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DYMO® Etykiety LabelWriter™

• Wykorzystują proces drukowania termicznego – nie trzeba korzystać z brudzącego kosztownego 
tuszu ani kaset z tonerem

• Etykiety pakowane są w rolki
• Żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat materiału
• Zastosowanie drukarki LabelWritter™ seria 300, 400, 450, 4XL

Rodzaj etykiety Rolki/
pudełko

Etykiety/
rolka

Rozmiar
(mm) Materiał Kolor Typ kleju  

lub jego brak Indeks

Standardowa adresowa 2 130 89 x 28 papier biały trwały DY006
Duża adresowa 2 260 89 x 36 papier biały trwały DY036
Duża adresowa 1 260 89 x 36 tworzywo przezrocz. trwały DY036-1rolka
Na adres zwrotny 1 500 54 x 25 papier biały trwały DY052
Wysyłkowa/identyfikatory imienne 1 220 101 x 54 papier biały trwały DY057
Na segregatory małe 1 110 190 x 38 papier biały trwały DY055
Na segregatory duże 1 110 190 x 59 papier biały trwały DY037
Na teczki podwieszane 1 220 50 x 12 papier biały trwały DY038
Duża, do wielu zastosowań 1 320 70 x 54 papier biały trwały DY069
Do wielu zastosowań 1 1000 24 x 12 papier biały usuwalny DY039
Do wielu zastosowań 1 1000 57 x 32 papier biały usuwalny DY084
Do wielu zastosowań 1 500 51 x 19 papier biały usuwalny DY085
Kwadratowa uniwersalna 1 750 25 x 25 papier biały usuwalny DY065
Małe wysyłkowe 1 300 89 x 41 papier biały usuwalny DY053
Identyfikatory imienne 1 300 89 x 51 papier biały bez kleju DY063

ETYKIETY NA ROLCE DO TERMODRUKU 
AVERY ZWECKFORM
100% zgodności z Dymo LabelWriter i Seiko SLP
• W ofercie etykiety uniwersalne, adresowe, wysyłkowe oraz etykiety 
poliestrowe Heavy Duty do użytku zewnętrznego, a także identyfikatory 
imienne • Etykiety na rolce do termodruku są w 100% kompatybilne z DYMO 
LabelWriter™ oraz Seiko Smart Label Printer® i Brother TD-4100N • Gwarancja 
niezawodnego zadruku i pewnego przylegania etykiety • Dostępne są również 
małe opakowania ekonomiczne, z mniejszą ilością etykiet na rolce, idealne 
dla osób z niewielkim zapotrzebowaniem na dany rodzaj etykiety* • Etykiety 
można projektować i drukować korzystając z oprogramowania Dymo®, Seiko® 
i Brother

indeks kod produc. rodzaj format 
(mm) typ kompatybilne z drukarkami etykiet/ 

opakow.

ZW638 AS0722370 adresowe 28 x 89 trwałe
Dymo LW310, Dymo LW330T,
LW400 Seria, LW450 Seria, 
Seiko SLP, Brother TD-4100N

260

ZW636 AS0722400 adresowe 36 x 89 trwałe
Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria, 
Seiko SLP, Brother TD-4100N

520

ZW640 AS0722430 wysyłkowe 101 x 54 trwałe
Dymo LW330T, LW400 Seria, 
LW450 Seria, Seiko SLP, 
Brother TD-4100N

220

ZW634 AS0722440 uniwersalne  54 x 70 trwałe
Dymo LW330T, LW400 Seria, 
LW450 Seria, Seiko SLP, 
Brother TD-4100N

320

ZW642 AS0722460 do oznaczania 12 x 50 trwałe Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria 220

ZW644 AS0722470 kryjące
na segregatory 38 x 190 trwałe

Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria, 
Seiko SLP, Brother TD-4100N

110

ZW643 AS0722480 kryjące
na segregatory 59 x 190 trwałe

Dymo LW330T, LW400 Seria, 
LW450 Seria,  
Brother TD-4100N

110

ZW639 AS0722520 adresowe 25 x 54 trwałe Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria 500

ZW632 AS0722540 uniwersalne 32 x 57 usuwalne
Dymo LW330T, LW400 Seria, 
LW450 Seria,  
Brother TD-4100N

1000

ZW631 AS0722550 uniwersalne 51 x 19 usuwalne Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria 500

ZW637 ASS0722400 adresowe 36 x 89 trwałe
Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria, 
Seiko SLP, Brother TD-4100N

260

ZW641 ASS0722430 wysyłkowe 101 x 54 trwałe
Dymo LW330T, LW400 Seria, 
LW450 Seria, Seiko SLP,  
Brother TD-4100N

110

ZW635 ASS0722440 uniwersalne 54 x 70 trwałe
Dymo LW330T, LW400 Seria, 
LW450 Seria, Seiko SLP,  
Brother TD-4100N

160

ZW633 ASS0722540 uniwersalne 32 x 57 usuwalne
Dymo LW330T, LW400 Seria, 
LW450 Seria,  
Brother TD-4100N

500

ZW657 A1933084 poliestrowe 57 x 32 trwałe
Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria, 
Brother TD-4100N

400

ZW658 A1933085 poliestrowe 19 x 64 trwałe Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria 450

ZW659 A1976411 poliestrowe 25 x 54 trwałe Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria 160

ZW660 A1976414 poliestrowe 59 x 102 trwałe
Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria, 
Brother TD-4100N

50

ZW656 AS0722560 identyfikatory
imienne 41 x 89 usuwalne

Dymo LW310, Dymo LW330T, 
LW400 Seria, LW450 Seria, 
Brother TD-4100N

200

Etykiety do DYMO
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KÓŁKA DO ZAZNACZANIA AVERY ZWECKFORM
Różne rozmiary i kolory
• Szczególnie przydatne do oznaczania ważnych dokumentów i informacji, 
np. przy określaniu terminów spotkań w harmonogramie, czy planowaniu 
urlopów • Kółka do zaznaczania występują w wersji z klejem trwałym i usuwalnym, 
w różnych kolorach i rozmiarach (Ø 8 i 18 mm)

indeks kod produc. rodzaj format (mm) kolor etykiet/ 
opakow.

ZW268-3 3589 usuwalne Ø 8 czerwony 416
ZW268-1 3591 usuwalne Ø 8 niebieski 416
ZW268-4 3592 usuwalne Ø 8 zielony 416
ZW268-6 3593 usuwalne Ø 8 żółty 416
ZW269-3 3595 usuwalne Ø 18 czerwony 96
ZW269-1 3596 usuwalne Ø 18 niebieski 96
ZW269-4 3597 usuwalne Ø 18 zielony 96
ZW269-6 3598 usuwalne Ø 18 żółty 96
ZW266-3 3010 trwałe Ø 8 czerwony 416
ZW266-1 3011 trwałe Ø 8 niebieski 416
ZW266-4 3012 trwałe Ø 8 zielony 416
ZW266-6 3013 trwałe Ø 8 żółty 416
ZW267-3 3004 trwałe Ø 18 czerwony 96
ZW267-1 3005 trwałe Ø 18 niebieski 96
ZW267-4 3006 trwałe Ø 18 zielony 96
ZW267-6 3007 trwałe Ø 18 żółty 96

Etykiety do oznaczania KÓŁKA Z SYMBOLAMI DO ZAZNACZANIA 
AVERY ZWECKFORM
W dyspenserze
• W poręcznej formie dyspensera (podajnika) • Kółka ze wzorem idealne do wyrażania 
opinii • Cztery różne wzory do wyboru: wesoła lub smutna buźka – idealne do 
łatwego i szybkiego określania pozytywnej lub negatywnej opinii – symbol 
kciuka lub strzałki – idealne np. do tego, aby wskazać kierunek lub oznaczyć 
opinię • Wyraźnie widoczne – neonowa kolorystyka

indeks kod  
produc. rodzaj format 

(mm)
etykiet 
w opak. kolor

ZW476 3858 uśmiechnięta buźka Ø19 250 zielony
ZW477 3859 smutna buźka Ø19 250 czerwony
ZW478 3860 strzałka Ø19 250 / żółty / niebieski
ZW557 3861 kciuk Ø19 250 / żółty / niebieski

indeks rodzaj rozmiar
DN239 samoprzylepne 33x153 mm
DN240 samoprzylepne 54x153 mm
DN241 dwustronne wsuwane 28x153 mm
DN242 dwustronne wsuwane 48x153 mm

ETYKIETY DONAU NA SEGREGATORY
Przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 50 mm lub 75 mm
• Samoprzylepne lub wsuwane (dwustronne) • 20 sztuk w opakowaniu • Kolor biały

ETYKIETY PAPIEROWE MARKA BIUROLAND
Cecha wyróżniająca
• Wykonane są z papieru w formie samoprzylepnej • Nadają się do różnego 
typu drukarek igłowych, atramentowych czy laserowych • Używanie etykiet 
jest wszechstronne, można stosować je w biurze jak również w domu • Etykiety 
pakowane są po 100 sztuk w pudełku • Etykiety rozprowadzone są na arkuszach 
formatu A4

indeks rozmiar (mm) etykiet/ark.
EM704 52,5x21,2 500
EM698 70x25,4 330
EM697 70x37 240
EM699 70x50,8 150
EM700 105x74 80
EM701 105x148 40
EM702 210x148 20
EM703 210x297 10
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Etykiety poliestrowe i polietylenowe

POLIESTROWE ETYKIETY HEAVY DUTY TRWAŁE  
LUB USUWALNE AVERY ZWECKFORM
Specjalistyczne etykiety do trudnych wyzwań
• Wytrzymałe etykiety samoprzylepne wykonane z żółtego lub z białego poliestru – idealne 
do użytku zewnętrznego • Świetnie sprawdzą się przy oznaczaniu maszyn i urządzeń, 
a także sprzętów i mebli biurowych • Doskonale nadają się do tworzenia tabliczek 
znamionowych i inwentaryzacji środków trwałych • Wodoodporne, odporne na działanie 
smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C • Przeznaczone do wszystkich typów 
drukarek laserowych • Etykiety usuwalne Heavy Duty idealne do czasowego oznaczania 
promocji produktów, tworzenia tymczasowych znaków ostrzegawczych w magazynach 
• Oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform oraz 
oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

Nierozciągliwe

Trwale przylegający klej

Do użytku zewnętrznego

indeks kod  
produc. format (mm) ilość ark. 

w opak. I L K LC kolor etykiet/ 
opakow.

ZW261 L4716-20 Ø30 20    biały 960
ZW142 L4773-20 63,5 x 33,9 20    biały 480
ZW012 L4776-20 99,1 x 42,3 20    biały 240
ZW158 L4774-20 99,1 x 139 20    biały 80
ZW052 L4775-20 210 x 297 20    biały 20
ZW495 L4773-100 63,5 x 33,9 100    biały 2400
ZW496 L4775-100 210 x 297 100    biały 100

Etykiety trwałe

indeks kod  
produc. format (mm) ilość ark. 

w opak. I L K LC kolor etykiet/ 
opakow.

ZW444 L4773REV-20 63,5 x 33,9 20    biały 480
ZW442 L4774REV-20 99,1 x 139 20    biały 80
ZW468 L4775REV-20 210 x 297 20    biały 20

Etykiety usuwalne

48 1224 14

L4716-20 L4776-20 L4774-20
L4774REV-20

L4773-20
L4773-100
L4773REV-20

L4775-20
L4775-100
L4775REV-20

Ozanczenia 
symboli w tabelach
I – InkJet
L – Laser
K – Ksero
LC – Laser color

ETYKIETY POLIETYLENOWE ULTRA RESISTANT 
AVERY ZWECKFORM
Do najtrudniejszych zastosowań
• Niezwykle wytrzymałe etykiety polietylenowe z bardzo mocnym klejem 
• Rozciągliwe, odporne na temperaturę (od -40°C do +150°C), działanie 
rozpuszczalników i środków czyszczących, zabrudzenia, zmywalne • Odporne 
na pogodę, promienie UV, wodę morską, niestarzejące się • Darmowe i łatwe 
w użyciu szablony i oprogramowanie dostępne na www.avery-zweckform.pl

indeks kod  
produc. format (mm) ilość ark. 

w opak. I L K LC kolor etykiet/ 
opakow.

ZW489 L7911-10 45,7 x 21,2 10    biały 480
ZW490 L7912-10 63,5 x 33,9 10    biały 240
ZW491 L7913-10 99,1 x 42,3 10    biały 120
ZW492 L7914-10 99,1 x 67,7 10    biały 80
ZW488 L7915-10 99,1 x 139 10    biały 40
ZW493 L7916-10 210 x 148 10    biały 20
ZW494 L7917-10 210 x 297 10    biały 10

48 24 12 4 1

L7911 L7912 L7913 L7914 L7915 L7916 L7917

Ozanczenia 
symboli w tabelach
I – InkJet
L – Laser
K – Ksero
LC – Laser color
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TRWAŁE ETYKIETY UNIWERSALNE 
AVERY ZWECKFORM
Z innowacyjną technologią UltraGrip
• UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne 
pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce • Etykiety samoprzylepne 
do wszechstronnych zastosowań • Mocny klej przylega pewnie nawet do kartonów 
• Idealne do adresowania kopert i przesyłek pocztowych, oznaczania dokumentów, 
produktów, etc • Dajemy Ci więcej! W opakowaniach 25 i 200 ark. dodatkowo 20% 
EXTRA! • Przeznaczony do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz 
kserokopiarek • Gwarancja braku zacięć – certyfikat TÜV dla drukarek laserowych 
• Ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC podlegające pełnej utylizacji • Wybrane rozmiary 
posiadają unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie i szybsze przyklejanie etykiet 
• Intensywny i wyraźny wydruk, idealne odwzorowanie barw i tekstu • Oszczędzaj czas 
z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform oraz oprogramowaniem 
dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

indeks kod  
produc. format (mm) ilość ark. 

w opak. I L K LC kolor etykiet/ 
opakow.

ZW167 3666 38 x 21,2 100     biały 6500
ZW175 3657 48,5 x 25,4 100     biały 4000
ZW169 3651 52,5 x 29,7 100     biały 4000
ZW152 3489 70 x 29,7 100     biały 3000
ZW176 3479 70 x 32 100     biały 2700
ZW172 3422 70 x 35 100     biały 2400
ZW174 3474 70 x 37 100     biały 2400
ZW178 3652 70 x 42,3 100     biały 2100
ZW179 3660 97 x 67,7 100     biały 800
ZW161 3665 105 x 33,8 100     biały 1600
ZW186 3477 105 x 41 100     biały 1400
ZW163 3424 105 x 48 100     biały 1200
ZW165 3427 105 x 74 100     biały 800
ZW168 3483 105 x 148 100     biały 400
ZW159 3478 210 x 297 100     biały 100
ZW166 3655 210 x 148 100     biały 200
ZW164 3425 105 x 57 100     biały 1000
ZW180 3667 48,5 x 16,9 100     biały 6400
ZW185 3661 70 x 67,7 100     biały 1200
ZW466 6121 38 x 21,2 25+5     biały 1625+325
ZW522 6173 70 x 37 25+5     biały 600+120
ZW523 6174 70 x 42,3 25+5     biały 525+105
ZW524 6175 105 x 48 25+5     biały 300+60
ZW526 6176 210 x 148 25+5     biały 50+10
ZW270 4782 97 x 67,7 25+5     biały 200+40
ZW272 6120 105 x 148 25+5     biały 100+20
ZW271 6119 210 x 297 25+5     biały 25+5

3660, 4782 3427

3483, 6120 3655, 61763478, 6119

3657

3651 3489 3479 3422 3474, 6173

3652, 6174 3665 3477

3661

3424, 6175

3425

3666, 6121

3667

Ozanczenia 
symboli w tabelach
I – InkJet
L – Laser
K – Ksero
LC – Laser color

Etykiety papierowe białe

ETYKIETY ZNAMIONOWE, SREBRNE 
AVERY ZWECKFORM
Eleganckie oznaczanie sprzętów
• Etykiety samoprzylepne wykonane ze srebrnego poliestru • Doskonale nadają się 
do tworzenia tabliczek znamionowych, idealne do eleganckiego i estetycznego 
oznaczania urządzeń elektronicznych, a także sprzętów i mebli biurowych 
• Przeznaczone do czarno-białych drukarek laserowych • Wodoodporne, odporne 
na działanie smarów, brudu i temperaturę od -40°C do +150°C

indeks kod  
produc. format (mm) ilość ark. 

w opak. I L K LC kolor etykiet/ 
opakow.

ZW277 L6129-20 Ø30 20  srebrny 960
ZW264 L6009-20 45,7 x 21,2 20  srebrny 960
ZW118 L6011-20 63,5 x 29,6 20  srebrny 540
ZW265 L6012-20 96 x 50,8 20  srebrny 200
ZW053 L6013-20 210 x 297 20  srebrny 20
ZW497 L6009-100 45,7 x 21,2 100  srebrny 4800
ZW498 L6011-100 63,5 x 29,6 100  srebrny 2700

48 27 10 148

L6009-20
L6009-100

L6011-20
L6011-100

L6129-20 L6012-20 L6013-20

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE KBK
Uniwersalne etykiety o wszechstronnym zastosowaniu
• Etykiety na arkuszach o formacie A4 • Współpracują ze wszystkimi rodzajami 
drukarek igłowych, atramentowych i laserowych • Opakowanie etykiet zawiera 
100 arkuszy A4

indeks rozmiar (mm) etykiet/ark.
MAR014 38x21,2 65
MAR015 70x37 24
MAR026 70x35 24
MAR016 70x25,4 33
MAR017 70x42,3 21
MAR018 105x37 16
MAR019 105x74 8
MAR020 105x148 4
MAR021 105x42,4 14
MAR022 Ø 118 2+2
MAR023 210x148 2
MAR025 52,5x29,6 40
MAR024 210x297 1
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ETYKIETY UNIWERSALNE ECONOMY  
EUROPE100 BY AVERY ZWECKFORM

indeks kod  
produc. format (mm) ilość ark. 

w opak. I L K LC kolor etykiet/ 
opakow.

ZW119 ELA001 38 x 21,2 100     biały 6500
ZW368 ELA050 48,5 x 16,9 100     biały 6400
ZW102 ELA002 48,5 x 25,4 100     biały 4000
ZW020 ELA049 52,5 x 29,7 100     biały 4000
ZW360 ELA040 63,5 x 38,1 100     biały 2100
ZW023 ELA008 64,6 x 33,8 100     biały 2400
ZW356 ELA009 70 x 25,4 100     biały 3300
ZW022 ELA047 70 x 29,7 100     biały 3000
ZW025 ELA034 70 x 35 100     biały 2400
ZW026 ELA010 70 x 36 100     biały 2400
ZW117 ELA011 70 x 37 100     biały 2400
ZW365 ELA045 70 x 41 100     biały 2100
ZW111 ELA013 70 x 42,3 100     biały 2100
ZW364 ELA044 70 x 50,8 100     biały 1500
ZW359 ELA039 97 x 42,3 100     biały 1200
ZW362 ELA042 99,1 x 38,1 100     biały 1400
ZW363 ELA043 99,1 x 67,7 100     biały 800
ZW116 ELA019 105 x 37 100     biały 1600
ZW358 ELA038 105 x 42,3 100     biały 1400
ZW030 ELA021 105 x 48 100     biały 1200
ZW104 ELA022 105 x 57 100     biały 1000
ZW033 ELA036 105 x 70 100     biały 800
ZW032 ELA023 105 x 74 100     biały 800
ZW034 ELA024 105 x 148 100     biały 400
ZW035 ELA026 210 x 148 100     biały 200
ZW110 ELA027 210 x 297 100     biały 100
ZW045 90406 Ø 117 25     biały 50

SOFTWARE
FREE

DOWNLOAD

europe100

 www.europe100.eu
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Etykiety ekonomiczne
• Etykiety samoprzylepne do 
wszechstronnych zastosowań: 
adresowania korespondencji, 
oznaczania dokumentów oraz 
produktów • Do wszystkich typów 
drukarek laserowych, atramentowych 
oraz kserokopiarek • Etykiety posiadają 
unikalną krawędź QCT zapobiegającą 
wydostawaniu się kleju podczas 
drukowania, chroniąc drukarkę przed 
uszkodzeniami i gwarantując wydruk 
bez zacięć • Dostępne również etykiety 
przeznaczone do oznaczania płyt CD 
• Bezpłatne szablony do projektowania 
i wydruku etykiet dostępne 
do pobrania na stronie  
www.europe100.eu

ELA001

ELA009

ELA013

ELA038

ELA026

ELA050

ELA047

ELA044

ELA021

ELA027 90406

ELA002

ELA034

ELA039

ELA022

ELA049

ELA010

ELA042

ELA036

ELA040

ELA011

ELA043

ELA023

ELA008

ELA045

ELA019

ELA024

USUWALNE ETYKIETY UNIWERSALNE 
AVERY ZWECKFORM
Dobrze przylegają, łatwe do usunięcia bez śladów
• Idealne przy:  
– zmianach treści dokumentów, segregatorów, pojemników 
– tworzeniu etykiet cenowych oraz kodów kreskowych 
• Możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawienia śladu kleju
• Przeznaczony do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz 
kserokopiarek • Bezpieczeństwo zadruku w drukarach laserowych, przetestowane 
i zatwierdzony przez TÜV • Etykiety z certyfikatem FSC – wytworzony z papieru 
pochodzącego z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych • Oszczędzaj 
czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform oraz 
oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

indeks kod  
producenta format (mm) ilość ark. 

w opak. I L K LC kolor etykiet/ 
opakow.

ZW275 L6019REV-25 Ø 10 25     biały 7875
ZW187 L4730REV-25 17,8 x 10 25+5     biały 6750+1350
ZW189 L4731REV-25 25,4 x 10 25+5     biały 4725+945
ZW191 L4736REV-25 45,7 x 21,2 25+5     biały 1200+240
ZW192 L4737REV-25 63,5 x 29,6 25+5     biały 675+135
ZW284 L6004-25 63,5 x 29,6 25   żółty 675
ZW372 L4734REV-25 199,6 x 143,5 25+5     biały 50+10
ZW188 L4735REV-25 210 x 297 25+5     biały 25+5
ZW190 L4732REV-25 35,6 x 16,9 25     biały 2000+400

L4737REV-25  L6004-25 L4734REV-25 L4735REV-25L4730REV-25 L4731REV-25 L4732REV-25L4736REV-25

48

L6019REV-25

315
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EM113                                    EM139                                      EM136*                                     EM112                                       EM116                                     EM117                                     EM133*

EM120                                     EM130                                       EM138                                       EM110                                      EM126*                                  EM123                                       EM111*

EM127*                                     EM115*                                     EM132*                                     EM125*                                    EM114                                     EM141*                                    EM128

EM137*                                    EM140*                                     EM134*                                     EM135*                                    EM119                                       EM122                                    EM124*

EM129
Etykiety oznaczone * dostępne są również 

w opcji 1000 arkuszy w kartonie

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE
Szablony do zadruku są na www.emerson.pl
• Etykiety samoprzylepne dostarczane są na arkuszach o formacie A4 • Współpracują 
ze wszystkimi rodzajami drukarek atramentowych i z większością drukarek 
laserowych (patrz zalecenia producenta drukarki) • Dostępne w wersji z tzw. Quatro 
Clean Technology – tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu 
się kleju na mechanizmie drukarki • Opakowanie etykiet zawiera 100 arkuszy A4
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indeks kod  
produc. format (mm) ilość 

w opak. I L K LC kolor etykiet 
w opak.

ZW665 L7165B-100 99,1x67,7 100 – ✓ – ✓ biały 800
ZW666 L7166B-100 99,1x93,1 100 – ✓ – ✓ biały 600
ZW667 L7167B-100 199,6x289,1 100 – ✓ – ✓ biały 100
ZW668 L7168B-100 199,6x143,5 100 – ✓ – ✓ biały 200
ZW669 L7169B-100 99,1x139 100 – ✓ – ✓ biały 400

ETYKIETY WYSYŁKOWE BLOCKOUT
• Białe, kryjące etykiety wysyłkowe BlockOut™ całkowicie zakrywają stare etykiety 
i opisy • Pozwalają na ponowne wykorzystanie paczek i dużych kopert – oszczędność 
pieniędzy oraz ochrona środowiska • Bezpieczeństwo zadruku dla drukarek 
laserowych przetestowane i zatwierdzone przez TUV • Ekologiczne etykiety 
z certyfikatem FSC, podlegające pełnej utylizacji jako odpad papierowy • Posiadają 
unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie i szybsze przyklejanie etykiet 
• Przeznaczone do drukarek laserowych

L7165B-100 L7166B-100 L7167B-100 L7168B-100 L7169B-100
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W dobie cyfryzacji firmy są szczególnie narażone na wzrokową kradzież danych, co może oznaczać 
dla nich ogromne straty finansowe i utratę reputacji. Szczególnie dotyczy to instytucji szczególnego 
zaufania: jednostek publicznych, finansowych, prawniczych i ubezpieczeniowych, ochrony zdrowia, 
a  także korporacji. Nie bez powodu ochrona przed kra dzieżą wzrokową z zastosowaniem filtrów 
prywatyzujących jest praktyką powszechną w UE.

Ochrona prywatności, ochrona ekranu, 
dwustronny – matowy antyodblaskowy 
lub błyszczący zapewniający wyraźny 
obraz. 

lntensywnie zloty kolor zapewnia 
najwyższa ochronę prywatności, wyraźny 
obraz i ochronę ekranu; dwustronny – 
czarny lub złoty.

Filtry prywatyzujące
Chroń swoje dane przed kradzieżą wzrokową. 
Wypróbuj produkty od 3M™ 

Czarne bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3MTM

Złote bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3MTM

indeks model typ przeznaczenie przekątna 
ekranu

proporcje 
ekranu

wymiary ekranu (mm)

wysokość szerokość przekątna

3M220-2 3M™ PF12.5W9 Czarny Laptop 12,5” 16:9 155,6 277,8 318,1

3M220-18 3M™ GPF12.5W9 Złoty Laptop 12,5” 16:9 155,6 277,8 318,1

3M221-2 3M™ PF14.0W Czarny Laptop 14” 16:9 174,6 309,6 355,7

3M221-18 3M™ GPF14.0W9 Złoty Laptop 14” 16:9 174,6 309,6 355,7

3M222-2 3M™ 15.6W Czarny Laptop 15,6” 16:9 193,7 344,5 395,5

3M223-2 3M™ PF19.0 Czarny Monitor 19” 5:4 301,6 376,2 482,8

3M224-2 3M™ PF20.0W9 Czarny Monitor 20” 16:9 249,2 442,9 508,7

3M225-2 3M™ PF21.5W9 Czarny Monitor 21,5” 16:9 268,3 476,3 547,0

3M226-2 3M™ PF22.0W Czarny Monitor 22” 16:10 296,9 474,7 559,4

3M227-2 3M™ PF23.0W9 Czarny Monitor 23” 16:9 287,3 509,6 584,9

3M228-2 3M™ PF24.0W Czarny Monitor 24” 16:10 323,90 519,1 612,0
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FLIPCHARTY Flipchart jest niemal niezbędny na każdym szkoleniu czy warsztatach.  
Warto o niego dbać regularnie używając płynów do czyszczenia tablic

NA TRÓJNOGU BI-OFFICE NA TRÓJNOGU BI-OFFICE NA TRÓJNOGU BI-OFFICE NA TRÓJNOGU BI-OFFICE NA TRÓJNOGU Q-CONNECT

Dwa wyciągane ramiona Z jednym wyciąganym ramieniem Zapewnia dobry kontrast kolorów Konstrukcja bez ramy Wąska, plastikowa rama

wymiary tablicy (cm) 70x100 70x102 70x100 70x100 70x100

wymiary ze stelażem (cm) 70x195 70x195 70x195 70x195 70x185

rodzaj powierzchni suchościeralno-magnetyczna suchościeralno-magnetyczna suchościeralno-magnetyczna suchościeralna suchościeralna

rodzaj podstawy na trójnogu na trójnogu na trójnogu na trójnogu na trójnogu

regulowana wysokość ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zawiera półkę ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

kolor konstrukcji biało-szary biało-szary biało-szary biało-szary biało-czarny

wyciągane ramiona ✓ (2) ✓ (1)

ruchome uchwyty ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2

opis  • Stalowa, lakierowana powierzchnia 
suchościeralno-magnetyczna 
• Zapewnia dobry kontrast kolorów 
• Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem 
• Wąska, aluminiowa rama

• Regulowana wysokość
• Wyposażony w półkę na markery, gąbkę, 
magnesy 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą 
i sprawną wymianę bloku

• Wyposażony w półkę na markery, gąbkę, 
magnesy 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą 
i sprawną wymianę bloku
• Regulowana wysokość i haki

• Stabilna, lekka konstrukcja
z trójnogiem • Kompaktowa konstrukcja 
bez ramy • Regulowana wysokość
• Wyposażony w plastikową półkę 
na markery, gąbkę, magnesy
• Odsłonięte haczyki ułatwiające 
zakładanie bloku papieru

• Posiada regulowane haczyki 
do mocowania papierowego bloku 
•Stelaż z regulacją wysokości max. 
185 cm 
• Zintegrowana półka na artykuły piszące
• Waga netto 7,4 kg, brutto 9,9 kg

indeks DN836 DN837 DN835 DN839 PB213

poziom cenowy                          
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FLIPCHARTY Flipchart jest niemal niezbędny na każdym szkoleniu czy warsztatach.  
Warto o niego dbać regularnie używając płynów do czyszczenia tablic

MOBILNY BI-OFFICE MOBILNY TERRA MEMOBE

Mobilny Z metalowym dociskiem z boku

wymiary tablicy (cm) 70x102 68x105

wymiary ze stelażem (cm) 70x191 68x220

rodzaj powierzchni suchościeralno-magnetyczna suchościeralno-magnetyczna

rodzaj podstawy ramienna 5 kółek z blokadą circle 5 kółek z blokadą

regulowana wysokość ✓ ✓

zawiera półkę ✓ ✓

kolor konstrukcji biało-czarny popielaty

wyciągane ramiona ✓ (2) ✓ (2)

ruchome uchwyty ✓

opis • Regulowana wysokość, kąt pochylenia 
oraz blokada kółek 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą 
i sprawną wymianę bloku 
• Regulowany rozstaw haczyków na papier

• Powierzchnia wykonana ze stali 
lakierowanej w kolorze białym
• Regulowana wysokość 
• Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze 
popielatym
• Regulowany rozstaw haków 
z eleganckim metalowym dociskiem 
do bloku, umożliwiający stosowanie 
różnych formatów papieru

indeks DN838 AM519

poziom cenowy           
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indeks rodzaj
ES1177 306 mm x 56,4 m 75 mic
ES1178 306 mm x 42,4 m 100 mic
ES1179 306 mm x 42,4 m 125 mic

FOLIA DO LAMINATORA GBC FOTON
Łatwa do załadowania kaseta z błyszczącą folią
• Wyjątkowy wkład do łatwego ładowania folii do użytku z Automatycznym 
Laminatorem GBC Foton 30 • Laminuje do 250 dokumentów A4 • Łatwa 
do załadowania kaseta z błyszczącą folią o grubości 75 mikronów • Po załadowaniu 
kasety czujniki automatycznie wykrywają grubość folii

FOLIA DO LAMINATORA 
XYRON CREATIVE STATION
Łatwa w użyciu rolka do laminacji na zimno
• Łatwa w użyciu rolka do laminacji na zimno, która zapewni ochronę dokumentów 
• Możliwość laminacji długich dokumentów • Opatentowany system łatwej wymiany 
rolek z folią do laminacji • 10 m folii do laminacji na zimno • Szerokość laminacji 
215 mm • Dwustronna laminacja • Przezroczysta folia 80 mikronów • Laminacja 
elastyczna, zalaminowane dokumenty mogą być składane • Znacznik końca folii 
informuje o potrzebie wymiany rolki

indeks długość rodzaj
ES901 10 m dwustronna
ES915 12 m samoprzylepna

FOLIA DO LAMINOWANIA OFFICE PRODUCTS
Folia do laminacji na gorąco
• Antystatyczna folia do laminacji • 100 sztuk w opakowaniu • Kolor transparentny

indeks rozmiar grubość
PB054 A5 2x80 mic
PB024 A4 2x80 mic
PB1167 A4 2x100 mic
PB1225 A4 2x125 mic
PB1173 A3 2x80 mic
PB1168 A3 2x100 mic

FOLIA LAMINACYJNA O.POUCH
Szeroki wybór rozmiarów i grubości
• 100 szt. w opakowaniu

format (mm) 80 mic 100 mic 125 mic 150 mic 175 mic 250 mic
wizytówka 60x95 – OP-FN13 – – – OP303
wizytówka 65x95 – OP230 OP325 – – OP-257
A7 80x110 OP-132 – – – – –
A6 111x154 OP056 OP057 – – – –
A5 154x216 OP058 OP897 OP346 OP347 OP0175 –
A4 216x303 OP060 OP061 OP062 OP349 OP153 OP063
A3 303x426 OP064 OP065 OP066 – – –

indeks rozmiar
GR378 50 cm x 100 m
GR379 100 cm x 100 m

Folie bąbelkowe

Folia laminacyjna

NOWOŚĆ

indeks
AR692

FOLIA LAMINACYJNA 
TAKE BACK
• Błyszcząca i antystatyczna folia 
laminacyjna zabezpiecza dokumenty 
przed wilgocią, zabrudzeniami 
i kurzem • Możliwość odzyskania 
zalaminowanego dokumentu, 
wystarczy odciąć folię wzdłuż krawędzi 
zalaminowanego papieru i wyciągnąć 
jej zawartość 
• Rozmiar A4 (303×216 mm) 
• Opakowanie 100 sztuk 
• Grubość pojedynczego 
arkusza 100 mic.
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indeks rodzaj
IK002 1,25 kg
IK011 2,5 kg

indeks rodzaj
IK004 3,2 kg
IK001 1,25 kg czarna

FOLIA STRETCH 23 MIC

Folia stretch

Foliopisy znajdziesz pod hasłem 
„Markery permanentne”  

na str. 159-162

indeks rodzaj
ES060 podajnik do folii
ES162 folia

FOLIA SAMOPRZYLEGAJĄCA DO PREZENTACJI 
EASYFLIP®
Elektrostatyczna – nie niszczy ścian
• Rolka folii polipropylenowej do flipchartów EasyFlip® • Samoprzylepna dzięki 
ładunkowi elektrostatycznemu • Biała gładka folia • Perforacja co 800 mm 
• Długość 20 m • Szerokość 60 cm • Możliwośc dokupienia podajnika do folii

Folie do prezentacji

FOLIE SAMOPRZYLEPNE  
AVERY ZWECKFORM
Certyfikowana jakość
• Powlekane folie o fotograficznej jakości druku idealne do tworzenia reklam: 
szyldów, materiałów ozdobnych, znaków • Nadają się na różne powierzchnie: 
szkło, tworzywa sztuczne, metale • Po naklejeniu folia „znika”, widoczny jest tylko 
nadruk • Posiadają technologię QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju 
podczas drukowania, co chroni delikatne elementy drukarki przed uszkodzeniem 
• Wyposażony w specjalną powłokę dostosowaną do wymagań drukarek 
atramentowych lub laserowych • Biała folia o kodzie 3487 dedykowana jest 
do zastosowań zewnętrznych (wytrzymała, nierozpuszczalna w wodzie, odporna 
na zmiany temperatur i nieżółknąca)

indeks kod  
produc.

grubość 
(mm)

ilość ark. 
w opak. I L K LC kolor

ZW323 2500 0,17 10  przezroczysty
ZW160 2501 0,17 50  przezroczysty
ZW109 3480 0,14 100    przezroczysty
ZW008 3482 0,14 25    przezroczysty
ZW322 3487 0,12 100    biały

ZREZYGNUJ 
Z WORKÓW 
NA ŚMIECI 

W KOSZACH 
NA PAPIER
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

ULTRA STEEL PORTO GTP ERGO LEON GTP2 STILLO 10 GTP ACTIVE-1 MEFISTO WELUR

Wysokie profilowane oparcie Szerokie oparcie Ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie

Profilowane siedzisko eliminuje 
ucisk pod kolanami

Tapicerka trudnozapalna

wymiary siedziska (cm) 50x50,5 49x41 49x45 46x43 52x47

wymiary oparcia (cm) 84x46,5 58x48 55x49 55x45 63x52

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj obicia tkanina / ekoskóra / siatka tkanina tkanina tkanina tkanina

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość 
podłokietników

podstawa chromowana / kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2 ciemnoszary -5
granatowy -11

czarny -2
czerwony -3
pomarańczowy -7

czarny -2
szary -5
pomarańczowy -7
granatowy -11

czarny -2
granatowy -11

indeks NS507- NS752- NS425- NS423- / NS424- NS003-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

METRON OBAN TAKTIK KRZESŁO ISO BLACK KRZESŁO ISO CHROME KRZESŁO SAMBA

Wyjątkowo szerokie oparcie 
i siedzisko

Oparcie z wysokogatunkowej siatki Wytrzymała konstrukcja i tapicerka Wytrzymała konstrukcja i tapicerka Podłokietniki z nakładkami 
z polerowanego drewna

wymiary siedziska (cm) 48x41 47x46 47x41 47x41 46x46

wymiary oparcia (cm) 55x45 59x52 53x35 53x35 43x55

regulowana wysokość fotela ✓ ✓

fuknkcja kołyski

rodzaj obicia tkanina tkanina / siatka tkanina tkanina ekoskóra

podłokietniki ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość 
podłokietników ✓

podstawa nylonowa / kółka nylonowa / kółka stalowa black / stopki chromowana / stopki chromowana / stopki

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2
szary -5
granatowy -11
ciemnoszary -18

czarny -2
pomarańczowy -7
szary -12
ciemnoszary -18

niebieski -1
czarny -2
szary -5
ciemnoszary -18

niebieski -1
czarny -2
szary -5
ciemnoszary -18

beżowy -16
brązowy -14
czarny -2

indeks NS549- NS550- NS009- NS399- NS510-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

FLOX ERGO SPID R WILLIAM R STEEL OBAN DEXT II STAŁE 
PODŁOKIETNIKI

DEXT II REGULOWANE 
PODŁOKIETNIKI

Anatomiczne oparcie Wysokie profilowane oparcie Ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie

Dekoracyjne oparcie Dekoracyjne oparcie

wymiary siedziska (cm) 48x43 50x50,5 49x45 47x46 47x46

wymiary oparcia (cm) 56x46 84x46,5 55x49 59x52 59x52

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓

rodzaj obicia tkanina tkanina / ekoskóra / siatka tkanina tkanina tkanina

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość 
podłokietników ✓ ✓ ✓

podstawa nylonowa / kółka chromowana / kółka chromowana / kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2
szary -5
granatowy -11

czarny -2 czarny -2
szary -5
granatowy -11

niebieski -1
czarny -2
szary -5

niebieski -1
czarny -2
szary -5

indeks NS797- NS569- NS575- NS805- NS806-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

MONAKO SUPRA CORTINA 4L-CR ERGOFLEX TELA BLACK

Regulowany zagłówek Prestiżowy wygląd Łatwe w utrzymaniu czystości Wielofunkcyjność Szerokie siatkowe oparcie

wymiary siedziska (cm) 47x46 50x49 40x43 51x45 50x58

wymiary oparcia (cm) 59x52 72x50 36x47 54x50 58x42

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓ ✓

rodzaj obicia tkanina / siatka ekoskóra tworzywo sztuczne tkanina / siatka tkanina / siatka

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość 
podłokietników ✓ ✓ ✓

podstawa nylonowa / kółka chromowana / kółka chromowana / stopki chromowana / kółka nylonowa / kółka

regulowana wysokość oparcia ✓

atest trudnopalności ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2
szary -5

czarny -2 niebieski -1
czarny -2
szary -5

czarny -2 czarny -2

indeks NS579- NS807- NS013- NS809- NS619

poziom cenowy                          

EKO
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

ATHENA ST33 ATHENA 4L ZENIT STEEL BRAVO-PROFIL CRETE

Wyprofilowany kształt fotela wraz 
ze zintegrowanymi podłokietnikami

Opływowy kształt Nowoczesny design Podparcie pod lędźwie Mechanizm TILT

wymiary siedziska (cm) 57x55 57x55 52x46 46x41 50,5x48

wymiary oparcia (cm) 37x55 37x55 59x52 50x46 68x50,5

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓

rodzaj obicia ekoskóra ekoskóra skóra tkanina ekoskóra

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość 
podłokietników

podstawa chromowana / kółka chromowana / stopki chromowana / kółka nylonowa / kółka stalowa / kółka

regulowana wysokość oparcia ✓

atest trudnopalności ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2
kremowy -16

czarny -2
kremowy -16

czarny / niebieskoczarny -C14
czarny -C11
szary -C73
ciemnoszary -C38

czarny -2

indeks NS620- NS621- NS622 NS074- PB740-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

RHODOS CORFU CORSICA CYPRUS TENERIFE

Mechanizm TILT Mechanizm TILT Mechanizm TILT Mechanizm TILT Mechanizm TILT

wymiary siedziska (cm) 50x50 47x49 52x49 52x50,5 52x50,5

wymiary oparcia (cm) 60x46 63x47 69x52 67x52 59x52

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj obicia tkanina membranowa tkanina membranowa ekoskóra ekoskóra ekoskóra

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość 
podłokietników

podstawa chromowana  / kółka chromowana / kółka kółka chromowana / kółka chromowana / kółka

regulowana wysokość oparcia

atest trudnopalności

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2 czarny -2 czarny -2 czarny -2 czarny -2

indeks PB425- PB426- PB1012- PB482- PB484-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

OFFICE PRODUCTS MALTA

Możliwość swobodnego kołysania

wymiary siedziska (cm) 62x62,5

wymiary oparcia (cm) 106,5-118,5

regulowana wysokość fotela ✓

fuknkcja kołyski ✓

rodzaj obicia tkanina membranowa

podłokietniki ✓

regulowana wysokość 
podłokietników

podstawa kółka

regulowana wysokość oparcia

atest trudnopalności

gwarancja (lata) 2

kolory czarny -2
szary -5

indeks PB1055-

poziom cenowy      

Krzesło Athena 4L

Krzesło ISO

Krzesło Samba
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indeks kolor
PB740-2  czarny

indeks kolor
PB1012-2  czarny

indeks kolor
PB1055-5  szary
PB1055-2  czarny

indeks kolor
PB482-2  czarny

Fotel biurowy CRETE
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	50,5	x	48	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	50,5	x	68	cm.

Fotel biurowy CORSICA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:52	x	49	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	69	cm.

Fotel biurowy MALTA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej.
-	 Wymiary	siedziska:62,5	x	65	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	62,5	x	69	cm.

Fotel biurowy CYPRUS
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	52	x	50,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	67	cm.

indeks kolor
PB1056-2  czarny

Fotel biurowy IBIZA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	65	x	63	cm.
-	 Wymiary	oparcia:65	x	67	cm.

Fotele biurowe G
WARANCJA

L ATA

BL_rozkladowki_fotele_OP_bez_KOS_PBS_2020.indd   2BL_rozkladowki_fotele_OP_bez_KOS_PBS_2020.indd   2 18.03.2020   10:3318.03.2020   10:33
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indeks kolor
PB1059-2  czarny

indeks kolor
PB425-2  czarny

indeks kolor
PB426-2  czarny

Fotel biurowy LIPSI
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	siatki	typu	mesh.
-	 Wymiary	siedziska:58	x	58	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	58,5	x	62	cm.

Fotel biurowy RHODOS
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej.
-	 Wymiary	siedziska:	50	x	50	cm.
-	 Wymiary	oparcia:46	x	60	cm.

Fotel biurowy CORFU
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej	i	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	47	x	49	cm.
-	 Wymiary	oparcia:47	x	63	cm.

indeks kolor
PB484-2  czarny

Fotel biurowy TENERIFE
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	52	x	50,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:52	x	59	cm.
-	 Wymiary	zagłówka:26,5	x	17,5	cm.

Fotele biuroweG
WARANCJA

L ATA

BL_rozkladowki_fotele_OP_bez_KOS_PBS_2020.indd   3BL_rozkladowki_fotele_OP_bez_KOS_PBS_2020.indd   3 18.03.2020   10:3318.03.2020   10:33
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GĄBKA MAGNETYCZNA DO TABLIC DONAU
Nie rysuje powierzchni tablicy
• Wykonana z przyjemnego w dotyku materiału • Posiada warstwę magnetyczną, 
co pozwala na przytwierdzanie do tablic magnetycznych • Spód wykończony filcem 
umożliwiającym usuwanie śladów markerów • Charakteryzuje się ergonomicznym 
kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni • Występuje w jaskrawym 
żółtym kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie • Wymiary 106x52x20 mm

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO 
DO TABLIC SZKLANYCH
Gąbka magnetyczna do tablic szklanych
• Delikatnie czyści i nie rysuje powierzchni • W kolorze 
białym – pasująca kształtem do półki na markery

indeks
DN053

indeks
ES1423

Gąbki do tablic

GĄBKA FILCOWA DO CZYSZENIA TABLIC
• Praktyczny dodatek, w który warto się zaopatrzyć wraz z zakupem tablicy • Szary 
filc na powierzchni ścierającej pozwala na szybkie i dokładne czyszczenie tablic 
z napisów wykonanych markerami suchościeralnymi

indeks
AM573

indeks
ES1422

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO DIAMOND 
DO TABLIC SZKLANYCH
Obustronny wkład
• Usuwa tusz i brud z powierzchni szklanych tablic • Ergonomicznie zaprojektowany, 
wygodny uchwyt • Magnetyczna • Dwustronna • Lekka, nadaje się do mycia w ręku 
• Przeznaczona do użytku z tablicami suchościeralnymi i flipchartam

Markery suchościeralne 
znajdziesz na str. 163-164

indeks rodzaj
ES1420 gąbka
ES1421 wkłady

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO ECO NIEBIESKA
Łatwa w użytkowaniu
• Gąbka magnetyczna Nobo do tablic suchościeralnych • Trzymaj zawsze pod ręką, 
w pobliżu tablicy magnetycznej • Niebieska
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GILOTYNY Gilotyny wyposażone są w bardzo ostry nóż, dlatego wybierając swoje urządzenie  
warto zwrócić uwagę na cechy bezpieczeństwa jakie ono posiada

DAHLE 502 DAHLE 533 DAHLE 561 DAHLE 562 FUSION A4

Nóż górny i dolny ze stali Dwie nakładki kątowe i regulowany 
ogranicznik tylny

Nóż górny i dolny ze stali Made in 
Solingen

Mechanizm laserowy do cięcia 
wąskich pasków

Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g)

format ciętych kartek A4 A4 A4 A4 A4

długość cięcia (mm) 320 340 360 360 320

wymiary blatu roboczego (mm) 420x175 450x285 440x265 460x490

ilość ciętych kartek 8 15 35 35 10

cechy bezpieczeństwa obrotowa opatentowana osłona ostrza automatyczna osłona noża osłona SafeCut™

miarki cięcia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj docisku ręczny ręczny automatyczny automatyczny ręczny

wymienny nóż ✓ ✓ ✓ ✓

zastosowanie do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć

wymiary (cm) 482x340x216

gwarancja (lata) 2 2 5 5 2

produkt ekologiczny

kolor niebieski niebieski niebieski niebieski szary

indeks AM372 AM373 AM585 AM586 FE510

poziom cenowy                          
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GILOTYNY Gilotyny wyposażone są w bardzo ostry nóż, dlatego wybierając swoje urządzenie  
warto zwrócić uwagę na cechy bezpieczeństwa jakie ono posiada

FUSION A3 IDEAL 1133 IDEAL 1142 IDEAL 1135 REXEL CLASSICCUT CL100

Tnie jednorazowo do 10 arkuszy 
(80g)

Nóż niewymagający osłony 
bezpieczeństwa

Nóż niewymagający osłony 
bezpieczeństwa

Nóż SOLLINGEN, system EASY LIFT Samoostrzące się ostrze ze stali 
nierdzewnej

format ciętych kartek A3 A4 A3 A4 A4

długość cięcia (mm) 455 340 430 350 305

wymiary blatu roboczego (mm) 250x340 250x430 304x385

ilość ciętych kartek 10 15 (70 g) 15 (70 g) 25 (70 g) 10

cechy bezpieczeństwa osłona SafeCut™ osłona noża osłona noża osłona noża niełamliwa osłona noża

miarki cięcia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj docisku ręczny ręczny ręczny automatyczny ręczny

wymienny nóż ✓ ✓ ✓

zastosowanie do cięcia papieru, plastikowych okładek 
i zdjęć do cięcia papieru, folii i kartonu do cięcia papieru, folii i kartonu do cięcia papieru, folii i kartonu

wymiary (cm) 588x418x216 8,5x29x57 29x8,5x66 32,5x34x58,5

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

produkt ekologiczny ✓ – podstawa wykonana z płyty meblowej ✓ – podstawa wykonana z płyty meblowej  

kolor szary / biało-antracytowy / biało-antracytowy / biało-czerwony grafitowy

indeks FE511 OP134 OP141 OP415 ES1414

poziom cenowy                          

EKO EKO
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GILOTYNY Gilotyny wyposażone są w bardzo ostry nóż, dlatego wybierając swoje urządzenie  
warto zwrócić uwagę na cechy bezpieczeństwa jakie ono posiada

 REXEL CLASSICCUT CL120 REXEL CLASSICCUT CL200

Samoostrzące się ostrze ze stali 
nierdzewnej

Regulowana prowadnica papieru

format ciętych kartek A3 A4

długość cięcia (mm) 460 310

wymiary blatu roboczego (mm)

ilość ciętych kartek 10 15

cechy bezpieczeństwa niełamliwa osłona noża niełamliwa osłona noża

miarki cięcia ✓ ✓

rodzaj docisku ręczny ręczny

wymienny nóż

zastosowanie

wymiary (cm) 388 x 108 x 632

gwarancja (lata) 2 2

produkt ekologiczny  

kolor grafitowy grafitowy

indeks ES1415 ES1416

poziom cenowy           

ZAINSTALUJ 
CZUJNIKI RUCHU 

DLA OŚWIETLENIA 
POMIESZCZEŃ, 

Z KTÓRYCH KORZYSTA SIĘ 
RZADKO, NIE TRZEBA 

BĘDZIE PAMIĘTAĆ, 
ABY JE ZGASIĆ
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GRAFITY OŁÓWKOWE PENTEL HI-POLYMER
Nie zawierają szkodliwych substancji
• Grafity ołówkowe Hi-Polymer są wyjątkowo trwałe, a zarazem elastyczne, ponieważ 
powstały z połączenia syntetycznej żywicy grafitu i węgla

indeks rodzaj
PN1067-2B 0,5 mm 2B
PN1067-B 0,5 mm B
PN1067-HB 0,5 mm HB
PN1067-F 0,5 mm F

indeks rodzaj
PN1067-H 0,5 mm H
PN1067-2H 0,5 mm 2H
PN138-2B 0,7 mm 2B
PN138-B 0,7 mm B

indeks rodzaj
PN138-HB 0,7 mm HB
PN138-H 0,7 mm H
PN138-2H 0,7 mm 2H

Grafity

GRZBIETY DO OPRAWY PLASTIKOWEJ O.COMB

średnica oprawia max  
(kartek)

opakowanie  
(sztuk)  biały  czarny  niebieski  zielony

4,5 mm 10 100 – OP025-2 OP025-1 OP025-4

6 mm 25 100 – OP026-2 OP026-1 OP026-4

8 mm 45 100 OP027-10 OP027-2 OP027-1 OP027-4

8 mm 45 25 OP-006-10 OP-006-2 – –

10 mm 65 100 OP028-10 OP028-2 OP028-1 OP028-4

10 mm 65 25 OP-007-10 OP-007-2 OP-007-1 OP-007-4

12 mm 105 100 – OP029-2 OP029-1 OP029-4

12 mm 105 25 OP-008-10 OP-008-2 OP-008-1 –

14 mm 125 100 OP030-10 OP030-2 OP030-1 OP030-4

14 mm 125 25 OP-009-10 OP-009-2 OP-009-1 –

16 mm 145 100 – OP031-2 OP031-1 OP031-4

16 mm 145 25 OP451-10 OP451-2 – –

18 mm 165 100 – OP032-2 OP032-1 OP032-4

18 mm 165 25 – OP-100-2 OP-100-1 –

20 mm 180 100 OP033-10 OP033-2 OP033-1 –

20 mm 180 25 OP-0102-10 OP-0102-2 – –

22 mm 210 100 OP034-10 OP034-2 OP034-1 OP034-4

25 mm 240 50 OP035-10 OP035-2 OP035-1 OP035-4

28 mm 270 50 OP036-10 OP036-2 OP036-1 OP036-4

32 mm 300 50 – OP037-2 OP037-1 OP037-4

38 mm 350 50 OP038-10 OP038-2 OP038-1 OP038-4

45 mm 440 50 OP039-10 OP039-2 OP039-1 –

51 mm 510 50 OP040-10 OP040-2 OP040-1 OP040-4

Grzbiety do bindowania

Gumki do ścierania

Okładki do bindowania 
znajdziesz na str. 202

GUMKA DUST FREE FABER-CASTELL
Nie zawiera ftalanów
• Bardzo wysokiej jakości gumka z PVC w ochronnym kartoniku • Nie zawiera 
ftalanów • Odpowiednia do grafitowych ołówków i kredek • Nie pozostawia śladów

indeks kolor wymiary
AM581-D biały 62x21, 5x11,5 mm
AM581-M biały 41x18, 5x11,5 mm
AM582-1 niebieski
AM582-2 czarny

GUMKA DO ŚCIERANIA FACTIS S-20 CHLEBOWA
• Duża, miękka, syntetyczna gumka do wymazywania ołówków • Nadaje się 
do papierów zwykłych i pergaminowych • Posiada składniki polepszające własności 
wymazujące, niezmienne w całym okresie użytkowania  
• Wymiary 55,5x23,5x13,5 mm

indeks
FC007

Ołówki znajdziesz  
na str. 203-204

GUMKI PELIKAN
Część niebieska przeznaczona do ścierania atramentu
• Gumka AC – dwuczęściowa. Część niebieska do ścierania atramentu, długopisu 
i pisma maszynowego, część biała do ścierania ołówka i kredek  
• Gumka AS – z tworzywa sztucznego, do ścierania ołówka i kredek

indeks rodzaj wymiary (mm)
HL371 AC30 50x19x12
HL372 AS30 50x19x12
HL373 AS40 33x16x10
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GUMKA OŁÓWKOWA PENTEL HI-POLYMER
Nie twardnieje i nie pęka
• Idealna do stosowania na papierze • Doskonale wyciega ołówek, nie naruszając 
struktury papieru • Jest bardzo miękka i nie wymaga dociskania do powierzchni

indeks rodzaj
PN-ZEH03 mała
PN-ZEH05 średnia
PN-ZEH10 duża

GUMKI RECEPTURKI DONAU 60 MM
Zawartość kauczuku 80%
• Wytrzymałe i elastyczne • Wykonane z materiału o zwiększonej domieszce 
kauczuku (80%) • Rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych 650-700% 
• Średnica 60 mm • Mix kolorów

indeks kolor opak. ilość ± 2%
DN534 mix kolorów 100 g 400
DN156 mix kolorów 500 g 1450
DN157 mix kolorów 1000 g 2900

indeks średn. x wys. x grubość kolor
EM1011-10 30x1,5x1,5 biały
EM1011-4 30x1,5x1,5 zielony
EM1012-10 40x1,5x1,5 biały
EM1012-4 40x1,5x1,5 zielony
EM1013-4 50x1,5x1,5 zielony
EM900-10 50x3,0x1,5 biały
EM900-4 50x3,0x1,5 zielony

indeks średn. x wys. x grubość kolor
EM900-3 50x3,0x1,5 czerwony
EM1014-10 80x1,5x1,5 biały
EM1014-4 80x1,5x1,5 zielony
EM1014-3 80x1,5x1,5 czerwony
EM1015-10 80x3,0x1,5 biały
EM1015-3 80x3,0x1,5 czerwony
EM1016-10 100x1,5x1,5 biały

GUMKI RECEPTURKI
Zawartość kauczuku 60%
• Są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, rolnictwie 
i ogrodnictwie, biurach, bankach, aptekach, gospodarstwie domowym 
i wielu innych gałęziach • Wytrzymałe • Elastyczne • Rozciągliwe 
• Wykonane z materiału o 60% domieszce kauczuku • Opakowanie 1 kg

Gumki recepturki

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

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

JEŚLI NIE MASZ POD RĘKĄ 

MACZAŁKI OWIŃ KONIUSZEK 

PALCA WSKAZUJĄCEGO GUMKĄ 

RECEPTURKĄ - BEZ PROBLEMU 

PRZEWERTUJESZ KAŻDĄ 

ILOŚĆ KARTEK!



116

I

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

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

IDENTYFIKATOR SAMOPRZYLEPNY TEKSTYLNY
• Wykonany z bardzo wytrzymałego jedwabiu octanowego • Nie zaleca 
się przyklejania na jedwab, skórzane produkty i na inne delikatne tkaniny 
• W opakowaniu znajduje się 20 arkuszy (540 etykiet)

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

10 10

Identyfikatory

indeks
DU1003

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

Indeks wymiary (mm) ilość arkuszy ilość 
DU1369 30x60 20 540
DU1370 40x75 20 240
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IDENTYFIKATORY Organizując konferencję lub szkolenie warto zadbać o odpowiednią identyfikację Uczestników. Można do tego 
wykorzystać tradycyjne identyfikatory, jak również posłużyć się opaskami identyfikacyjnymi lub naklejkami na ubrania

OPASKI IDENTYFIKACYJNE 
NA NADGARSTKI

Z TAŚMĄ Z KLIPSEM I AGRAFKĄ Z KLIPSEM HOLDER PIONOWY

Wodoodporne, odporne na 
zabrudzenia oraz rozdarcia

Z jedwabną taśmą Otwór z boku Odporny na pęknięcia Otwierany od góry

wymiary (mm) 265x18 85x50 90x57 92x58 68x108

rodzaj mocowania klej taśma z klipsem z klipsem i agrafką z klipsem posiada podłużny otwór

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 51

ilość w opakowaniu 100 1 1 1 1

gwarancja (lata)

kolor smyczy / obudowy  
  

żółty -6
biały -10  

niebieski -1
czarny -2

transparenty transparenty transparenty

opis • Idealne na spotkania firmowe, seminaria 
oraz różnego rodzaju wydarzenia 
• Za sprawą gładkiego materiału oraz 
gładkich krawędzi są bardzo wygodne 
do noszenia • Wykonane z białego 
lub żółtego poliestru – są trwałe, 
wodoodporne, odporne na zabrudzenia 
oraz rozdarcia • Przeznaczone do zadruku 
we wszystkich standardowych drukarkach 
laserowych • Łatwe do zadruku 
na własnym komputerze (np. logo, nazwa 
wydarzenia itp.) przy użyciu bezpłatnych 
szablonów oraz oprogramowania 
dostępnego na:  
www.avery-zweckform.pl

• Wykonany z elastycznego polipropylenu 
odpornego na pęknięcia
• Chroni karty magnetyczne, karty 
zbliżeniowe oraz identyfikatory
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające 
wysunięcie karty, wizytówki 
• Rozmiar przystosowany do kart 
wizytowych w rozmiarze 85x50 mm 
• W komplecie karta opisowa na nazwisko

• Wykonany z przezroczystego, sztywnego 
tworzywa
• Idealny na konferencje, szkolenia, itp.
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające 
wysunięcie karty, wizytówki 
• Rozmiar przystosowany do kart 
wizytowych w rozmiarze 57x90 mm 
• W komplecie karta opisowa na nazwisko

• Wykonany z elastycznego polipropylenu 
odpornego na pęknięcia
• Chroni karty magnetyczne, karty 
zbliżeniowe oraz identyfikatory
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające 
wysunięcie karty, wizytówki 
• Rozmiar przystosowany do kart 
wizytowych w rozmiarze 87x54 mm 
• W komplecie karta opisowa na nazwisko

• Wykonany z elastycznego, 
przezroczystego PVC
• Posiada podłużny otwór umożliwiający 
przypięcie taśmy oraz dwa mocowania 
do zastosowania łańcuszka

indeks ZW655- DN931- DN341 DN810 DN536

poziom cenowy                          
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IDENTYFIKATORY Organizując konferencję lub szkolenie warto zadbać o odpowiednią identyfikację Uczestników. Można do tego 
wykorzystać tradycyjne identyfikatory, jak również posłużyć się opaskami identyfikacyjnymi lub naklejkami na ubrania

HOLDER POZIOMY Z TAŚMĄ 8525 CLASSIC CLICK FOLD

Otwierany z boku Dodatkowa kieszeń na wizytówkę Z ramką przypominającą aluminium Szybka wymiana etykiety

wymiary (mm) 105x65 A6 30x65 / 34x74 30x65 / 34x74 40x75 / 54x90

rodzaj mocowania posiada podłużny otwór taśma tekstylna z magnesem z klipem z kombi klipem

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 88

ilość w opakowaniu 1 10 10 10 25

gwarancja (lata) 2 2 2 2

kolor smyczy / obudowy transparenty  
 

czarny -2
granatowy -11

srebrny srebrny transparenty

opis • Wykonany z elastycznego, 
przezroczystego PVC
• Posiada podłużny otwór umożliwiający 
przypięcie taśmy oraz dwa mocowania 
do zastosowania łańcuszka

• Otwarcie od góry dla szybkiej wymiany 
wkładu 
• W zestawie z taśmą tekstylną o szerokości 
20 mm zakończoną dwoma zaczepami 
i z zamkiem wypinającym w razie silnego 
szarpnięcia 
• Dwa otwory w identyfikatorze 
gwarantują utrzymanie go 
w odpowiedniej pozycji

• Galwanizowane identyfikatory z ramką przypominającą aluminium 
• Przeznaczone do częstego noszenia np. na targach, w hotelu czy w sklepie 
• Wyjątkowo trwałe identyfikatory w eleganckiej, srebrnej ramce mogą być szybko 
ponownie opisane 
• Dzięki nakładce z tyłu identyfikatora, etykieta może być łatwo wymieniona na nową

• Wykonany z polypropylenu z wymienną 
etykietą do zadrukowania 
• Elastyczny zawias łączy przednią i tylną 
część identyfikatora i umożliwia prostą 
i szybką wymianę etykiety

indeks DN537 DU1506- DU611 / DU612 DU609 / DU610 DU627 / DU629

poziom cenowy                          
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wykorzystać tradycyjne identyfikatory, jak również posłużyć się opaskami identyfikacyjnymi lub naklejkami na ubrania

CLICK FOLD Z KLIPEM 8002/8003

Szybka wymiana etykiety Z obrotowym klipem umożliwiającym pionowe zaczepienie

wymiary (mm) 40x75 / 54x90 54x90 54x90 90x60 60x90

rodzaj mocowania z magnesem z taśmą tekstylną z klipem z klipem pion z klipem poziom

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 88

ilość w opakowaniu 10 10 25 25 25

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolor smyczy / obudowy transparentny transparentny transparentny transparentny transparentny

opis • Wykonany z polypropylenu z wymienną etykietą do zadrukowania 
• Elastyczny zawias łączy przednią i tylną część identyfikatora i umożliwia prostą i szybką wymianę etykiety

• Z przezroczystej twardej folii 
• Z etykietką
• Mocowanie klipa zamyka jednocześnie kieszeń identyfikatora

indeks DU622 / DU594 DU599 DU1342 DU1252 DU1253

poziom cenowy                          
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Z KLIPEM 8106 Z TAŚMĄ 8139

Do dowodów lub kart 
identyfikacyjnych

Identyfikator z przezroczystej 
twardej folii zawieszony na taśmie

wymiary (mm) 60x90 60x90

rodzaj mocowania z klipem z taśmą tekstylną

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 88

ilość w opakowaniu 25 10

gwarancja (lata) 2 2

kolor smyczy / obudowy
 

niebieski -1
czerwony -3
transparentny -20

czarny -2
czerwony -3
szary -5
granatowy -11

opis • Z mocno przezroczystej twardej folii 
• Z obrotowym klipsem umożliwiającym 
pionowe zaczepienie 
• Kieszeń otwarta od góry umożliwia 
szybkie wyciąganie dowodu bez 
odpinania klipsa 
• Z etykietami do zadrukowania

• Taśma o szerokości 10 mm zaopatrzona 
jest w zapięcie otwierane poprzez mocne 
szarpnięcie 
• Identyfikator jest otwarty od góry, 
co gwarantuje szybkie wyciągnięcie 
znajdującej się w nim etykiety, bez 
odpinania taśmy

indeks DU646- DU632-

poziom cenowy           
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