIKATOR Z KLIPEM
Z przezroczystej twardej folii
• Z obrotowym klipem umożliwiającym pionowe zaczepienie • Z etykietką 
• Mocowanie klipa zamyka jednocześnie kieszeń identyfikatora

indeks
DN810

IDENTYFIKATOR TWARDY Z KLIPSEM 
DONAU 87X54 MM
Wyposażony w odpinany klips
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki • Rozmiar 
przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 87x54 mm • W komplecie karta 
opisowa na nazwisko • Kolor transparentny

IDENTYFKATOR Z KLIPSEM I AGRAFKĄ DONAU
Wyposażony w samozaciskowy klips i agrafkę
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki • Rozmiar 
przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 57x90 mm • W komplecie karta 
opisowa na nazwisko

indeks
DN341
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indeks kolor wymiary
DU092-3 czerwony 54x85 cm
DU092-1 niebieski 54x85 cm
DU092-00 przezroczysty 54x85cm

ETUI Z KLIPEM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ
Do zawieszenia w pionie lub poziomie
• Etui do kart identyfikacyjnych z klipsem, o eleganckim kształcie z wysokiej jakości 
tworzywa do umieszczania dowodu lub karty • Wykonane z tworzywa • Może być 
również zastosowane z łańcuszkiem, zawieszką typu smycz z karabińczykiem, 
lub zwijaczem do identyfikatorów • Niezawodne przechowywanie dowodów i kart 
magnetycznych zabezpieczające pasek magnetyczny

indeks kolor wymiary
DU1344 czerwony 54x85 cm
DU1345 niebieski 54x85 cm
DU1346 przezroczysty 54x85 cm

ETUI NA 2 KARTY IDENTYFIKACYJNE
Solidne i wytrzymałe
• Etui do kart identyfikacyjnych z obrotowym metalowym klipem • Może być 
wykorzystywane w układzie pionowym i poziomym i łączone z łańcuszkiem, taśmą 
tekstylną lub mechanizmem ściągającym

indeks
DU1003

ETUI DO KART OUTDOOR
Etui na 1 kartę identyfikacyjną 
• Odporne na promienie UV • Wodoodporne • Do zastosowania w temperaturze 
do -20°C • Pasek na ramię o regulowanej średnicy 7-18 cm

IDENTYFIKATORY – OPASKI IDENTYFIKACYJNE 
AVERY ZWECKFORM
Stylowe i łatwe do zaprojektowania
• Idealne na szkolenia i konferencje, a także dla hoteli, czy szpitali • Dostępne 
w kolorze białym i żółtym – wyraźnie widocznym • Wygodne i łatwe do usunięcia 
dzięki perforacji • Przeznaczony do wszystkich typów drukarek laserowych 
• Idealne do noszenia dzięki miękkiemu materiałowi i gładkim krawędziom 
• Woodoodporne, odporne na rozdarcia i zabrudzenie • Oszczędzaj czas 
z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform oraz 
oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

indeks kod producenta ilość ark. w opak. format (mm) L LC kolor etykiet/opak.
ZW655-10 L4000-10 10 265 x 18   biały 100
ZW655-6 L4001-10 10 265 x 18   żółty 100
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