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MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PRO FIT® 
BLUETOOTH®
Instalacja typu Plug&Play
• Łączność przez Bluetooth® pozwala zaoszczędzić port USB na inne akcesoria 
• Czujnik laserowy o rozdzielczości 1000 dpi zapewnia wysoką precyzję śledzenia 
i doskonałą jakość pracy • Dwa przyciski, kółko, wygodna konstrukcja idealnie 
się sprawdzą w przypadku mobilnych użytkowników, prawo- i leworęcznych 
• Instalacja typu Plug & Play pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie pracy • Zgodność 
z systemami Windows® i Mac®

indeks kolor
ES1430-2 czarny

indeks kolor
ES1431-2 czarny
ES1431-4 zielony
ES1431-19 grafitowy

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON 
PRO FIT™ ROZMIAR ŚREDNI
Przyciski nawigacyjne do przeglądarki
Panele z miękkimi nakładkami gumowymi i wyprofilowane przyciski 
• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości (1750 dpi) pozwala na płynne 
i precyzyjne sterowanie kursorem • Bezpieczna technologia bezprzewodowa 2,4 GHz 
• Kółko przewijania z możliwością klikania • Przyciski nawigacyjne do przeglądarki 
internetowej (w przód / wstecz) • Niezawodna instalacja typu Plug & Play 
z połączeniem przez USB • Wydłużony czas pracy baterii do 12 miesięcy

indeks kolor
ES1432-2 czarny
ES1432-1 niebieski
ES1432-3 czerwony

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PRO FIT®
Długi czas pracy baterii
• Mysz bezprzewodowa z odbiornikiem nano, który można schować w myszy 
• Odbiornik bezprzewodowy 2,4 GHz zapewnia duży zasięg i minimalne zakłócenia 
• Kółko przewijania z przyciskiem środkowym i szybki wybór wskaźnikiem • Czujnik 
optyczny o wysokiej rozdzielczości (do 1750 dpi) zapewniający precyzyjne 
sterowanie • Czas pracy na bateriach to nawet 12 miesięcy • 2 baterie AAA 
w zestawie

indeks kolor
ES1434-2 czarny

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON 
VALUMOUSE
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
• Ciche działanie przycisków w miejscach • Odbiornik nano 2,4 GHz, który można 
schować w myszy • Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości (do 1000 dpi), 
zapewniający precyzyjne sterowanie • Trzy przyciski/kółko przewijania • Instalacja 
Plug & Play oraz odbiornik nano USB • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 
baterii i włącznik/wyłącznik • Trwałość poparta 5-letnią ograniczoną gwarancją 
• Zgodność z systemami Windows® 8.1, 8, 7 i Mac OS X

indeks kolor
ES1435-2 czarny

MYSZ BEZPRZEWODOWA LASEROWA 
KENSINGTON SLIMBLADE™
Bezprzewodowa płaska mysz
• Bezpieczna technologia bezprzewodowa 2,4 GHz • 4-kierunkowe uchylne kółko 
przewijania idealnie nadaje się do błyskawicznego przeglądania dokumentów 
i zarządzania danymi • Gumowe panele boczne • Wyłącznik zasilania zapobiega 
przypadkowemu rozładowaniu baterii • Zasilanie z 2 baterii AAA (w zestawie) 
• Eleganckie wykończenie w kolorze czarnym, z połyskiem • Zgodność 
z komputerami PC i Mac®

indeks ilość ciętych kartek rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom  
bezpieczeństwa

AM397 8 kart 80 g
10 kart 70 g ścinki 4x45 mm P-3/T-3/E-2

NISZCZARKA PAPERSAFE 
22084
Osobny pojemnik na pocięte płyty CD, 
DVD i karty plastikowe
• Niszczarka przeznaczona do użytku w małym 
biurze i domu • Funkcja automatycznego  
start/stop, reverse • Odcięcie zasilania po zdjęciu 
głowicy tnącej z kosza na ścinki • Nie pobiera 
prądu podczas „czuwania” • Wykonana 
z odpornego na złamania plastiku • Niszczy 
karty plastikowe, CD/DVD, zszywki, spinacze 
• Szerokość wejścia 226 mm • Pojemność 
kosza 25 l • Wymiary 410 x 340 x 250 mm 
• Gwarancja 2 lata

Niszczarki

Myszki do komputerów

Podkładki pod mysz 
najdziesz na str. 162-163
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indeks model ilość ciętych 
kartek (70 g) rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
FE327 8C 8 ścinki 4x35 mm P-4/T-4
FE216 8Mc 8 mikrościnki 3x10 mm P-4 / T-5

NISZCZARKA 8C/8MC
Funkcja automatycznego start-stopu
• 8Mc niszczy dokumenty z małymi zszywkami  i karty kredytowe; 8C niszczy 
dokumenty ze zszywkami, małymi spinaczami i karty kredytowe • Szerokość wejścia 
220 mm • Funkcja start-stop (mechaniczny) • Bezpieczna – blokada Safety Lock 
zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia • Prosta w obsłudze – posiada 
funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania • Kosz 14 l • Łatwe opróżnianie 
kosza • Gwarancja 2 lata na całość urządzenia, 3 lata na noże tnące indeks ilość ciętych  

kartek (70 g) rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 
bezpieczeństwa

FE524 10 ścinki 4x50 mm P-3/T-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 63CB
Jam Blocker blokuje zacięcia papieru
• Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny 
wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Szerokość szczeliny 230 mm • Kosz 19 l 
• Cykl pracy w minutach 8 on/20 off • 2 lata gwarancji na urządzenie i 5 lat na noże

indeks ilość ciętych 
kartek (70 g) rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
FE245 12 ścinki 4x38 mm P-4/T-4/O-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 75CS
Bezpieczna – Safe Sense
• Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia 
szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Miarka ilości niszczonych kartek 
• Szerokość szczeliny 230 mm • Kosz 27 l • Cykl pracy w minutach 10-12 on/20 off 
• 2 lata gwarancji na urządzenie i 5 lat na noże

indeks ilość ciętych  
kartek (70 g) rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom  

bezpieczeństwa
FE517 18 ścinki 4x38 mm P-4/T-4/0-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 99CI
Kosz 34 l
• Automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża 
• Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny 
wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Szerokość szczeliny 230 mm • Cykl pracy 
w minutach 30 on/40 off • 2 lata gwarancji na urządzenie i 5 lat na noże

NISZCZARKA POWERSHRED® 225CI
Obudowa na kółkach
• Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe  
i płyty CD/DVD • Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm • Elektroniczny start-stop, 
funkcja cofania • Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów • 2 lata gwarancji 
na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące

indeks ilość ciętych 
kartek (70 g) rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
FE262 24 ścinki 4x38 mm P-4/T-4/O-1 

indeks model ilość ciętych 
kartek (70 g) rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
FE551 200M 200 / 10 mikrościnki 2x14 mm P-5/T-5/
FE540 200C 200 / 10 ścinki 4x38 mm P-4/ T-4/O-3
FE443 130C 150 / 8 ścinki 4x38 mm P4/T4/0-3

płyty niszczy tylko 
150C i 200C

NISZCZARKA AUTOMAX 130C/200C/200M
Cicha (SilentShred™) i energooszczędna (Sleep Mode)
• Z systemem automatycznego niszczenia do 150/200 kartek • System AccuFeed™ 
zapewnia bezproblemowe niszczenie nawet pogniecionych dokumentów czy 
na błyszczącym papierze • Funkcja Auto Reverse – brak zacięć • Szczelina na głowicy 
umożliwiająca niszczenie pojedynczych dokumentów: do 8 (130C) / 10 (200C 
i 200M) kartek jednorazowo • Kosz 32 l • 2 lata gwarancji na urządzenie, 5 lat (130C) / 
7 lat (200C i 200M) na noże tnące
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indeks model ilość ciętych 
kartek rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
FE142 350C 350 ścinki 4x38 mm P-4 / T-4 / O-3
FE213 550C 550 ścinki 4x38 mm P-4 / T-4 / O-3

NISZCZARKA AUTOMAX 350C/550C
Automatyczny system niszczenia
• Automatyczny system niszczenia oszczędza czas • Pełny wsad niszczy w około 
9 minut (350C), 13 minut (550C) • Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi 
spinaczami oraz karty kredytowe i płyty CD • Bezpieczna – funkcja Smart Lock 
zapobiega otwarciu szuflady podczas niszczenia dokumentów • Brak zacięć, dzięki 
systemowi Auto Reverse • Cicha • Energooszczędna • Kosz 68 l – model 350C  
i 83 l – model 550C

NISZCZARKA IDEAL  
SHREDCAT 8240 CC
Wyjątkowo cichy i mocny silnik indukcyjny
• Ekologiczna, energooszczędna, bezpieczna, rewelacyjnie tania! • Szerokość szczeliny 
podawczej 220 mm • Automatyczny „start/stop”, ochrona przed zablokowaniem 
niszczarki • Zabezpieczenie przed nadmierną ilością jednorazowo niszczonych 
kartek, i przegrzaniem silnika • System AutoEcoMode (zerowy pobór prądu w trybie 
stand-by) • Pojemność kosza 18 l

NISZCZARKA IDEAL 
SHREDCAT 8260 CC
Dioda sygnalizująca zacięcie papieru
• Niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (4. stopień tajności 
według normy DIN 66399) • Cechuje ją cichy 
i mocny silnik oraz zerowe zużycie energii 
w trybie AutoEco • Szerokość szczeliny 
podawczej 220 mm • Szerokość cięcia 
4 x 40 mm (cc) • Poziom bezpieczeństwa P-4 | F-1 
• Dioda sygnalizująca niebezpieczeństwo 
przegrzania silnika • Dioda sygnalizująca 
wyciągnięcie kosza • Zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem • Pojemność kosza 18 l • Wymiary 
(W x S x G) 430 x 330 x 230 mm

NISZCZARKA IDEAL 
SHREDCAT 8220
Atrakcyjna cenowo niszczarka 
przybiurkowa
• Tnie w systemie paskowo-odcinkowym 
(4. stopień tajności według normy DIN 66399) 
• Cechuje ją cichy i mocny silnik oraz zerowe 
zużycie energii w trybie AutoEco • Szerokość 
szczeliny podawczej 220 mm • Szerokość cięcia 
4 x 40 mm (cross-cut) • Poziom bezpieczeństwa 
P-4 | F-1 • Zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem • Odporna na zszywki biurowe 
• Pojemność kosza 16 l  
• Wymiary (W x S x G) 400 x 300 x 170 mm

indeks ilość ciętych  
kartek 80/70 g rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
OP880 4–6 ścinki 4x40 mm P-4/F-1

indeks ilość ciętych  
kartek 80/70 g rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
OP881 6–8 ścinki 4x40 mm P-4/F-1

indeks ilość ciętych  
kartek 80/70 g rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
OP208 6–8 ścinki 4x40 mm P-4/F-1

NISZCZARKA IDEAL  
2265/2265 CC
Dożywotnia gwarancja na noże
• Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z wielofunkcyjnym, 
podświetlanym przyciskiem EASY-Touch oraz wysuwanym koszem na ścinki 
• Szerokość szczeliny podawczej 220 mm • Automatyczny start/stop (fotokomórka) 
• Cicho pracujący asynchroniczny silnik indukcyjny (150 W) • Automatyczne 
wyłączenie po wysunięciu kosza na ścinki lub po 30 minutach • Zerowy pobór 
prądu – automatyczne odłączenie zasilania po 30 min. bezczynności • 5 lat gwarancji 
na urządzenie, dożywotnia gwarancja na noże

indeks rodzaj ilość ciętych 
kartek 80/70 g rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom  

bezpieczeństwa
OP377 2265 11–13 paski 4 mm P-2/Tx-2/Ex-2
OP376 2265 CC 6–7 ścinki 3x25 mm P-4/F-1
OP471 2265 CC 4–5 mikrościnki 2x15 mm P-5/F-2

NISZCZARKA BIZNESOWA  
IDEAL 2445
Wygodna w obsłudze i mocna 
przybiurkowa niszczarka dokumentów
• Funkcja Smart Shred Control – zapobiega 
zacięciu papieru • Posiada wszystkie 
systemy zabezpieczeń i unikalne funkcje, 
jak kontrolowany fotokomórką AUTO/
START/STOP • Obudowa z płyty meblowej 
na kółkach • Drzwiczki zabezpieczone zamkiem 
magnetycznym • Energooszczędny, cicho 
pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 390 W 
• Plastikowy kosz na ścinki

indeks rodzaj ilość ciętych 
kartek 80/70 g rodzaj cięcia rozmiar cięcia poziom  

bezpieczeństwa
OP478 2445 19-21 paski 4 mm P-2/Tx-2/Ex-2
OP479 2445 CC4 13-15 ścinki 4x40 mm P-4/Tx-4/Ex-3/F-1
OP480 2445 CC2 10-12 mikrościnki 2x15 mm P-5/Tx-5/Ex-4/F-2
OP481 2445 MC 4-6 mikrościnki 0,8x12 mm P-6/F-3
OP482 2445 SMC 4-5 mikrościnki 0,8x5 mm P-7/F-3

Olej do niszczarek  
znajdziesz na str. 147

Koperty olejowane 
do niszczarek znajdziesz 

na str. 102
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indeks ilość ciętych kartek 
(80/70 g) rodzaj cięcia rozmiar cięcia

OP401 5–6 (podajnik 300) ścinki 4x10 mm

NISZCZARKA IDEAL SHREDCAT 
8283 CC
Automatyczny podajnik papieru
• Idealna niszczarka dla biura – wygodna, 
kompaktowa • Posiada oddzielny zespół tnący 
oraz pojemnik na płyty CD / DVD • Tnie w systemie 
paskowo-odcinkowym (4. stopień tajności według 
normy DIN 66399) • Jednorazowo niszczy 5 kartek 
papieru • Wyposażona w innowacyjny, automatyczny 
podajnik mieszczący do 300 arkuszy papieru 
• Zamykana pokrywa komory automatycznego 
podajnika posiada blokadę PIN, która zabezpiecza 
poufność niszczonych dokumentów

indeks model rozmiar 
cięcia

rodzaj  
cięcia

ilość ciętych 
kartek (70 g)

poziom bezpiecz.
(DIN 66399)

AR675 Hybrid 3,5x40 mm ścinki 9 P-4/T-4/E-3/F-1

NISZCZARKA KOBRA HYBRID
Szerokość wejścia 230 mm
• Niszczy karty plastikowe, zszywki i spinacze • Trwałe 
noże odporne na zszywki i spinacze • Cichy silnik 
przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny 
na dobę • Automatyczny start/stop • Zerowy pobór 
mocy w trybie stand-by (czuwania) • Automatyczne 
odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru 
lub wyjęciu pojemnika na ścinki • Diody wskazujące 
poziom zmagazynowanej energii elektrycznej 
• Okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu 
napełnienia kosza • Eco-Friendly – pojemnik na ścinki 
bez konieczności stosowania worków • Pojemność 
kosza 30 l • 3 lata gwarancji

NOWOŚĆ
indeks model rozmiar 

ścinka
ilość ciętych 
kartek (70 g)

poziom 
bezpiecz.
(DIN 32757)

poziom  
bezpiecz.
(DIN 66399)

AR470 240.1 S2 ES 1,9 mm 15 3 P-3/T-3/E-2
AR471 240.1 S4 ES 3,8 mm 26 2 P-2/O-2/T-2/E-2
AR472 240.1 S5 ES 5,8 mm 31 2 P-2/O-2/T-2/E-2
AR473 240.1 C2 ES 1,9x15 mm 12 4 P-5/T-5/E-4/F-2
AR474 240.1 C4 ES 3,5x30 mm 17 3 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
AR475 240.1 HS ES 0,8x9,5 mm 8 5 P-6/F-3
AR677 240.1 HS-6 ES 0,8x5 mm 5 6 P-7/F-3

NISZCZARKA KOBRA 240.1
Łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
• Systemy: Energy Smart, SPPS • Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze 
• Automatyczny start/stop • Silnik przystosowany do pracy ciągłej • Automatyczne 
odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na 
ścinki • Pojemność kosza 40 litrów • 3 lata gwarancji

indeks model rozmiar 
cięcia

ilość ciętych 
kartek (70 g)

poziom bezpiecz. 
(DIN 66399)

AR412 +1 SS4 ES 3,8 mm 19 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
AR413 +1 SS6 ES 5,8 mm 25 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
AR415 +1 SS7 ES 7,5 mm 27 P-1/ O-1/ T-2/ E-2
AR416 +1 CC4 ES 3,5x40 mm 14 P-4/ T-4/ E-3/ F-1

NISZCZARKA KOBRA +1
Możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania
• Automatyczny start/stop • Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze • Niszczenie 
płyt CD (+1 SS4, +1 SS6, +1 SS7) • System Energy Smart – zerowe zużycie mocy 
w funkcji stand-by • Pojemność kosza 38,5 l • 3 lata gwarancji

NISZCZARKA OPUS 2208 CD
Osobny pojemnik na zniszczone płyty CD
• Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut) 
• Przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych i tajnych • Szerokość cięcia 
2 x 12 mm • Poziom bezpieczeństwa P-5 | Tx-5 | Ex-4 | O-2 • Odporna na zszywki 
i małe spinacze biurowe • Dioda sygnalizująca przegrzanie urządzenia • Pojemność 
kosza 22 l • Wymiary (W x S x G) 565 x 350 x 260 mm

NISZCZARKA OPUS TS 2215 4X38 MM
Przeznaczona dla biur średniej wielkości
• Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4. stopień tajności według 
normy DIN 66399) • Posiada osobną szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart 
kredytowych • Wygodna w użytkowaniu • Wysuwany kosz na ścinki o pojemności 
28 l • Kółka • Zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY • Dodatkowy pojemnik na 
pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy

indeks rodzaj 
cięcia

ilość ciętych  
kartek 80/70 g

rozmiar cięcia poziom 
bezpieczeństwa

OP890 ścinki 8–10 2x12 mm P-5/Tx-5/Ex-4/O-2

indeks rodzaj 
cięcia

ilość ciętych  
kartek 80/70 g rozmiar cięcia poziom 

bezpieczeństwa
OP460 ścinki 14–16 4x38 mm P-4/Tx-1/Ex-2
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NISZCZARKA  
LEITZ IQ  
HOME OFFICE
Twój towarzysz w pracy

• Niszczy do 10 kartek A4 jedno-
cześnie, przeznaczona jest do 
użytkowania w domowym biurze

• Technologia zapobiegania zacię-
ciom – urządzenie zatrzymuje się 
automatycznie i cofa papier, jeżeli 
w podajniku umieszczono zbyt 
wiele arkuszy

• Może pracować przez 6 minut bez 
przerwy, przeznaczona jest do 
sporadycznego użytkowania

• Lampka LED sygnalizuje, gdy urzą-
dzenie musi przerwać pracę w celu 
schłodzenia

• Dotykowy panel sterowania – ła-
twa, intuicyjna obsługa urządzenia

• Łatwy do opróżnienia 23-litrowy po-
jemnik na ścinki – pomieści do 225 
pociętych kartek, zanim wymagać 
będzie opróżnienia

• Blokada bezpieczeństwa – zabez-
piecza przed używaniem niszczarki 
bez nadzoru

• Niszczy także zszywki i spinacze
• 2 lata + 1 rok gwarancji – zareje-

struj urządzenie, aby przedłużyć 
gwarancję o rok

• Wymiary: 356 x 239 x 424 mm, 
waga 6,5 kg

P4 10
KARTEK

P4

Poziom bezpieczeństwa DIN P4 - konfetti  indeks ES315

Model wąski
Poziom bezpieczeństwa DIN P4 - konfetti indeks ES334

10
KARTEK

23
LITRY

6
MINUT

GWARANCJI
2+1  ROK

* po zarejestrowaniu

*

NISZCZARKA  
LEITZ IQ OFFICE 
Idealna do użytkowania  
wewnątrz jednego działu 
w firmie 

• Niszczy do 15/10 kartek A4 
jednocześnie przeznaczona jest 
do sporadycznego użytkowania 
w biurze

• Technologia zapobiegania zacię-
ciom zapewnia bezproblemową 
pracę niszczarki – urządzenie za-
trzymuje się automatycznie i cofa 
papier, jeżeli w podajniku umiesz-
czono zbyt wiele arkuszy

• Może pracować przez 120 minut 
bez przerwy, co gwarantuje mniej 

przerw w pracy – nadaje się 
do każdego biura

• Dotykowy panel sterowania – łatwa 
i intuicyjna obsługa urządzenia

• Łatwy do opróżnienia 23-litrowy po-
jemnik na ścinki – pomieści do 225 
pociętych kartek, zanim będzie 
wymagać opróżnienia

• Niszczy także zszywki i spinacze
• 2 lata + 1 rok gwarancji – zareje-

struj urządzenie, aby przedłużyć 
gwarancję o rok

P5

P4Poziom bezpieczeństwa DIN P4 – konfetti
Wymiary: 370 x 290 x 500 mm, 11,5 kg indeks ES336

Poziom bezpieczeństwa DIN P5 – ścinki
Wymiary: 370 x 290 x 500 mm, 12,5 kg indeks ES335

10
KARTEK

15
KARTEK

23
LITRY

120
MINUT

GWARANCJI
2+1  ROK

* po zarejestrowaniu

*

NISZCZARKI LEITZ IQ  Tak ciche, że mogłeś jeszcze o nich nie słyszeć

DZIAŁAJ ZGODNIE
Z RODO**Niszczenie dokumentów wspiera  

działanie zgodne z RODO

• Poziom bezpieczeństwa P6+ 
(najwyższy poziom), tnie na 
mikrościnki o wymiarach 1 x 5 
mm - dwukrotnie mniejsze niż 
w standardowym poziomie P6 – 
do 5 kartek A4 jednocześnie

• Poziom bezpieczeństwa P5+ 
(bardzo wysoki poziom), tnie na 
mikrościnki o wymiarach 2 x 5 mm 
– dwukrotnie mniejsze niż w stan-
dardowym poziomie P6 – do 7 kar-
tek A4 jednocześnie

• Technologia zapobiegania zacię-
ciom zapewnia bezproblemową 
pracę niszczarki – urządzenie 
zatrzymuje się automatycznie 

i cofa papier, jeżeli w podajniku 
umieszczono zbyt wiele arkuszy

• Może pracować przez 240 minut 
bez przerwy - gwarantuje pełen 
komfort pracy

• Dotykowy panel sterowania - ła-
twa, intuicyjna obsługa urządzenia

• Łatwy do opróżnienia 30-litrowy 
pojemnik na ścinki - pomieści do 
350 pociętych kartek, zanim wyma-
gać będzie opróżnienia

• Niszczy także zszywki i spinacze
• 2 lata + 1 rok gwarancji - zareje-

struj urządzenie, aby przedłużyć 
gwarancję o rok

• Wymiary: 406 x 317 x 598 mm, 
22 kg

Najwyższy poziom bezpieczeństwa w całej kolekcji

P5+

P4

P5

P6+
Poziom bezpieczeństwa DIN P6 - mikrościnki indeks ES340

Poziom bezpieczeństwa DIN P5 – ścinki indeks ES337

Poziom bezpieczeństwa DIN P5 – ścinki indeks ES338

Poziom bezpieczeństwa DIN P4 – konfetti indeks ES339

5
KARTEK

7
KARTEK

15
KARTEK

20
KARTEK

30
LITRY

240
MINUT

GWARANCJI
2+1  ROK

* po zarejestrowaniu

*

NISZCZARKA  
LEITZ IQ OFFICE PRO 
Do częstego użytkowania  
w biurze lub w punktach 
usługowych

Arkusze Leitz IQ do oliwienia ostrzy

indeks ES342

Poprawiają wydajność drukarki, usuwając z ostrzy 
kurz i ścinki papieru. 12 szt. w opakowaniu

Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu, pojemność od 20 do 40 l, 
przeznaczone do wszystkich modeli niszczarek Leitz IQ. Po 100 szt. 
w opakowaniu z wygodnym podajnikiem

indeks ES343

Worki plastikowe Leitz IQ do niszczarek AKCESORIA DO NISZCZAREK
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Niszczarka Rexel Auto+ 60X
• Komora podajnika automatycznego (Auto Feed) 

zmieści do 60 kartek (80 gsm) 
lub 65 kartek (70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa P-3 
(konfetti 4 x 45 mm)

• Niszczy CD, karty kredytowe, 
zszywki i spinacze

Indeks Opis
ES313 Niszczarka Auto+ 750M

Indeks Opis
ES308 Niszczarka Auto+ 600M

Rexel Auto+ 750M
• Komora podajnika 

automatycznego (Auto 
Feed) zmieści do 
750 kartek (80 gsm) lub 
825 kartek (70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa 
P-5 (ścinki 2 x 15 mm) 
– zapewnia większe 
bezpieczeństwo 
i umożliwia zmieszczenie 
większej liczby arkuszy 
w pojemniku na ścinki

• Zamykana 4-cyfrowym 
kodem PIN 
zabezpieczającym 
w komorze 
automatycznego 
podajnika wrażliwe dane  
w dokumentach

• Niszczy CD, karty kredytowe, zszywki i spinacze

Rexel Auto+ 600M
• Komora podajnika automatycznego (Auto Feed) 

zmieści do 600 kartek 
(80 gsm) lub 660 kartek 
(70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa 
P-5 (ścinki 2 x 15 mm) 
– zapewnia większe 
bezpieczeństwo 
i umożliwia zmieszczenie 
większej liczby arkuszy  
w pojemniku na ścinki

• Zamykana 4-cyfrowym 
kodem PIN 
zabezpieczającym  
w komorze 
automatycznego 
podajnika wrażliwe dane  
w dokumentach

• Niszczy CD, karty kredytowe, zszywki i spinacze

Indeks Opis
ES1380 Niszczarka Auto+ 300M

Indeks Opis
ES1377 Niszczarka Auto+ 130M

Niszczarka Rexel Auto+ 200X
• Komora podajnika 

automatycznego (Auto 
Feed) zmieści do 200 kartek 
(80 gsm) lub 220 kartek 
(70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa P-4 
(konfetti 4 x 40 mm)

• Zamykana 4-cyfrowym 
kodem PIN 
zabezpieczającym 
w komorze automatycznego 
podajnika wrażliwe dane  
w dokumentach

• Niszczy CD, karty kredytowe, 
zszywki i spinacze

Niszczarka Rexel Auto+ 130X 
• Komora podajnika 

automatycznego (Auto 
Feed) zmieści do 
130 kartek (80 gsm) lub 
140 kartek (70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa 
P-4 (konfetti 4 x 40 mm)

• Niszczy CD, karty 
kredytowe, zszywki 
i spinacze

Indeks Opis
ES1378 Niszczarka Auto+ 200X

Indeks Opis
ES1401 Niszczarka Auto+ 90X 

Indeks Opis
ES1376 Niszczarka Auto+ 130X 

Indeks Opis
ES1400 Niszczarka Auto+ 60X FEED
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Rexel Auto+ 300M 
• Komora podajnika automatycznego (Auto Feed) 

zmieści do 300 kartek 
(80 gsm) lub 330 kartek 
(70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa 
P-5 (ścinki 2 x 15 mm) 
– zapewnia większe 
bezpieczeństwo i umożliwia 
zmieszczenie większej liczby 
arkuszy w pojemniku na 
ścinki

• Zamykana 4-cyfrowym 
kodem PIN 
zabezpieczającym 
w komorze automatycznego 
podajnika wrażliwe dane 
w dokumentach

• Niszczy CD, karty kredytowe, 
zszywki i spinacze

Rexel Auto+ 130M 
• Komora podajnika 

automatycznego (Auto Feed) 
zmieści do 130 kartek (80 gsm) 
lub 140 kartek (70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa 
P-5 (ścinki 2 x 15 mm) 
– zapewnia większe 
bezpieczeństwo 
i umożliwia zmieszczenie 
większej liczby arkuszy 
 w pojemniku na ścinki

• Niszczy CD, karty 
kredytowe, zszywki 
i spinacze

Niszczarki Auto+ DZIAŁAJ ZGODNIE
Z RODO*

*Niszczenie dokumentów wspiera  
działanie zgodne z RODO

Niszczarka Rexel Auto+ 90X 
• Komora podajnika 

automatycznego (Auto Feed) 
zmieści do 90 kartek (80 gsm) 
lub 100 kartek (70 gsm)

• Poziom bezpieczeństwa P-3  
(konfetti 4 x 45 mm)

• Niszczy CD, karty kredytowe, 
zszywki i spinacze
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indeks model rozmiar 
cięcia

ilość ciętych 
kartek (80 g)

poziom bezpiecz.
(DIN 66399)

AR411 C8A0 4x50 mm 10 P-3/ T-2/ E-2
AR331 C860 3x9 mm 6 P-5/ T-2/ E-2/ F-2

NISZCZARKA WALLNER C8A0/C860
Osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
• Niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD • Pojemność kosza 25 l 
• Automatyczny start/stop • Funkcja cofania • 2 lata gwarancji

indeks model rozmiar 
cięcia

rodzaj  
cięcia

ilość ciętych 
kartek (80 g)

poziom bezpiecz.
(DIN 66399)

AR673 HD-120 C4 4x30 mm ścinki 10 P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1
AR674 HD-120 C2 2x10 mm ścinki 8 P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2

indeks model rozmiar 
cięcia

rodzaj  
cięcia

ilość ciętych 
kartek (80 g)

poziom bezpiecz.
(DIN 66399)

AR676 ACD 410 4x35 mm ścinki 10 P-4/ T-2/ E-3/ F-1

NISZCZARKA WALLNER  
HD-120 C2/C4
Szerokość wejścia 235 mm
• Niszczy karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze • Automatyczny start/stop 
z autorewersem • Osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych 
• Dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza 
• Wymiary 518x258x291 mm • Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem 
• Cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut • Optyczny wskaźnik 
napełnienia kosza • Obudowa na kółkach • Pojemność kosza 20 l • 2 lata gwarancji

NISZCZARKA WALLNER ACD 410
Szerokość wejścia 225 mm
• Niszczy karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze • Wymiary 400x230x350 mm 
• Automatyczny start/stop • Osobna szczelina do niszczenia płyt CD • Okno 
w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza • Pojemność kosza 18 l 
• 2 lata gwarancji

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

indeks
PP796-2

TECZKA/NOTES KONFERENCYJNY A4
Oprawiony w ekoskórę
• Zawiera 40 kartek w linie w formacie A4 • Miejsce na długopis  
• Dwie kieszenie na notatki

indeks kolor
KW1053-2 czarny
KW1053-3 czerwony
KW1053-11 granatowy

NOTATNIKI Z GUMKĄ
Uchwyt na długopis i wewnętrzna kieszeń
• Twarda oprawa • Grzbiet szyto-klejony • Liniatura kratka • Wewnątrz notatnika 
wygodna zakładka • 80 kartek • Format A5

Notatniki

Zeszyty i bruliony 
znajdziesz na str. 228-231
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NOTATNIK LEITZ COMPLETE
W nowoczesnym wzornictwie
• Notatnik o uznanej jakości Leitz Premium, do sporządzania codziennych 
notatek • Elegancka skórzana okładka jest miła w dotyku i ma atrakcyjny wygląd 
• Innowacyjne funkcje zapewniają optymalną organizację notatek • Idealnie pasuje 
do innych produktów z linii Leitz Complete • Atrakcyjne, elastyczne zamknięcie 
chroni zawartość przed wypadaniem • Uchwyt na długopis lub ołówek, aby zawsze 
były pod ręką • 2 zakładki ułatwiające szybkie znalezienie ważnych notatek 
• 8 ostatnich stron z perforacją do odrywania krótkich notatek • 2 bloczki karteczek 
samoprzylepnych na wewnętrznej stronie tylnej okładki służące do wyróżnienia 
ważnych treści • Zintegrowana kieszeń na wewnętrznej stronie przedniej i tylnej 
okładki umożliwia szybki dostęp do luźnych kartek i drobiazgów • 80 kartek wysokiej 
jakości papieru w kolorze kości słoniowej, z certyfikatem FSC® i gramaturą 100 gsm 
• Produkt w całości wyprodukowany zgodnie z certyfikatem FSC®

indeks format rodzaj kolor
ES591-10 A4 kratka biały
ES591-3 A4 kratka czerwony
ES591-2 A4 kratka czarny
ES1067-10 A4 linia biały
ES1067-3 A4 linia czerwony
ES1067-2 A4 linia czarny
ES592-10 iPad kratka biały
ES592-2 iPad kratka czarny

indeks format rodzaj kolor
ES1068-10 iPad linia biały
ES1068-2 iPad linia czarny
ES593-10 A5 kratka biały
ES593-3 A5 kratka czerwony
ES593-2 A5 kratka czarny
ES1069-10 A5 linia biały
ES1069-3 A5 linia czerwony
ES1069-2 A5 linia czarny

indeks format rodzaj kolor
ES594-10 A6 kratka biały
ES594-3 A6 kratka czerwony
ES594-2 A6 kratka czarny
ES1070-10 A6 linia biały
ES1070-3 A6 linia czerwony
ES1070-2 A6 linia czarny

indeks rodzaj format (mm) ilość karteczek 
w opakowaniu

DN015 pastel 76x76 400
DN020 pastel 76x76 450

NOTES SAMOPRZYLEPNY „KOSTKA” 
DONAU PASTELOWY
Karteczki w delikatnych, pastelowych kolorach
• Idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu • Możliwość 
przeklejania karteczek • Substancja klejąca usuwalna za pomocą wody 
• Gramatura 75 g/m2

indeks rodzaj kolor kartek
DN014 38x51 mm neon 4x50

NOTES SAMOPRZYLEPNY 
DONAU ZESTAW NEONOWY
Możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
• Karteczki samoprzylepne, idealne do pozostawienia wiadomości zarówno 
w biurze jak i domu • Nowe, żywe, fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć 
pozostawionej karteczki z informacją • Gramatura 70 g/m2 • Klej usuwalny 
za pomocą wody

Notesy samoprzylepne

DN013PB1047-8 PB1044

indeks rodzaj kolor kartek
DN013 50x50 mm neon 250
PB1047-1 50x50 mm neon-pastel mix niebieski 250
PB1047-4 50x50 mm neon-pastel mix zielony 250
PB1047-8 50x50 mm neon-pastel mix różowy 250
PB1044 50x50 mm neon przekładany białym 250
DN012 76x76 mm neon 400
PB1045 76x76 mm neon przekładany białym 400
PB1046-1 76x76 mm neon-pastel mix niebieski 400
PB1046-4 76x76 mm neon-pastel mix zielony 400
PB1046-8 76x76 mm neon-pastel mix różowy 400

PB1047-1

PB1047-4

PB1045 PB1046-1

PB1046-4PB1046-8DN012

NOTES SAMOPRZYLEPNY „KOSTKA” 
DONAU NEONOWY
Karteczki samoprzylepne w żywych kolorach
• Idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu 
• Fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji 
• Gramatura 75 g/m2 • Możliwość przeklejania karteczek • Klej usuwalny za pomocą 
wody • Wielokolorowe
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indeks kolor ilość kart. wymiary

DN509

 żółty eco
1 x 100

127x76
DN500 101x76
DN506 76x76
DN507 51x76
DN508 3 x 100 51x38

Karteczki samoprzylepne 
 • w żółtym, neutralnym kolorze • idealne do przekazywania wiadomości 
• wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) • gramatura: 70 gsm 
• klej usuwalny za pomocą wody

indeks kolor ilość kart. wymiary

PB756

 żółty eco

3 x 100 51x38
PB004

1 x 100

51x76
PB065 76x76
PB817 101x76
PB741 127x76

PB1039 1 x 400 76x76

Karteczki samopoprzylepne Donau ECO 
 • w żółtym, neutralnym kolorze • idealne do przekazywania wiadomości • wy-
konane z papieru (100% pulpa drzewna) • gramatura: 70 gsm • klej usuwalny 
za pomocą wody • indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym 
otwieranie

indeks rozmiar kolor ilość
PB835 76x76 mm żółty 1x100

NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU TYPU „Z”
Sklejony harmonijkowo w układzie „zetka”
• Uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu • Gramatura 
75 g/m2 • Możliwość przeklejania karteczek • Klej usuwalny za pomocą wody

indeks rozmiar kolor karteczek
w opakowaiu

PB1158 76x76 mm mix kolorów 12 x 100 szt.

NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU 76x76 MM
Klej usuwalny za pomocą wody
• Karteczki samoprzylepne w różnych kolorach, idealne do pozostawienia 
wiadomości zarówno w biurze jak i domu • Ilość karteczek 12x100 w rozmiarze 
76x76 mm • Gramatura 70 g/m2 ± 4% • Możliwość przeklejania karteczek 
• Mix kolorów
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NOTES – BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY D.RECT
Klej umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie

indeks rozmiar kolor ilość karteczek 
w opakowaniu

LV133-NEON 75x75 mm mix neonowy 450
LV133-PASTEL 75x75 mm mix pastelowy 450
LV149-NEON 76x76 mm mix neonowy 400
LV149-PASTEL 76x76 mm mix pastelowy 400

indeks rozmiar kolor ilość
PB818-1 76x76 mm niebieski 1x100
PB818-4 76x76 mm zielony 1x100
PB818-6 76x76 mm żółty 1x100
PB818-7 76x76 mm pomarańczowy 1x100
PB818-8 76x76 mm różowy 1x100

NOTES SAMOPRZYLEPNY  
OFFICE PRODUCTS NEON
Piękne, neonowe kolory
• Karteczki samoprzylepne w najpopularniejszym formacie • Gramatura 70 g/m2 
• Klej usuwalny za pomocą wody • Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna)

indeks rodzaj il. karteczek
CX029 kwiatek 250
CX030 koło 250
CX028 serduszko 250
CX031 jabłuszko 400
CX59 samochód 400
CX60 koszulka 400

indeks wymiary kolor
CX032-6 76x76 mm żółty
CX032-4 76x76 mm zielony
CX032-1 76x76 mm niebieski
CX032-8 76x76 mm różowy

indeks wymiary kolor
CX036 76x76 mm różowo-żółty
CX037 76x76 mm zielono-różowo-żółty
CX038 76x76 mm niebiesko-zielony
CX039 76x76 mm mix kolorów

NOTES SAMOPRZYLEPNY RÓŻNE KSZTAŁTY
Ciekawe kształty
• Różne kształty i wielkości • Idealne do robienia krótkich notatek, zostawiania 
ważnych wiadomości • Mix 5 kolorów neonowych: żółty, pomarańczowy, 
ciemnoróżowy, jasnoróżowy i zielony • Specjalne otwory na długopis/ołówek 
w notesach zawierających 400 karteczek

NOTES SAMOPRZYLEPNY 360 STOPNI
 Klej umieszczony wzdłuż wszystkich krawędzi karteczki
• Z klejem umieszczonym wzdłuż wszystkich krawędzi karteczki, dzięki temu 
karteczkę można przyklejać w dowolnej pozycji, na wielu różnych powierzchniach 
• Przyklejona karteczka leży płasko, dzięki czemu jest dobrze widoczna, 
a jednocześnie trzyma się mocniej i dłużej • Można ją wielokrotnie przyklejać 
i odklejać bez pozostawiania śladów • Zawiera 100 karteczek

NOTES – KOSTKA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA
Atrakcyjny mix kolorów
• Klasyczny notes samoprzylepny „kostka” • Zawiera 400 kartek w różnych kolorach 
• Bardzo przydatny na każdym biurku – do robienia krótkich notatek, zostawiania 
ważnych wiadomości

Kostki biurowe 
znajdziesz na str. 107
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KARTECZKI 
EKOLOGICZNE
Funkcjonalność i zrownoważony rozwój
• 100% wytworzone z surowców wtórnych 
• 100% nadaje się do recyklingu

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

6 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 127 Pastelowe 3M309
7 16 bloczków po 100 karteczek 76 x 76 Pastelowe 3M319
8 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 76 Pastelowe 3M310
9 24 bloczki po 100 karteczek 38 x 51 Pastelowe 3M320
10 6 bloczków po 100 karteczek 38 x 51 Pastelowe 3M311
11 16 bloczków po 100 karteczek 76 x 127 Oryginalne kanarkowo żółte 3M321
12 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 127 Oryginalne kanarkowo żółte 3M312
13 16 bloczków po 100 karteczek 76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M322
14 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M313
15 24 bloczki po 100 karteczek 38 x 51 Oryginalne kanarkowo żółte 3M323
16 6 bloczków po 100 karteczek 38 x 51 Oryginalne kanarkowo żółte 3M314

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks
1

16 bloczków po 100 karteczek Z-Notes

76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M308
2 76 x 76 Pastelowe 3M315
3 76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M316
4 76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M317

Ekologiczne karteczki samoprzylepne Post-it® z certyfikatem Blue Angel

Najlepszy produkt w kategorii dla zrównoważonego rozwoju Twojej firmy.

Ekologiczne karteczki samoprzylepne Post-it® Z-Notes z certyfikatem Blue Angel

Najlepszy produkt w kategorii dla zrównoważonego rozwoju Twojej firmy. 
Włóż bloczek Z-Notes do podajnika Post-it® i wyciągnij pierwszą karteczkę, kolejna wysunie się automatycznie.

1 2 3 4 5 6 7
8

9 10 11 12 13 14 15 16

PODAJNIK GRATIS!
5 16 bloczków po 100 karteczek 76 x 127 Pastelowe 3M318

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

KARTECZKI  
SAMOPRZYLEPNE  
W KOSTCE

*vs klasyczne karteczki Post-it®

2x większa siła 
klejenia*

Kiedy 1 bloczek to za mało

6

1

7 8 9 10

2
3

4 5

12 1513 1611 14 17

Karteczki samoprzylepne Post-it® w kostce

Post-it® w kostce to więcej Twoich ulubionych karteczek w lepszej cenie

Karteczki samoprzylepne Post-it® w wyjątkowych kształtach

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky w kostce Easy-Select

Easy-Select to jedyna kostka Post-it®, w której masz natychmiastowy dostęp do dowolnego koloru karteczek.

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky w kostce

Post-it® w kostce to więcej Twoich ulubionych karteczek w lepszej cenie 
2x większa siła kleju Super Sticky vs klasyczne karteczki Post-it®

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

4 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 Ultra intensywne kolory 3M164
5 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 Zielony – Żółty – Niebieski – Fioletowy 3M018
6 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 Różowy – Żółty – Pomarańczowy – Zielony 3M195
7 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 Odcienie różowego – Biały 3M010-8
8 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 Odcienie niebieskiego – Biały 3M010-1
9 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 Odcienie zielonego – Biały 3M010-4
10 1 kostka / 450 karteczek 76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M078
11 1 kostka / 400 karteczek 51 x 51 Żółty – Zielony – Niebieski 3M033
12 1 kostka / 400 karteczek 51 x 51 Różowy – Pomarańczowy 3M165
13 1 kostka / 400 karteczek 51 x 51 Żóły – Różowy – Zielony – Niebieski – Fioletowy 3M166

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

1 1 kostka / 300 karteczek 76 x 76
Kolory Rio de Janeiro - Limonkowa Zieleń - Złota Plaża 

–  Fuksja Karnawału - Błękit Oceanu 3M307

2 1 kostka / 440 karteczek 76 x 76
Kolory Tęczy – Malinowa Czerwień – Śródziemnomorski 

Błękit – Bananowy Zółty – Ultra Fiolet 3M306

3 1 kostka / 350 karteczek 76 x 76 Bananowy Żółty 3M162

14 1 kostka w kształcie serduszka / 225 karteczek 70 x 70 Odcienie różowego 3M167

15 1 kostka w kształcie strzałki / 225 karteczek 70 x 70 Pomarańczowy – Zielony – Niebieski 3M044

16 1 kostka w kształcie chmurki / 225 karteczek 70 x 70 Żółty – Pomarańczowy – Szary 3M043

17 1 kostka w kształcie kwiatka / 225 karteczek 70 x 70 Fioletowy – Fuksja – Pomarańczowy 3M168
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DUŻE 
KARTECZKI
Pomagają osiągnąć jeszcze więcej

*vs klasyczne karteczki Post-it®

2x większa siła klejenia*

Karteczki samoprzylepne Post-it® XXL
Doskonałe na chwile, gdy nie możesz się zmieścić  
na regularnych karteczkach Post-it®

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky XXXL w linię
Największe karteczki dla największej swobody notowania

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky XXXL
Idealne na kreatywne spotkania, burze mózgów, tworzenie list zadań do wykonania  
i do robienia notatek

10-31-1996

10-31-1996

10-31-1996

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

11
1 bloczek / 100 
karteczek

102 x 152 Oryginalne kanarkowe żółte 3M171

12 1 bloczek / 100 
karteczek

102 x 152 Oryginalne kanarkowe żółte w linię 3M258

13 1 bloczek / 100 
karteczek

102 x 152 Oryginalne kanarkowe żółte w kratkę 3M042

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

9
2 bloczki po 45 
karteczek

127 x 203 Kolory Marrakesz – Limonkowo Zielone - Fuksja 3M298

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

10
4 bloczki po 45 
karteczek

152 x 203
Kolory Marrakesz – Limonkowo Zielone – Bananowo 

Żółte – Energetyczna Pomarańcza – Fuksja 3M299

100

45

45

9 10

12

11

13

KLASYCZNE ŻÓŁTE 
KARTECZKI
Nowoczesna klasyka w Twoim biurze

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

1 1 bloczek / 90 karteczek 76 x 127 Oryginalne kanarkowo żółte 3M305

2 1 bloczek / 90 karteczek 76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M076

3 12 bloczków po 90 karteczek 47,6 x 47,6 Oryginalne kanarkowo żółte 3M304

4 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 127 Oryginalne kanarkowo żółte 3M093

5 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 102 Oryginalne kanarkowo żółte 3M170

6 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M092

7 1 bloczek / 100 karteczek 51 x 76 Oryginalne kanarkowo żółte 3M169

8 3 bloczki po 100 karteczek 38 x 51 Oryginalne kanarkowo żółte 3M257

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky w żółtym kolorze

2x większa siła kleju Super Sticky vs klasyczne karteczki Post-it®. 

1
2

3

4

5
6

7 8

XXXL

XL
XXL

X
X

X
L

XXXL

XXXL
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*vs klasyczne karteczki Post-it®

2x większa siła klejenia*

KOLOROWE 
KARTECZKI
Dla wiadomości, które mają  
rzucać się w oczy

2219 2320 2421

Karteczki samoprzylepne Post-it® 
kolorach energetycznych

Karteczki samoprzylepne Post-it®

w kolorach marzycielskich

Kolory, które aktywują do działania.
Kolory, które pobudzają wyobraźnię.

Karteczki samoprzylepne Post-it® w jednym kolorze

30

32

33

25 27
28 29

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Super Sticky w jednym kolorze

2x większa siła kleju Super Sticky  
vs klasyczne karteczki Post-it®. 

Dostępne także w rozmiarze  
76 x 127 mm

w opakowaniu rozmiar (mm) kolory indeks

19 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 127

Kolory Marzycielskie – Zielone – 
Niebieskie – Żółte

3M133

20 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 76 3M129

21 12 bloczków po 100 karteczek 38 x 51 3M302

22 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 127
 Kolory Energetyczne – Zielone – 

Niebieskie – Pomarańczowe – Żółte 
– Fuksja

3M132

23 6 bloczków po 100 karteczek 76 x 76
 Kolory Energetyczne – Zielone – 

Niebieskie  
– Pomarańczowe – Żółte – Fuksja

3M128

24 12 bloczków po 100 karteczek 38 x 51
Kolory Energetyczne – Zielone – 

Niebieskie – Fuksja 3M301

25 1 bloczek / 90 karteczek 76 x 76 Bananowo Żółte 3M082

27 1 bloczek / 90 karteczek 76 x 76 Malinowa Czerwień 3M156

28 1 bloczek / 90 karteczek 76 x 76 Szparagowa Zieleń 3M155

29 1 bloczek / 90 karteczek 76 x 76 Fuksja 3M300

30 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 76 Intensywne Żółte 3M092

32 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 76 Zielone 3M303

33 1 bloczek / 100 karteczek 76 x 76 Różowe 3M009

Listwy samoprzylepne 
na monitor znajdziesz 

na str. 119
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indeks rodzaj
DN886 nóż
DN887 ostrza

NÓŻ PAKOWY PROFESSIONAL
Blokada unieruchamiająca ostrze
• Nowoczesny, profesjonalny nóż przeznaczony do cięcia papieru, kartonu 
i materiałów pakowych • Wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania 
części • Obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku • Wyposażony w gumową 
rękojeść zapewniającą doskonałe trzymanie • Stalowa prowadnica ostrza gwarantuje 
stabilność i bezpieczeństwo pracy • Posiada magazynek mieszczący dwa dodatkowe 
ostrza • W komplecie znajdują się trzy ostrza • Szerokość ostrza 18 mm • Długość 
ostrza 100 mm • Kolor żółto-czarny

indeks rodzaj ostrza
DN158 duży 18x100 mm
DN159 mały 9x75 mm

NÓŻ PAKOWY DONAU
Plastikowa obudowa
• Nóż biurowy do rozcinania różnych materiałów • Wysuwane 7-częściowe ostrze 
z możliwością odłamywania stępionych części • Blokada unieruchamiająca ostrze 
• Kolor niebiesko-żółty

indeks rozmiar
KW107 18 mm

NÓŻ PAKOWY Z PROWADNICĄ GR-9988
Posiada szerokie ostrze 18 mm
• Obudowa ABS • Metalowa prowadnica • Karbowane brzegi zapewniają lepszy 
chwyt • Otwór do zawieszania • Wysuwane, łamane ostrza (7 części) • Samoczynna 
blokada ostrza • Wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki

Noże pakowe

indeks rozmiar
KW108 9 mm

NÓŻ PAKOWY Z PROWADNICĄ GR-9951
Samoczynna blokada ostrza
• Obudowa ABS • Metalowa prowadnica • Karbowane brzegi zapewniają lepszy 
chwyt • Grubość uchwytu 0,9 cm • Otwór do zawieszania • Wysuwane, łamane ostrza 
(12 części) • Samoczynna blokada ostrza • Szerokość ostrza 9 mm • Wymiana ostrza 
przez zdjęcie czarnej rączki

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks rodzaj kolor
PB171 noż szary
PB172 ostrza x 5 szt. srebrny

NÓŻ PAKOWY Q-CONNECT METALOWY 
Z BLOKADĄ
Metalowa, wytrzymała obudowa z otworem do wieszania
• Profesjonalny nóż przeznaczony do rozcinania kartonów • Wyposażony w blokadę 
unieruchamiającą ostrze • Ostrze w kształcie trapezu o wymiarach 60x18 mm

indeks rozmiar
AM368 13 cm
AM396 17,5 cm
AM370 21 cm
AM371 26 cm

NOŻYCZKI DAHLE COMFORT GRIP
Uchwyt wykonany z miękkiej, wygodnej gumy
• Nierdzewna specjalna stal (54 Rockwell) zapewniająca długą żywotność nożyczek 
• Wysokiej jakości uchwyt z polipropylenu idealnie dopasowujący się do dłoni 
• W uchwycie wbudowana miękka w dotyku guma dla wygody użytkowania 
• Mocne ostrza zapewniające długotrwałą ostrość

Nożyczki

Taśmy pakowe 
znajdziesz na str. 206-207
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indeks kolor rozmiar
DN146 / niebiesko-czarne 14 cm
DN147 / niebiesko-czarne 16,5 cm
DN148 / niebiesko-czarne 20 cm

indeks rozmiar
DN142 16 cm
DN143 20,5 cm
DN144 25,5 cm
DN196 20,5 cm

NOŻYCZKI BIUROWE SOFT-GRIP
Antyalergiczne wykończenie rączek
• Wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości • Cechują się niezwykle 
wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski wzbogaconą o gumowany 
uchwyt (soft-grip) • Uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, 
taśmy samoprzylepnej, itp. • Charakteryzują się ergonomicznym kształtem oraz 
miękką rękojeścią

NOŻYCZKI KLASYCZNE DONAU
Model DN196 przeznaczony dla osób leworęcznych
• Wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości • Rączka odporna na 
pęknięcia i odpryski • Uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 
samoprzylepnej, itp. • Charakteryzują się ergonomicznym kształtem • Kolor czarny

indeks rozmiar
KW248 5,5" (13,5 cm)
KW075 6,25" (16 cm)
KW076 7" (17,5 cm)
KW077 8,5" (21,5 cm)
KW078 10" (25 cm)

NOŻYCZKI BURSZTYNOWE
Klasyczne nożyczki z nierdzewnej, hartowanej stali
• Ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie • Uchwyty z tworzywa 
sztucznego w kolorze bursztynowym

NOŻYCZKI LEITZ WOW
Wytrzymałe tytanowe ostrza
• Pokryte tytanem ostrza zapewniają skuteczność cięcia i trwałość • Maksymalna 
wytrzymałość ostrzy, dzięki wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej • Ultra 
ostre krawędzie zapewniają wysoką precyzję cięcia • Specjalnie wyprofilowane 
uchwyty minimalizują wysiłek podczas cięcia • Idealna długość ostrza (205 mm) 
zarówno do użytku domowego, jak i biurowego • Umocowanie rączek – 10 lat 
gwarancji

indeks rozmiar
TET055 17,8 cm
TET056 20,3 cm
TET057 22,9 cm

NOŻYCZKI BIUROWE TETIS GN250
Uchwyty idealnie dopasowane do kształtu dłoni
• Trwałe i niezawodne • Ergonomiczne

indeks rozmiar
TET015 17,5 cm

NOŻYCZKI BIUROWE TETIS GN280
Uchwyt pokryty miękkim tworzywem
• Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej • Posiadają wygodny i pokryty wysokiej 
jakości miękkim tworzywem uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni

indeks kolor
ES598-10 biały
ES598-8 różowy
ES598-1 niebieski
ES598-7 pomarańczowy

indeks kolor
ES598-13 turkusowy
ES598-12 fioletowy
ES598-4 zielony
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TM

Nożyczki odpowiednie 
dla Twoich potrzeb

Rodzaje nożyczek Scotch™ kopia/papier

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

44 znakomite              4 dobre              8 nie polecamy

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 8 8

4 4

8

8

8

4 4 4 4 8 8 8

zdjęcia tektura tkanina rękodzieło rzemiosło

Tytanowe

Precyzyjne

Ergonomiczne

Uniwersalne

Studenckie

Nożyczki biurowe Scotch™, TYTANOWE 
•   Najwyższej jakości nożyczki tytanowe do profesjonalnego użytku. 
•   Bardzo płynnie tną z niezwykłą dokładnością i ostrością. 
•   Tytanowe ostrze jest 5 razy ostrzejsze i wytrzymalsze niż nierdzewna stal.
•   Miękkie wnętrza uchwytów.
•   Gładko tną papier, zdjęcia, materiały etc.
•    Do ostrza nic się nie przykleja (kawałki ciętego papieru, klej biurowy).
•   Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób.

Nożyczki biurowe Scotch™, precyzyjne
•   Spiczaste zakończenie ostrzy, co ułatwia precyzyjne cięcie.
•   Doskonałej jakości stal nierdzewna, ostre krawędzie i wysoka 

trwałość.
•   Uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób.
•   Ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia.

produkt rozmiar indeks

Nożyczki biurowe Scotch®, TYTANOWE 20 cm 3M074

produkt rozmiar indeks

Nożyczki biurowe Scotch®, precyzyjne 18 cm 3M056

Nożyczki biurowe Scotch®, precyzyjne 20,5 cm 3M081

DOŻYWOTNIA

GWARANCJA

Nożyczki biurowe Scotch™, ergonomiczne
•   Nożyczki do ogólnego zastosowania.
•   Trwałe ostrze ze stali nierdzewnej.
 •   Ergonomiczny i miękki uchwyt odporny na pęknięcia.

produkt rozmiar indeks

Nożyczki biurowe Scotch®, ergonomiczne 18 cm 3M055

Nożyczki biurowe Scotch®, ergonomiczne 20,5 cm 3M095

GWARANCJA
LAT
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Nożyczki biurowe Scotch™, uniwersalne 
•   Stal nierdzewna jest odporna na korozję.
•   Idealne do codziennych zadań w domu i biurze.

produkt rozmiar indeks

Nożyczki biurowe Scotch®, uniwersalne 20,5 cm 3M057

GWARANCJA
LAT

5
Nożyczki studenckie Scotch™
produkt rozmiar indeks

Nożyczki dla studentów Scotch® 18 cm 3M077
GWARANCJA

LAT

5


