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www.leitz.com

NOWOŚCI
w kolorze 

czerni

Podajnik taśmy klejącej

Pojemnik na czasopisma 

Kubek na długopisy 
ze wzmacniaczem dźwięku

Półka na dokumenty, 
dwukolorowa

Piórnik 
z ładowarką 
indukcyjną

Pojemnik 
z szufladami 

Przenośny 
minigłośnik 
z Bluetoothem

Kolekcja produktów na Twoim 
biurku łącząca 2 odcienie czerni 
będzie wyrazistym przekazem 
Twojej osobowości.

Leitz 
Organizer 

indeks produkt
ES1261-2 Kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku
ES1263-2 Piórnik z ładowarką indukcyjną
ES1262-2 Podajnik taśmy klejącej
ES1306 Taśma klejąca MAGIC, 18 mm x 10 m, 2 szt. w opakowaniu
ES1260-2 Półka na dokumenty
ES1264-2 Pojemnik na czasopisma
ES595-2 Pojemnik z 4 szufladami
ES596-2 Pojemnik z 5 szufladami
ES299 Przenośny minigłośnik z Bluetoothem
ES685 Organizer
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Kolor Indeks
żółty ES301-6
brzoskwiniowy ES301-7
niebieski ES301-1
zielony ES301-4

40 koszulek 60 koszulek 80 koszulek
ES207-6 ES208-6 ES209-6
ES207-7 ES208-7 ES209-7
ES207-1 ES208-1 ES209-1
ES207-4 ES208-4 ES209-4

Kolor Indeks
żółty ES302-6
brzoskwiniowy ES302-7
niebieski ES302-1
zielony ES302-4

Kolor Indeks
żółty ES206-6
brzoskwiniowy ES206-7
niebieski ES206-1
zielony ES206-4

Segregator Esselte No.1 
Colour’Ice
Zaprojektowany 
w orzeźwiającym kolorze 
i ozdobiony tłoczonym wzorem. 
A4, 75 mm.

Segregator Esselte 
Colour’Ice, z polifoamu
Przeznaczony do użytkowania 
w podróży, z wytrzymałą 
okładką z polifoamu. A4, 
82 mm.

Album ofertowy Esselte 
Colour’Ice, z polipropylenu
Z koszulkami. Mieści od 80 
do 160 kartek. A4

Teczka z gumką Esselte 
Colour’Ice, 15 mm
Z polipropylenu. Mieści 
150 kartek. A4.

Odśwież wygląd swojego 
biurka! Wybierz wśród wielu 
produktów w czterech 
lodowych kolorach zestaw, 
który rozświetli Twoje miejsce 
pracy. Colour‘Ice – nowa 
odsłona pastelowych odcieni.

żółty

brzoskwiniowy

niebieski

zielony

NOWOŚĆ
ŚWIEŻA DOSTAWA ORZEŹWIAJĄCYCH PRODUKTÓW
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Kolor Indeks
żółty ES303-6
brzoskwiniowy ES303-7
niebieski ES303-1
zielony ES303-4

Kolor indeks
żółty ES230-6
brzoskwiniowy ES230-7
niebieski ES230-1
zielony ES230-4

Kolor Indeks
żółty ES232-06
brzoskwiniowy ES232-07
niebieski ES232-01
zielony ES232-04

Kolor Indeks
żółty ES252-06
brzoskwiniowy ES252-7
niebieski ES252-1
zielony ES252-4

Kolor Indeks
żółty ES261-06
brzoskwiniowy ES261-07
niebieski ES261-01
zielony ES261-04

Kolor Indeks
żółty ES263-06
brzoskwiniowy ES263-07
niebieski ES263-01
zielony ES263-04

Kolor Indeks
żółty ES262-6
brzoskwiniowy ES262-7
niebieski ES262-1
zielony ES262-4

Kolor Indeks
żółty ES1453-6
brzoskwiniowy ES1453-7
niebieski ES1453-1
zielony ES1453-4

Kolor Indeks
żółty ES1452-6
brzoskwiniowy ES1452-7
niebieski ES1452-1
zielony ES1452-4

Kolor Indeks
żółty ES216-6
brzoskwiniowy ES216-7
niebieski ES216-1
zielony ES216-4

Teczka z gumką 
Esselte Colour’Ice, 
z polipropylenu
Grzbiet 40 mm. A4.

Segregator ringowy Esselte 
Colour’Ice, z polipropylenu
Twarda okładka z polipropylenu. Grzbiet 
42 mm, 25 mm mechanizm 2-ringowy, 
okrągły. A4.

Indeks
6 przekładek ES218
12 przekładek ES219

Teczka segregująca Esselte 
Colour’Ice
Z polipropylenu. Z różnokolorowymi 
przekładkami. Mieści kartki 
w formacie A4

Teczka z przegródkami Esselte 
Colour’Ice
Z polipropylenu. Półprzezroczysta 
okładka. 6 przegródek w formacie A4.

Zszywacz mini Rapid 
Colour’Ice F4
Zszywa 10 kartek. Praktyczny, 
podręczny zszywacz mini 
z metalowym rozszywaczem. 
W komplecie ze zszywkami. 
Zapakowany w blister.

Dziurkacz mini Rapid 
Colour’Ice FC5
Dziurkuje 10 kartek. Niewielki 
dziurkacz, przydatny w domu 
i w szkole. Zapakowany 
w blister.

Pojemnik na dokumenty Esselte 
Colour’Ice
W orzeźwiającym kolorze, 
z przezroczystymi ściankami 
i oryginalnym wzorem na bocznych 
ściankach. A4.

Kubek na długopisy Esselte 
Colour’Ice
Zaprojektowany w orzeźwiającym 
kolorze, z przezroczystymi ściankami 
i dwiema przegródkami.

Półka na dokumenty 
Esselte Colour’Ice
W orzeźwiającym kolorze, 
z przezroczystymi ściankami 
i oryginalnym wzorem 
na bocznych ściankach. A4.

Kosz na śmieci Esselte Colour’Ice
Pojemność 14 litrów. Dostępny 
w gamie orzeźwiających, 
przezroczystych kolorów, ozdobiony 
oryginalnym wzorem na podstawie.

Pojemnik z szufladami Esselte 
Colour’Ice
Posiada 2 duże i 2 małe przezroczyste 
szuflady. Zaprojektowany 
w orzeźwiającym kolorze i ozdobiony 
oryginalnym wzorem.
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OFFICE SET
Praktyczny zestaw do organizacji przestrzeni biurkowej. Wszystkie elementy wykonane z metalowej  

siateczki powlekanej matowym lakierem w kolorach czarnym lub srebrnym. 

ELEGANCKA SERIA DO TWOJEGO BIURA
GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

Przybornik na biurko,6 komór, taśma klejąca
indeks kolor wym. (mm)
PB591 czarny 205x145x100

Organizer z przybornikiem, 8 przegródek
indeks kolor wym. (mm)
PB594 czarny 345x290x295 

Przybornik na biurko, z miejscem na listy
indeks kolor wym. (mm)
PB593 czarny 220x140x130 

indeks kolor wym. (mm)
PB369-2 czarny 90x295x258

PB369-15 srebrny 90x295x258

Pojemnik na dokumenty

indeks kolor wym. (mm)
PB595 czarny 130x155x165

Stojak na książki, 2 szt. indeks kolor wym. (mm)
PB589-2 czarny 70x135x83

PB589-15 srebrny 70x135x83

Sorter do korespondencji, 3 przegrody

indeks kolor wym. (mm)
PB596 czarny 280x340x80

Szufladka na biurko
indeks kolor wym. (mm)
PB105 czarny 390x300x85

Pojemnik na biurko

Stojak na wizytówki
indeks kolor wym. (mm)
PB586-2 czarny 95x75x45

PB586-15 srebrny 95x75x45

Pojemnik na karteczki
indeks kolor wym. (mm)
PB588-2 czarny 95x80x95

PB588-15 srebrny 95x80x95

indeks kolor wym. (mm)
PB590 czarny 235x112x100 

Przybornik na biurko, 8 komór, z szufladką
indeks kolor wym. (mm)
PB109 czarny 235x183x65 

Organizer na biurko, 6 komór
indeks kolor wym. (mm)
PB969 czarny 205x103x98

Przybornik na biurko, 3 komory

indeks kolor wym. (mm)
PB463 czarny śr. 90, wys. 32

Pojemnik na spinacze indeks kolor wym. (mm)
PB960-2 czarny 90x100

PB960-15 srebrny 90x100

Pojemnik na długopisy

indeks kolor wym. (mm)
 PB592 czarny 165x165x160

Pojemnik na długopisy
indeks kolor wym. (mm)
 PB587 czarny 80x80x30 

Pojemnik na spinacze
indeks kolor wym. (mm)
PB545 czarny 80x80x100 

Pojemnik na długopisy indeks kolor wym. (mm)
PB649-2 czarny 90x68

PB649-15 srebrny 90x68

Pojemnik na przybory

indeks kolor wym. (mm)
PB120-2 czarny 153x103x100 

PB120-15 srebrny 153x103x100 

Przybornik na biurko, 4 komory
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OFFICE SET
Wszystkie produkty serii Office Set wykonane  

są z trwałego, wytrzymałego i przede wszystkim 
odpornego na odkształcenia metalu. Ładne  

i elegancko ponadczasowe rozwiązania zapewniają  
odpowiednie miejsce na artykuły biurowe, czy szkolne. 
Sprawdzają się również w domu. Krótko mówiąc  
jest to idealne rozwiązanie w dobie minimalizacji 
przestrzeni biurowej – gwarantują wieloletni  
komfort użytkowania w niczym 
nieograniczony sposób.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Mini archiwum
indeks kolor wym. (mm)
PB1141 czarny 335x250x285 

Zestaw na biurko, 3 szufladki, z sorterem dokumentów
indeks kolor wym. (mm)
PB103 czarny 300x350x420 

Sorter na dokumenty, 6 półek
indeks kolor wym. (mm)
PB108 czarny 325x230x390

Zestaw na biurko, 3 szufladki
indeks kolor wym. (mm)

 PB970-2 czarny 273x262x350
PB970-15 srebrny 273x262x350

Zestaw naścienny, 5 półek

indeks kolor wym. (mm)
PB523-2 czarny 315x440x120

PB523-15 srebrny 315x440x120

Stojak na parasole
indeks kolor wym. (mm)
PB600-2 czarny śr. 265, wys. 500

PB600-15 srebrny śr. 265, wys. 500

Kosz na śmieci, 12 l
indeks kolor wym. (mm)
PB598-2 czarny śr. 265/210, wys. 280

PB598-15 srebrny śr. 265/210, wys. 280

Kosz na śmieci, 18 l
indeks kolor wym. (mm)
PB599 czarny 270x270x310 

Zestaw na biurko, 5 szufladek
indeks kolor wym. (mm)
 PB597 czarny 275x350x375 

Mobilny stojak na dokumenty, 
na kółkach, 4 półki

indeks kolor wym. (mm)
PB104 czarny 435x265x860 

Zestaw naścienny, 3 półki

indeks kolor wym. (mm)
DN701 czarny 325x230x330

Kosz na śmieci, 19 l
indeks kolor wym. (mm)
PB313-2 czarny śr. 295/240, wys. 340

PB313-15 srebrny śr. 295/240, wys. 340
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Dobór wyrafinowanych akcesoriów świadczy o naszym stylu. Narzędzia, których używasz pomogą Ci wyglądać oraz czuć się profesjonalnie.

Kolekcja Leitz Style jest potwierdzeniem tej reguły: ekskluzywne, wyrafinowane kolory i powierzchnie w tym szczotkowane wykończenie  
na wybranych elementach prezentują się szczególnie pięknie. Niezmienna dbałość o detale i niekwestionowana jakość, zaprojektowane,  
aby nadać osobisty charakter w Twoim biurze i domu.

POKAŻ SWOJĄ DBAŁOŚĆ O DETALE
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WYBIERZ SWÓJ KOLOR WOW!
z najszerszej na rynku kolekcji artykułów biurowych, bogatej w inspirujące kolory.



38 Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

www.leitz.com

Kolekcja akcesoriów na biurko Leitz ożywi 
każdy monotonny dzień pracy. Minimalizm 
i ekskluzywne wzornictwo połączone 
ze stylowym operowaniem kształtem. 
Niepowtarzalny wygląd kolekcji wyrazi 
Twoje wyczucie stylu.

AKCESORIA NA BIURKO – 
ASCETYCZNE PIĘKNO

5
Biały

8
Różowy

1
Niebieski

4
Zielony

D

Sprawdź na poniższej 
stronie, czy Twój smartfon 
jest przystosowany do 
ładowania indukcyjnego: 

www.leitz.com/ 
inductivecharging

A

C

B

E F

D
G

A Kubek na długopisy Leitz WOW 
ze wzmacniaczem dźwięku
Przykuwające wzrok, stylowe, metaliczne 
kolory, wykończenie z połyskiem. Z funkcją 
podgłaśniania dźwięku. W oryginalnym 
zestawieniu 2 kolorów.

ES1261-

B Piórnik Leitz WOW z ładowarką 
indukcyjną
Unikalny piórnik z funkcją ładowania telefonu 
bez konieczności użycia kabla. Łatwy 
w użyciu: lampka LED wskazuje, że telefon 
został ułożony do ładowania we właściwej 
pozycji. Oszczędność energii: po naładowaniu 
smartfona urządzenie przestaje ładować.

ES1263-

C Podajnik taśmy klejącej Leitz WOW 
wraz z taśmą
Atrakcyjnie zaprojektowany podajnik taśmy 
klejącej umożliwiający wygodną obsługę jedną 
ręką. W komplecie z matową, wielozadaniową 
taśmą klejącą, po której można pisać.

ES1262-

D Półka na dokumenty Leitz WOW, 
dwukolorowa
Prosty sposób na porządkowanie dokumentów, 
czasopism i folderów, z możliwością ustawiania 
półek w pionie, jedna na drugiej.

ES1260-

E Pojemnik na czasopisma Leitz WOW, 
dwukolorowy
Idealny do przechowywania czasopism 
i wszystkich rodzajów katalogów.

ES1264-

F Pojemnik z szufladami Leitz WOW
Łatwo wysuwane szuflady z blokadą 
zabezpieczającą przed ich całkowitym 
wysunięciem.

4 szuflady: ES595-             5 szuflad: ES596-

G Przenośny minigłośnik Leitz WOW,                     
z Bluetoothem
Niewielkich rozmiarów, przenośny. Czysty, 
intensywny i bogaty dźwięk. Słuchaj swojej 
ulubionej muzyki i prowadź telekonferencje 
przez swojego smartfona, gdziekolwiek jesteś 
i kiedykolwiek chcesz.

ES1265-
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Album ofertowy Esselte VIVIDA, miękki
• 20 wklejonych w grzbiet koszulek 

przeznaczonych 
do prezentacji 
dokumentów

• Pomieści  
do 40 kartek  
(po 2 w koszulce)

• Wykonany 
z półprzezroczystego 
polipropylenu

Teczka z 6 przegródkami 
Esselte VIVIDA
• Stylowe i ergonomiczne 

zamknięcie zapewnia 
bezpieczne  przenoszenie 
dokumentów 

• Na przedniej okładce 
kieszeń na wizytówkę 

• Wykonana 
z półprzezroczystego 
polipropylenu

• Mieści 300 kartek A4 
(o gramaturze 80 gsm)

Teczka segregująca Esselte Vivida
• Różnokolorowe przekładki w kolorach 

VIVIDA
• Na przedniej okładce 

spis treści (możliwy 
do wymiany)

• Wykonana 
z półprzezroczystego 
polipropylenu

Teczka Esselte Vivida, 15 mm
• Stylowe, elastyczne zamknięcie zabezpiecza 

dokument podczas przenoszenia
• Wykonana 

z półprzezroczystego 
polipropylenu

• Mieści do 150 kartek 
A4 (o gramaturze 
80 gsm)

Teczka z przegródkami i rączką VIVIDA
• Solidne zamknięcie i rączka  

do bezpiecznego 
przenoszenia 
dokumentów 

• Kieszeń na wizytówki 
na przedniej okładce

• 12 przekładek 
z indeksem do opisu

• Mieści 350 kartek A4 
(80 gsm)

Pojemnik na czasopisma Esselte VIVIDA
• Unikalna konstrukcja podstawy – 

z uchwytem 
ułatwiającym 
wysuwanie

• Obniżona 
wysokość 
ułatwia 
identyfikację 
zawartości 

Pojemnik na dokumenty Esselte VIVIDA, 
PVC
• Wykonany z wytrzymałej tektury pokrytej 

folią PVC
• Od strony grzbietu przypomina wyglądem 

segregator
• Z przezroczystą 

kieszonką 
na grzbiecie 
na wymienne 
etykiety

Segregator ringowy Esselte 
Vivida
• Z okrągłymi ringami, 

ułatwiającymi przewracanie 
stron

• Na grzbiecie kieszeń na 
wymienną 
etykietę do opisu 
zawartości 

• Mieści do 
190 kartek A4 
(o gramaturze 
80 gsm)

Skoroszyt miękki Esselte VIVIDA
• Metalowy mechanizm na 2 wąsy 

rozmieszczone w odległości 8 cm, 
z plastikową listwą dociskającą 

• Przezroczysta, antyrefleksyjna okładka
• Etykieta do opisu zawartości biegnąca przez 

całą długość skoroszytu
• Mieści 160 

kartek A4 
(o gramaturze 
80 gsm) 

Produkty, które ożywią Twoje biuro!
Wprowadź żywe kolory do swojego 
biura. Wybierz spośród sześciu 
kolorów VIVIDA i szesnastu 
niezbędnych w biurze 
produktów – wszystkie 
w tym samym 
odcieniu i z tym 
samym atrakcyjnym 
wzornictwem VIVIDA.

DP

Segregator Esselte VIVIDA 
• Opatentowany mechanizm No.1 

z ponadprzeciętną siłą docisku, gwarantujący 
dokładne i solidne zamykanie nawet 
po użyciu 10 000 razy 

• Otwory blokujące przednią okładkę, otwór 
na palec na grzbiecie i okucia na rogach 
umożliwiają wygodne i bezpieczne 

przechowywanie dokumentów
• Na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety 

służące do opisu zawartości 
• Mieści 350 lub 500 kartek (80 gsm) 

w zależności od szerokości grzbietu
• Możliwość projektowania i druku własnych 

etykiet na grzbiet za pośrednictwem strony 
www.esselte-easyprint.com

A4 75 mm 50 mm
ES024-2 ES028-2
ES680-1 ES681-1
ES680-3 ES681-3
ES680-4 ES681-4
ES680-6 ES681-6
ES024-10 ES028-10

ES076-2
ES076-1
ES076-3
ES076-4
ES076-6
ES076-10

2-ringowy 4-ringowy
ES037-2 ES041-2
ES037-1 ES041-1
ES037-3 ES041-3
ES037-4 ES041-4
ES037-6 ES041-6
ES037-10 ES041-10

ES678-2
ES678-1
ES678-3
ES678-4
ES678-6
ES678-10

wielokolorowa 
  6 przekładek:   ES581
12 przekładek:   ES280

ES582-2
ES582-1
ES582-3
ES582-4
ES582-6
ES582-10

ES922-02
ES922-17
ES922-3
ES922-4
ES922-6
ES922-10

Półka na dokumenty Esselte VIVIDA
• Możliwość ustawiania jednej półki na drugiej 

w pionie lub schodkowo (w 3 pozycjach)
• Zaokrąglone wycięcie z przodu ułatwia 

dostęp do dokumentów

Teczka z gumką Esselte 
Vivida, 40 mm
• Stylowe i ergonomiczne 

elastyczne zamknięcie 
zabezpiecza dokument 
podczas przenoszenia

• Można w niej zmieścić 
teczkę z gumką 15 mm 
lub segregator ringowy 
z polipropylenu

• Mieści do 380 kartek A4 
(o gramaturze 80 gsm)

ES583-2
ES583-1
ES583-3
ES583-4
ES583-6
ES583-10

ES573-2
ES573-1
ES573-3
ES573-4
ES573-6
ES573-10

Kosz na śmieci Esselte VIVIDA
• Gładka wewnętrzna powierzchnia ułatwia 

czyszczenie  
• Zintegrowana rączka ułatwia wyrzucanie 

śmieci 
• Pojemność 

14 litrów ES586-2
ES586-1
ES586-3
ES586-4
ES586-6
ES586-10

ES578-2
ES578-1
ES578-3
ES578-4
ES578-6
ES578-10

Pojemnik z szufladami Esselte VIVIDA
• 2 małe szuflady do przechowywania 

dokumentów i przyborów biurowych oraz 
2 duże szuflady do przechowywania innych 
przedmiotów 

• Lekko wysuwające się szuflady z blokadą 
zabezpieczającą je przed wypadaniem 

• Miejsce na umieszczenie etykiet do opisu 
na frontowej ściance szuflad pomaga 
w uporządkowaniu zawartości 

• Antypoślizgowa, gumowa podstawa 
i możliwość ustawiania do 3 pojemników 
jeden na drugim

ES584-2
ES584-17
ES584-3
ES584-4
ES584-10

ES585-2
ES585-17
ES585-3
ES585-10

Kubek Esselte VIVIDA
• Szerokie wycięcie z przodu ułatwia dostęp 

do zawartości 
• Przegródka na 

środku pozwala 
na utrzymanie 
w pionie 
długopisów, 
ołówków itp.

• Stabilna podstawa 
chroni kubek przed 
przewracaniem

Dziurkacz Rapid FC30
• Dziurkuje do 30 kartek 

(o gramaturze 80 gsm)
• Mocna metalowa konstrukcja
• Podstawa i uchwyt wykonane ze 

wzmocnionego tworzywa ABS
ES743-2
ES743-01
ES743-03
ES743-04
ES743-6
ES743-10

Zszywacz Rapid F30, 
do zszywania 
płaskiego z krótkim 
magazynkiem
• Zszywa do 30 kartek 

(o gramaturze 80 gsm)
• Mocna metalowa 

konstrukcja
• Obudowa wykonana 

ze wzmocnionego 
tworzywa ABS

ES781-2
ES781-01
ES781-03
ES781-04
ES781-6
ES781-10

NOWOŚĆ

ES579-2
ES579-1

ES075-2
ES075-1
ES075-3
ES075-4
ES075-6
ES075-10


