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indeks kolor
PP586-mix mix kolorów

ROZSZYWACZ SR 100
Nowoczesny design
• Wygodny w użytkowaniu rozszywacz • Możliwość gromadzenia usuniętych 
zszywek w przeciwieństwie do innych rozszywaczy • 10 lat gwarancji

indeks kolor
DN220-2 czarny
DN220-3 czerwony
DN220-11 granatowy
DN220-17 jasnoniebieski

indeks kolor
DN220-1 niebieski
DN220-4 zielony
DN220-6 żółty

SEGREGATOR MASTER-S A4/50
Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• Wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) 
o strukturze płótna (100 mic) • Grubość kartonu 2,1 mm • Gramatura kartonu 
1290 g/m2 • Pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny 
• Wyposażony w dolną listwę wzmacniającą • Szerokość grzbietu 50 mm 
• Wzmocniony otwór na palec • 2 lata gwarancji na mechanizm • Wymienna, 
obustronna etykieta grzbietowa • Wymiary 285x320x50 mm

indeks kolor
DN219-2 czarny
DN219-3 czerwony
DN219-11 granatowy
DN219-17 jasnoniebieski

indeks kolor
DN219-1 niebieski
DN219-4 zielony
DN219-6 żółty

SEGREGATOR MASTER-S A4/75
Wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• Wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) 
o strukturze płótna (100 mic) • Grubość kartonu 2,1 mm • Gramatura kartonu 
1290 g/m2 • Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem • Pod mechanizmem 
dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny • Szerokość grzbietu 75 mm 
• Wzmocniony otwór na palec • 2 lata gwarancji na mechanizm • Wymienna, 
obustronna etykieta grzbietowa • Wymiary 285x320x75 mm

SEGREGATOR OFFICE PRODUCTS ARCHIV
Typowy segregator archiwizacyjny
• Segregator wykonany z tektury o grubości 2 mm • Dźwignia wysokiej jakości 
z dociskaczem • Wzmocniony otwór na palec

indeks rodzaj kolor szer.grzbietu
PB360 z szyną szary marmurek 75 mm
PB577 z szyną szary marmurek 55 mm
PB572 bez szyny szary marmurek 75 mm
PB576 bez szyny szary marmurek 55 mm

Segregatory dżwigniowe

Koszulki na dokumenty 
znajdziesz na str. 108-111
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kolor grzbiet kod dostawcy indeks grzbiet kod dostawcy indeks
bordowy

50 mm

– –

75 mm

3975001PL-05 DN321-9
ciemnoniebieski 3955001PL-17 DN322-17 3975001PL-17 DN321-17

czarny 3955001PL-01 DN322-2 3975001PL-01 DN321-2
czerwony 3955001PL-04 DN322-3 3975001PL-04 DN321-3
fioletowy 3955001PL-23 DN322-12 3975001PL-23 DN321-12

granatowy 3955001PL-18 DN322-11 3975001PL-18 DN321-11
jasnozielony – – 3975001PL-41 DN321-23

niebieski 3955001PL-10 DN322-1 3975001PL-10 DN321-1
pomarańczowy – – 3975001PL-12 DN321-7

szary 3955001PL-13 DN322-5 3975001PL-13 DN321-5
turkusowy 3955001PL-24 DN322-13 3975001PL-24 DN321-13

zielony 3955001PL-06 DN322-4 3975001PL-06 DN321-4
żółty 3955001PL-11 DN322-6 3975001PL-11 DN321-6

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: 285 x 320 x 50 mm lub 75 mm

kolor grzbiet kod dostawcy indeks grzbiet kod dostawcy indeks
biały

50 mm

3950001PL-09 DN218-10

75 mm

3970001PL-09 DN217-10
bordowy 3950001PL-05 DN218-9 3970001PL-05 DN217-9
brązowy 3950001PL-02 DN218-14 3970001PL-02 DN217-14

ciemnoniebieski 3950001PL-17 DN218-1 3970001PL-17 DN217-1
czarny 3950001PL-01 DN218-2 3970001PL-01 DN217-2

czerwony 3950001PL-04 DN218-3 3970001PL-04 DN217-3
fioletowy 3950001PL-23 DN218-12 3970001PL-23 DN217-12

granatowy 3950001PL-18 DN218-11 3970001PL-18 DN217-11
jasnozielony 3950001PL-41 DN218-23 3970001PL-41 DN217-23
miedziany 3950001PL-52 DN218-20 3970001PL-52 DN217-20
niebieski 3950001PL-10 DN218-17 3970001PL-10 DN217-17

pomarańczowy 3950001PL-12 DN218-7 3970001PL-12 DN217-7
różowy 3950001PL-30 DN218-8 3970001PL-30 DN217-8

szary 3950001PL-13 DN218-5 3970001PL-13 DN217-5
turkusowy 3950001PL-24 DN218-13 3970001PL-24 DN217-13

zielony 3950001PL-06 DN218-4 3970001PL-06 DN217-4
złoty – – 3970001PL-35 DN217-18
żółty 3950001PL-11 DN218-6 3970001PL-11 DN217-6

–  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: 285 x 320 x 50 mm lub 75 mm

SEGREGATORY DONAU MASTER

SEGREGATORY  
DŹWIGNIOWE A4

S



186

S

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

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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indeks kolor rodzaj
ES033-10 biały A4/50
ES033-9 bordowy A4/50
ES033-2 czarny A4/50
ES033-3 czerwony A4/50
ES033-12 fioletowy A4/50
ES033-1 niebieski A4/50

indeks kolor rodzaj
ES033-7 pomarańczowy A4/50
ES033-5 szary A4/50
ES033-13 turkusowy A4/50
ES033-4 zielony A4/50
ES033-6 żółty A4/50
ES032-10 biały A4/75

indeks kolor rodzaj
ES032-9 bordowy A4/75
ES032-2 czarny A4/75
ES032-3 czerwony A4/75
ES032-12 fioletowy A4/75
ES032-1 niebieski A4/75
ES032-7 pomarańczowy A4/75

indeks kolor rodzaj
ES032-5 szary A4/75
ES032-13 turkusowy A4/75
ES032-4 zielony A4/75
ES032-6 żółty A4/75

SEGREGATOR ESSELTE EKONOMICZNY A4
Segregator do codziennego użytku
• Z mechanizmem dźwigniowym • Oklejony na zewnątrz poliolefiną, która 
zabezpiecza przed zabrudzeniami i wzmacnia okładkę; wewnątrz pokryty 
szarym papierem • Dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie oraz 
otwór na palec, ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki • Na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, chroniące przed niszczeniem okładek 
od wielokrotnego wysuwania i wsuwania na półkę • Dwa otwory 
na przedniej okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące okładkę 
po zamknięciu

indeks kolor rodzaj
HL03-11 jasnoniebieski A4/50
HL03-10 biały A4/50
HL03-2 czarny A4/50
HL03-3 czerwony A4/50
HL03-1 niebieski A4/50
HL03-7 pomarańczowy A4/50

indeks kolor rodzaj
HL03-5 szary A4/50
HL03-13 turkusowy A4/50
HL03-4 zielony A4/50
HL03-6 żółty A4/50
HL03-12 fioletowy/jagodowy A4/50
HL01-12 jagodowy A4/80

indeks kolor rodzaj
HL01-11 jasnoniebieski A4/80
HL01-10 biały A4/80
HL01-2 czarny A4/80
HL01-3 czerwony A4/80
HL01-1 niebieski A4/80
HL01-7 pomarańczowy A4/80

indeks kolor rodzaj
HL01-5 szary A4/80
HL01-13 turkusowy A4/80
HL01-4 zielony A4/80
HL01-6 żółty A4/80

SEGREGATOR Q.FILE STANDARD HERLITZ
Satynowana okleina wewnętrzna w kolorze szarym
• Okładka wykonana z tektury powlekanej okleiną PP • Posiada klasyczny mechanizm 
dźwigniowy i listwę zaciskową • Wymienna etykieta grzbietowa, wtapiana kieszeń 
• Stabilizujące okucia dolne i metalowa oprawa oczek chwytnych zwiększają walory 
użytkowe segregatora

kolor A4/50 A4/75
różowy ES1129-8 ES1128-8
niebieski ES1129-1 ES1128-1
pomarańczowy ES1129-7 ES1128-7

kolor A4/50 A4/75
turkusowy ES1129-13 ES1128-13
fioletowy ES1129-12 ES1128-12
zielony ES1129-4 ES1128-4

SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE WOW
Z efektownym dwukolorowym wykończeniem
• Wykonany z lekkiego polipropylenu/polifoamu • Mechanizm 180° umożliwiający 
o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze segregowanie dokumentów • Ozdobne 
zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia • Wewnętrzna 
kieszeń do przechowywania dokumentów, CD i wizytówek • A4/50 mieści 
300 kartek A4 • A4/75 mieści 500 kartek A4 • 5 lat gwarancji na mechanizm

SEGREGATORY KBK
Świetna jakość w atrakcyjnej cenie!
• Wykonane z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową • Grubość kartonu 
2,1 mm • Dźwignia z dociskaczem • Wzmocniony otwór na palec • Wymienna 
obustronna etykieta grzbietowa

indeks format kolor
PB281-01 A4/50 z szyną niebieski
PB281-02 A4/50 z szyną czarny
PB281-03 A4/50 z szyną czerwony
PB281-04 A4/50 z szyną zielony
PB281-06 A4/50 z szyną żółty
PB281-09 A4/50 z szyną bordowy
PB281-11 A4/50 z szyną granatowy

indeks format kolor
PB073-01 A4/75 z szyną granatowy
PB073-02 A4/75 z szyną czarny
PB073-03 A4/75 z szyną czerwony
PB073-04 A4/75 z szyną zielony
PB073-06 A4/75 z szyną żółty
PB073-09 A4/75 z szyną bordowy
PB073-17 A4/75 z szyną niebieski

Przekładki do segregatorów 
znajdziesz na str. 173-174
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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 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
DN879-11 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

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

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
ES1243-8 różowy 4DR/30 mm
ES1243-1 niebieski 4DR/30 mm
ES1243-7 pomarańczowy 4DR/30 mm

indeks kolor rodzaj
ES1243-13 turkusowy 4DR/30 mm
ES1243-12 fioletowy 4DR/30 mm
ES1243-4 zielony 4DR/30 mm

SEGREGATOR RINGOWY LEITZ WOW SOFTCLICK
Wewnętrzna kieszeń do przechowywania dokumentów 
• Wykonany z lekkiego polifoamu • Okładka z wytłoczonym wzorem • Otwieranie 
i zamykanie za pomocą jednego przycisku • Kieszeń na dokumenty, CD i wizytówki 
• Uchwyt na długopis • Mieści 280 kartek A4 • 3 lata gwarancji na mechanizm

Segregatory na akta osobowe

Segregatory ringowe

Segregatory ofertowe

Teczki na akta  
osobowe znajdziesz  

na str. 209
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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)

kolor 2DR/25mm 4DR/25mm
biały perłowy ES725-10 ES726-10
różowy ES725-8 ES726-8
niebieski ES725-1 ES726-1
pomarańczowy ES725-7 ES726-7
turkusowy ES725-13 ES726-13
fioletowy ES725-12 ES726-12
zielony ES725-4 ES726-4

SEGREGATOR LEITZ WOW
Kolory komponują się z produktami WOW ze str.  37-38
• 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 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

indeks kolor rodzaj
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

indeks kolor rodzaj
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

indeks rodzaj
OP468 PS 2
OP470 PS 4 DIGI

SEJF OPUS SAFE GUARD
Możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz
• Metalowy sejf w kolorze ciemnoszarym • Model PS 4 DIGI wyposażony jest w zamek 
ryglowy otwierany szyfrem • W zestawie dwa lub cztery solidne kołki rozporowe 
typu kotwa

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

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
DN270-4 zielony
DN270-10 biały

indeks kolor
DN270-11 niebieski
DN270-6 żółty
DN270-7 pomarańcz.
DN270-5 szary

indeks kolor
DN270-8 jasnoróżowy
DN270-1 jasnoniebieski
DN270-12 fioletowy
DN270-04 jasnozielony

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

indeks rodzaj
PP161-4 zielony
PP161-6 żółty

JUST 

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

Skoroszyty oczkowe

Skoroszyty uniwersalne

Skoroszyty wpinane
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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

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

indeks format kartek
KW123 A4 192
KW124 A4 96
KW126 2/3 A4 96
KW157 1/2 A4 96

indeks format kartek
KW125 A5 96
KW282 2/3 A5 96
KW145 A6 96

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

Skorowidze

Skoroszyty zaciskowe

Smycze do identyfikatorów 
znajdziesz pod hasłem 

„Identyfikatory i akcesoria”
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

Sortery
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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

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

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

Pojemniki na spinacze 
znajdziesz na str. 170

Zwilżacz glicerynowy 
znajdziesz na str. 227
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ES1343-2 – uchwyt do dwóch monitorówES1342-2

STANOWISKO DO PRACY NA SIEDZĄCO/STOJĄCO 
KENSINGTON SMARTFIT®
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Możliwość płynnej zmiany „jednym ruchem ręki” pozycji siedzącej do stojącej • Ruchome ramię 
ma cztery punkty obrotowe umożliwiające bezwysiłkowe przesuwanie stanowiska zarówno 
w górę i w dół, jak i na boki • Niezależna regulacja wysokości monitora i klawiatury umożliwia 
uzyskanie odpowiedniego ustawienia zarówno do patrzenia na ekran, jak i pisania • System 
zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy

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

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

Stojaki na dokumenty Stojaki na książki

STANOWISKO DO PRACY SIT-STAND LOTUS™ DX
Stanowisko nie wymaga montażu – wystarczy podłączyć je do źródła 
zasilania
• Nowe stanowisko do pracy siedząco-stojącej Fellowes Sit-Stand Lotus™ DX 
zmienia Twoje miejsce pracy na nowoczesne i bardziej komfortowe, dzięki 
ergonomicznej konstrukcji, płynnej zmianie pozycji pracy i wbudowanemu 
systemowi bezprzewodowego ładowania indukcyjnego urządzeń mobilnych 
• Moduł bezprzewodowego ładowania indukcyjnego Qi™, umieszczony z lewej 
strony panelu stanowiska, został dodatkowo wyposażony w 2 porty USB 3.0 
• Technologia Smooth-Lift™ umożliwia łatwą i płynną zmianę położenia wysokości 
platformy roboczej (22 pozycje), umożliwiając szybką zamianę pozycji pracy • System 
organizacji okablowania, oprócz zachowania porządku na stanowisku, pozwala 
na swobodne umieszczenie na całym obszarze roboczym urządzeń i akcesoriów 
• Antybakteryjna powłoka Microban® zapobiega rozwojowi szkodliwych dla zdrowia 
bakterii i zarazków 

CECHY UNIKALNE 
• Blat na klawiaturę 83,2 x 30,9 cm 
• Platforma górna 80,6 x 20,7 cm 
• Maksymalne obciążenie:  
• Blat na klawiaturę 2,2 kg 
• Platforma górna 13,6 kg 
• Maksymalna wysokość blatu na klawiaturę 43,2 cm
• Gwarancja 5 lat

Stanowiska do pracy stojącej

indeks kolor
FE689-2 czarny
FE689-10 biały

Matę na podłogę Fellowes  
do pracy stojącej  

znajdziesz na str. 127
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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

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 na parasole

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 format rodzaj
PP119 A4 1 kieszeń
PP178 A4 2 kieszenie
PP179 A4 3 kieszenie
PP133 A5 1 kieszeń
PP180 A5 2 kieszenie

indeks format rodzaj
PP185 DL 1 kieszeń
PP186 DL 2 kieszenie
PP187 DL 3 kieszenie

indeks format rodzaj
PP181 A5 3 kieszenie
PP134 A6 1 kieszeń
PP182 A6 2 kieszenie
PP183 A6 3 kieszenie
PP184 A6 4 kieszenie

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

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

Stojaki na ulotki

Stojaki na wizytówki
Pojemniki ścienne  

na ulotki znajdziesz  
na str. 170-171
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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

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

indeks rodzaj
KW047 28 mm
KW705 15 mm (krótkie)

SZPILKI GRAND
Uniwersalne
• Galwanizowane • Pakowane po 50 g 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

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

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

SZUFLADKA NA BIURKO 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

Szpilki Szuflady na dokumenty

Szafki na klucze

indeks
PP795

STOJAK NA WIZYTÓWKI
Wykonany z wysokoprzezroczystego tworzywa

Zawieszki do kluczy 
znajdziesz na stronie 227
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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

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
BLKBK105-20 przezroczysty
BLKBK105-22 dymny

JUST 

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

indeks kolor
ES727-10 biały
ES727-8 różowy
ES727-1 niebieski
ES727-7 pomarańczowy
ES727-13 turkusowy
ES727-12 fioletowy
ES727-4 zielony

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
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

indeks kolor
LV070-2 czarny
LV070-11 granatowy

indeks kolor
LV070-4 limonkowy
LV070-1 niebieski

indeks kolor
LV070-10 biały
LV070-8 różowy

SZUFLADKI LEVIATAN SIATKA
Na dokumenty w formacie A4
• Zestaw 3 szufladek metalowych powleczony kolorowym lakierem  
• Wymiary 350x 297x275 mm

Pojemniki z szufladami 
znajdziesz na str. 171-172


