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kolor 8 kartek 10 kartek 12 kartek 16 kartek 20 kartek
bordowy BA002-9 BA003-9 BA103-9 BA104-9 BA004-9
czarny BA002-2 BA003-2 BA103-2 BA104-2 BA004-2
granatowy BA002-11 BA003-11 BA103-11 BA104-11 BA004-11
zielony BA002-4 BA003-4 BA103-4 BA104-4 BA004-4

PRODUKT

POLSKI

TECZKA DO PODPISU BARBARA
Teczka wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem
• Grzbiet teczki wykonany harmonijkowo • Kartki wewnętrzne kartonowe białe 
z dziurkami w celu pokazania zawartości teczki

Teczki do podpisu

Teczki harmonijkowe

indeks kolor
DN286-2 czarny
DN286-9 bordowy
DN286-4 zielony
DN286-11 granatowy

TECZKA DO PODPISU DONAU
Harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności
• Wykonana z tektury o grubości 1,9 mm i gramaturze 1200 g/m2 • Pokryta 
folią polipropylenową o fakturze skóry • 4 specjalne otwory w przegródkach 
• Gramatura przekładek ok. 450 g/m2 • Wewnątrz 20 przegródek • Specjalne otwory 
w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować oraz odnajdywać dokumenty 
• Wzmocnione paski oddzielające • Posiada wymienną etykietę na nazwisko 
• Format A4

9112A 9112C kolor
KW290-2 KW273-2 czarny
KW290-3 KW273-3 czerwony
KW290-1 KW273-1 niebieski

9112A

9112C

TECZKA HARMONIJKOWA 9112A/9112C
Wykonana z polipropylenu
• 12 przegródek, przekładki indeksujące • Okienka opisowe • 2 kieszonki na wizytówki 
• Zamykana na klamrę (model 9112A) + rączka • Zamykana na gumkę (model 9112C) 
• Format A4

TECZKA HARMONIJKOWA A4 BT622
• Z gumką • 13 przegród • Format A4

TECZKA HARMONIJKOWA PP BT623
• Z rączką • 13 przegród • Format A4 • Grubość teczki 0,6 mm

indeks kolor wymiary
TET109-1 niebieski 330x245x35 mm
TET109-3 czerwony 330x245x35 mm
TET109-7 pomarańczowy 330x245x35 mm
TET109-6 żółty 330x245x35 mm

indeks kolor wymiary
TET110-1 niebieski 330x265x33 mm
TET110-3 czerwony 330x265x33 mm
TET110-7 pomarańczowy 330x265x33 mm
TET110-6 żółty 330x265x33 mm

ZUŻYTE KARTONY 
MOŻESZ PRZEROBIĆ 
NA WYPEŁNIACZ DO 
PACZEK I UŻYWAĆ GO 
ZAMIAST PLASTIKO-
WYCH WYPEŁNIACZY 

DMUCHANYCH
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indeks kolor
ES1137-8 różowy
ES1137-1 niebieski
ES1137-13 turkusowy
ES1137-12 fioletowy

indeks kolor
ES1137-5 biały
ES1137-6 żółty
ES1137-7 zielony
ES1137-8 czarny

TECZKA HARMONIJKOWA Z 6 PRZEGRÓDKAMI 
PP LEITZ WOW
Z indeksami do opisu dla łatwej identyfikacji zawartości 
• Teczka z przegródkami z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym 
stylu WOW, z wykończeniem w 2 kolorach • 6 poszerzanych przegródek 
z indeksami do opisu dla łatwej identyfikacji zawartości • Przednia przegródka 
służy do przechowywania różnych przedmiotów lub notatnika • Ozdobne 
zamknięcie z gumką do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia 
• Mieści 200 kartek A4 (80 g/m2)

TECZKA HARMONIJKOWA Z GUMKĄ  
PP LEITZ WOW 15 MM
Z wysokiej jakości polipropylenu w kolorach z serii WOW
• Teczka z gumką z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu WOW, 
z wykończeniem w 2 kolorach • Ozdobne zamknięcie na gumkę zabezpiecza 
dokumenty podczas przenoszenia • Pomieści dokumenty A4 i/lub foldery CombiFile 
• Mieści 150 kartek A4 (80 g/m2) – 15 mm

indeks kolor
ES1134-8 różowy
ES1134-1 niebieski
ES1134-13 turkusowy
ES1134-12 fioletowy

indeks kolor
ES1134-10 biały
ES1134-6 żółty
ES1134-04 zielony
ES1134-2 czarny

indeks kolor
KW364-10 biały
KW364-6 żółty
KW364-3 czerwony
KW364-1 niebieski
KW364-4 zielony

TECZKA KOPERTOWA ZP043
Zamykana na zatrzask
• Wykonana z polipropylenu • Format A5

Teczki kopertowe

TECZKA KOPERTOWA PP TETIS BT611
• Na zatrzask • Format A4 • Grubość 0,14 mm

indeks kolor wymiary
TET111-1 niebieski 330x235 mm
TET111-3 czerwony 330x235 mm
TET111-7 pomarańczowy 330x235 mm
TET111-6 żółty 330x235 mm

TECZKA KOPERTOWA PENTEL DCD64
Wykonana w ponad 50% z materiałów przetwrzonych
• Koperta na dokumenty z zakładką zabezieczająca przed wypadaniem 
• Na dokumenty o wymiarach do 240 mm x 310 mm • Wyjątkowy system zamykania 
zabezpiecza dokument przed wypadaniem, nawet przy potrząsaniu lub jej 
obracaniu • Z plamoodpornego i wodoodpornego polipropylenu

indeks kolor
PN073-1 błękitny
PN073-20 transparentny

EKO

indeks kolor ilość
AM222 mix kolorów 12 szt.

TECZKA KOPERTOWA  
Z PERFORACJĄ TARIFOLD A4
Folder kopertowy z 11-otworową perforacją
• Segreguj, chroń i prezentuj swoje dokumenty jednocześnie dbając o swoje 
zmysły – oto wyzwanie serii t-collection • Daj się pochłonąć miłym i przyjemnym 
w dotyku materiałom • Idealne zarówno do transportu dokumentów jak 
i do biurowej archiwizacji • Bardzo modne pastelowe kolory • Zamykany na zatrzask 
• W 20% wykonany z gładkiego, lśniącego polipropylenu • Wymiary 316x240 mm 
• Na dokumenty w formacie A4 • W opakowaniu znajdują się kolory: po 2 sztuki 
niebieskiego, fioletowego, zielonego, żółtego, różowego, przezroczystego 
• Pojemność 60 arkuszy A4 o wadze 80 g
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indeks kolor rodzaj
BA001-9 bordowy skóropodobna
BA001-2 czarny skóropodobna
BA001-11 granatowy skóropodobna
BA001-4 zielony skóropodobna
BA124 biały kartonowa oczkowa
BA005 biały kartonowa skoroszytowa

PRODUKT

POLSKI

Teczki na akta osobowe Teczki przestrzenne

Segregatory  
na akta osobowe  

znajdziesz na str. 243

indeks kolor
DN424-20 transparentny bezbarwny
DN424-3 transparentny czerwony
DN424-4 transparentny zielony
DN424-1 transparentny niebieski
DN424-6 transparentny żółty

TECZKA Z GUMKĄ PRZESTRZENNA DONAU
Możliwość złożenia bocznych skrzydeł
• Teczka poszerzana • Wykonana z elastycznego, odpornego na pęknięcia PP 
o grubości 700 mic • Wyposażona w narożną, okrągłą gumkę, zabezpieczającą 
zawartość przed wysunięciem • Szerokość grzbietu 30 mm • Format A4 • Wymiary 
32x327x254 mm

indeks kolor
PB934-1 niebieski
PB934-4 zielony
PB934-11 granatowy
PB934-3 czerwony
PB934-2 czarny
PB934-6 żółty
PB934-9 bordowy
PB934-04 jasnozielony

TECZKA-PUDEŁKO OFFICE PRODUCTS  
Z RĄCZKĄ I ZAMKIEM
Zamykanie na zamek plastikowy
• Wykonana ze sztywnej, dwustronnie gładzonej tektury 2 mm • Okładka powleczona 
folią PP ze strukturą płótna – zabezpieczenie przed zarysowaniami • Wewnątrz biała 
wyklejka • Łączenia na nity • Format A4+ • Szerokość grzbietu 50 mm • Wymiary 
50x240x319 mm

indeks kolor
PB752-1 niebieski
PB752-4 zielony
PB752-11 granatowy
PB752-3 czerwony
PB752-2 czarny

TECZKA Z RZEPEM OFFICE PRODUCTS
Teczka poszerzana, 3-skrzydłowa
• Wykonana z utwardzanego kartonu • Pokryta ekologiczną folią PP • Wewnątrz biała 
okleina • Pojemność ok. 280 kartek o gramaturze 80 g/m2 • Zamykana na 2 rzepy 
• Szerokość grzbietu 40 mm

indeks rodzaj gramatura
BA014 z gumką 250 g
BA046 wiązana 350 g
BA052 z gumką 350 g

PRODUKT

POLSKI

TECZKA Z GUMKĄ LUB WIĄZANA BARBARA
Wykonana z tektury bezkwasowej
• Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej 
o pH 7,5–9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg • Wyposażona w tasiemki 
– teczka wiązana • Wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku – teczka z gumką 
• Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem 
• Dostępne również bez nadruku – na zamówienie • Format A4

Teczki skrzydłowe wiązane

indeks kolor rodzaj
EM010 biały 250g/m2

EM061-2 czarny 300g/m2

EM061-3 czerwony 300g/m2

indeks kolor rodzaj
EM061-1 niebieski 300g/m2

EM061-4 zielony 300g/m2

EM061-6 żółty 300g/m2

TECZKA WIĄZANA EMERSON
Wygodne przechowywanie i porządkowanie dokumentów
• Teczka jednostronnie barwiona, środek biały lub szary • Format A4

TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4
Wewnątrz przekładki A B C
• Teczka introligatorska: • Wykonana z kartonu pokrytego  
skóropodobnym tworzywem • Grzbiet teczki usztywniony
• Teczka oczkowa: • Wykonana z makulaturowej  
biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej,  
o pH 7,5–9,5 oraz rezerwie alkalicznej  
powyżej 0,4 mol/kg • Gramatura  
kartonu 350g/m2 • Wyposażona w oczka  
umożliwiające wpięcie teczki  
do segregatora • Na zewnątrz miejsce  
opisowe na personalia
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TECZKA Z GUMKĄ DONAU LIFE
Karton z certyfikatem FSC
• 3-skrzydłowa teczka wykonana z kartonu o grubości 0,9 mm i gramaturze  
500 g/m2 • Okrągła, pionowa gumka w kolorze czarnym, chroni zawartość przed 
wysunięciem • Zaokrąglone rogi • Format A4 • Wymiary 250x350 mm

indeks kolor
DN1163-1 niebieski
DN1163-7 pomarańczowy
DN1163-8 różowy
DN1163-4 zielony
DN1163-6 żółty

EKO

TECZKA Z GUMKĄ EMERSON
Wygodne przechowywanie i porządkowanie dokumentów
• Teczka jednostronnie barwiona, środek biały lub szary • Format A4

indeks kolor rodzaj
EM054-2 czarny 300g/m2

EM054-10 biały 300g/m2

EM054-3 czerwony 300g/m2

indeks kolor rodzaj
EM054-1 niebieski 300g/m2

EM054-4 zielony 300g/m2

EM054-6 żółty 300g/m2

Teczki skrzydłowe z gumką

indeks kolor
ES067-2 czarny
ES067-3 czerwony
ES067-11 granatowy
ES067-1 niebieski
ES067-4 zielony
ES067-6 żółty

TECZKA Z GUMKĄ LAKIEROWANA ESSELTE
Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 g/m2

• Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 g/m2, barwionego i lakierowanego 
z zewnętrznej strony • Trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem 
• Format A4

indeks kolor rodzaj
MAR009-3 czerwony preszpanowa
MAR009-1 jasnoniebieski preszpanowa
MAR009-11 cimnoniebieski preszpanowa
MAR009-04 jasnozielony preszpanowa
MAR009-4 ciemnozielony preszpanowa
MAR009-6 żółty preszpanowa
MAR009-7 pomarańczowy preszpanowa
MAR009-12 fioletowy preszpanowa

indeks kolor rodzaj
MAR009-2 czarny preszpanowa
MAR011-3 czerwony lakierowana
MAR011-2 czarny lakierowana
MAR011-6 żółty lakierowana
MAR011-4 zielony lakierowana
MAR011-11 granatowy lakierowana
MAR011-7 pomarańczowy lakierowana

TECZKA Z GUMKĄ NA ROGACH KBK
3-skrzydłowa z gumką na rogach
• Wykonana z kartonu o gramaturze 400 g/m2 lub z preszpanu o gramaturze   
390 g/m2 • 3 skrzydła wewnętrzne zamykane gumką, chroniące zawartość 
przed wysunięciem • Na rogach płaska gumka dociskająca w kolorze teczki 
• Wymiary 230x320 mm • Pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku

indeks kolor
ES724-10 biały
ES724-8 różowy
ES724-1 niebieski
ES724-13 turkusowy

indeks kolor
ES724-12 fioletowy
ES724-6 żółty
ES724-04 zielony
ES724-2 czarny

TECZKA KARTONOWA Z GUMKĄ LEITZ WOW
Błyszcząca, miła w dotyku laminowana powierzchnia 
• Klapki od góry i po bokach zabezpieczają dokumenty przed zagubieniem 
lub zniszczeniem • Zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas 
przenoszenia • Mieści 250 kartek A4

indeks kolor
ES1135-8 różowy
ES1135-1 niebieski
ES1135-13 turkusowy
ES1135-12 fioletowy

indeks kolor
ES1135-10 biały
ES1135-6 żółty
ES1135-04 zielony
ES1135-2 czarny

TECZKA Z GUMKĄ PP LEITZ WOW 30 MM
Z wykończeniem w dwóch kolorach
• Teczka z gumką z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu WOW, 
z wykończeniem w 2 kolorach • Ozdobne zamknięcie na gumkę zabezpiecza 
dokumenty podczas przenoszenia • Pomieści dokumenty A4 i/lub foldery CombiFile 
• Mieści 250 kartek A4 (80 g/m2) – 30 mm
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indeks kolor
PB666-1 niebieski
PB666-4 zielony
PB666-3 czerwony
PB666-2 czarny
PB666-5 szary
PB666-6 żółty

TECZKA Z GUMKĄ OFFICE PRODUCTS
Wykonana z PP o gramaturze 500 mikronów
• 3-skrzydłowa • Okrągła gumka w kolorze teczki chroni zawartość przed 
wysunięciem • Format A4 • Rozmiar 240x320 mm

TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ TREND PP
Grubość folii 700 mikronów
• Z gumką • Z trzema klapkami wewnątrz • Z rozciągliwym grzbietem 
umożliwiającym przechowywanie większej ilości dokumentów • Wykonana 
z mocnego PP • Format A4 i A3

kolor A4 A3
czarny DU1568-2 DU1589-2
biały DU1568-10 DU1589-10
pomarańczowy DU1568-7 DU1589-7
lilia DU1568-12 DU1589-12
jasny niebieski DU1568-17 DU1589-17
zielony pastelowy DU1568-04 DU1589-04

kolor A4 A3
ciemny róż DU1568-8 DU1589-8
czerwony DU1568-3 DU1589-3
żółty DU1568-6 DU1589-6
zielony DU1568-4 DU1589-4
granatowy DU1568-11 DU1589-11
transparentny DU1568-20 DU1589-20

indeks kolor format
PP449-1 niebieski A4
PP449-2 czarny A4
PP449-9 bordowy A4
PP449-15 srebrny A4

TECZKA Z GUMKĄ SIMPLE
Wykonana z mocnego polipropylenu
• Klapki wewnętrzne zabezpieczają zawartość przed wysunięciem  
• Zamykana dociskającą gumką

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor
PB035-2 transparentny czarny
PB035-10 transparentny biały
PB035-1 transparentny niebieski

indeks kolor
PB035-4 transparentny zielony
PB035-3 transparentny czerwony

TECZKA Z GUMKĄ PP Q-CONNECT
Półprzezroczysta
• 3-skrzydłowa • Wykonana ze sztywnego polipropylenu (400 mic) • Zamykana 
za pomocą 2 gumek narożnych w kolorze teczki • Format A4 • Wymiary 247x319 mm

indeks kolor
DN370-14 brązowy
DN370-3 czerwony
DN370-1 niebieski
DN370-7 pomarańczowy
DN370-4 zielony
DN370-6 żółty

TECZKA ZAWIESZKOWA DONAU
W komplecie plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe
• Pojemność 220 kartotek • Uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu 
gwarantującego dłuższe użytkowanie produktu • Format A4 • Gramatura 230 g/m2

indeks kolor
DN937-14 brązowy
DN937-3 czerwony
DN937-4 zielony
DN937-1 niebieski
DN937-6 żółty
DN937-7 pomarańczowy

TECZKA ZAWIESZKOWA 
KARTONOWA Z WĄSEM DONAU
Posiada przesuwaną zakładkę indeksową
• Wysokiej jakości wąs ułatwia archiwizowanie dokumentów  
• Trwały uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu • Specjalne wycięcie na palec 
• Format A4 • Gramatura 230 g/m2

Teczki zawieszkowe
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indeks kolor
DN371-14 brązowy
DN371-3 czerwony
DN371-1 niebieski

indeks kolor
DN371-7 pomarańczowy
DN371-4 zielony
DN371-6 żółty

TECZKA ZAWIESZKOWA Z BOCZKAMI DONAU
Boczne ograniczniki z płótna zabezpieczają dokumenty 
przed wysunięciem
• Wykonana z kartonu o gramaturze 230 g/m2 • Uchwyt zawieszkowy z metalu 
gwarantującego dłuższe użytkowanie artykułu • W komplecie ruchoma zakładka 
indeksowa oraz kartoniki do opisów • Format A4 indeks kolor

ES184-1 niebieski
ES184-6 żółty
ES184-3 czerwony
ES184-4 zielony
ES184-10 biały

TECZKA ZAWIESZKOWA CLASSIC ESSELTE
Teczka 10 razy mocniejsza od poprzedniej wersji 
• Bardzo wytrzymała, teczka 10 razy mocniejsza od poprzedniej wersji • Dno teczki 
oraz listwa z zawieszkami wzmocniona specjalną folią • Atrakcyjne, intensywne 
kolory umożliwiają organizację dokumentów w oparciu o przyporządkowane im 
kolory • W zestawie przezroczysty plastikowy uchwyt na etykietę i białe, papierowe 
etykiety • Wykonana z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu • Format A4

indeks rodzaj
ES156 teczka
ES155 skoroszyt

TECZKA I SKOROSZYT A4 ZAWIESZANE 
NA AKTA OSOBOWE ESSELTE
Wymienne identyfikatory i etykiety w komplecie 
• Wewnątrz 4 przegródki do zachowania standardowego podziału dokumentów 
z przebiegu kariery pracownika: przyjęcie do pracy, rozwój, zakończenie pracy 
• W każdej przegródce mechanizm skoroszytowy umożliwiający wpięcie 
dokumentów • Wykonana z mocnego kartonu 230 g/m2 • Wymienne identyfikatory 
i etykiety w komplecie • Format A4

TEMPERÓWKA DONAU 
ALUMINIOWA
• Temperówka wykonana z aluminium • Wyposażona 
w jedno lub dwa ostrza wykonane ze stali 
nierdzewnej manganowej 65 Mn z możliwością 
regeneracji • Przeznaczona do ostrzenia ołówków 
i kredek o maksymalnej średnicy 8 mm (pojedyncza) 
i 11 mm (podwójna) • Kolor srebrny

indeks rodzaj
DN1032 pojedyncza
DN1030 podwójna

Temperówki

TEMPERÓWKA DONAU 
PLASTIKOWA
• Wykonana z estetycznego plastiku • Ostrze 
wykonane ze stali nierdzewnej manganowej 65 Mn 
z możliwością regeneracji • Posiada duży pojemnik 
na ścinki • Przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek 
o maksymalnej średnicy 8 mm • Wymiary 38x59x38 mm 
• Mix kolorów

indeks
DN1040

indeks kolor
KW1035-10 / niebiesko-biała
KW1035-2 / niebiesko-czarna

TEMPERÓWKA NA BATERIE 
EAGLE
Szybkie i ergonomiczne temperowanie
• Mechanizm ślimakowy z nierdzewnej stali węglowej 
• Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki • Przeznaczony 
do drewnianych ołówków i kredek 6,5 – 8 mm • Na baterie 
typu AA (4 szt., nie dołączono)

indeks
AM398

TEMPERÓWKA GRIP 2001 TRIO
Z pojemniczkiem na ścinki po obu stronach
• Wysokiej jakości uniwersalna temperówka • Temperuje 
kredki i ołówki o różnych grubościach: standardowe, 
trójścienne oraz grube typu Jumbo

Kredki znajdziesz  
na str. 145
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TONERY MONOCHROMATYCZNE BLACK POINT
• Kupując produkt marki Black Point dokonałeś najlepszego wyboru! Wspierasz polski 
przemysł i jednocześnie masz realny wpływ na ochronę środowiska. Dzięki Tobie 
sadzimy kolejne drzewa, a pusty kartridż nie trafia na wysypisko, gdzie będzie się 
rozkładał nawet 800 lat. Ty zyskujesz wyjątkową jakość wydruków, bezpieczeństwo 
użytkowania i największą na rynku wydajność. Z Black Pointem nawet co drugą 
stronę otrzymujesz gratis. Nie bądź konsekwentny – bądź alternatywny! 
• Gwarancja na produkty marki Black Point jest dożywotnia, dlatego też na naszych 
produktach nie ma daty określającej termin przydatności Black Point gwarantuje 
niezawodność produktów przez cały okres ich eksploatacji, tj. do momentu 
wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, toneru itd.) 
• Stosowanie produktów Black Point nie wyłącza prawnej odpowiedzialności 
producenta drukarki za wadliwość urządzenia 
• Postanowienia umowne, wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy, pomimo 
wadliwości urządzenia wynikającej z winy sprzedawcy, są sprzeczne z przepisami 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. Zgodnie 
z art. 14 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej: Gwarancja na sprzedany towar 
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową 
• Black Point zapewnia naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt, jeżeli 
jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu 
Black Point.

TONERY KOLOROWE BLACK POINT

indeks OEM model kompatybilność wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM487 TN-1030 Brother DCP: 1510E, 1512E; HL: 1110E, 1112E, 
1210WE; MFC: 1810E, 1910WE 1000

IM001 TN-1090 Brother: HL-1222WE, DCP-1622WE 1500

IM896 TN-2120 Brother DCP: 7030, 7040, 7045N; HL: 2140, 2150N, 
2170W; MFC: 7320, 7440N, 7840W 2600

IM167 TN-2320
Brother DCP: L2500D, L2520DW, L2540DN, 
L2560DW; HL: L2300D, L2340DW, L2360DN, 
L2365DW; MFC: L2700DW, L2720DW, L2740DW

2600

IM028 TN-3280/ 
TNP-24

Brother DCP: 8070D, 8085DN; HL: 5340D, 5340DL, 
5350DN, 5350DNLT, 5370DW, 5380DN; MFC: 
8370DN, 8380DN, 8880DN, 8890DW; Konica 
Minolta Bizhub: 20, 20P

8000

IM981 TN-3380

Brother DCP: 8110DN, 8250DN; HL: 5440D, 
5450DN, 5450DNT, 5470DW, 5470DWT, HL-
6180DW, 6180DWT; MFC: 8510DN, 8520DN, 
8950DW, 8950DWT

8000

indeks OEM model kompatybilność wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM490 MLT-D111S Samsung Xpress: SL-M2022, SL-M2070 1000

IM488 MLT-D116L Samsung: SL-M2625, SL-M2675, SL-M2825, 
SL-M2875 3200 7%

IM158 MLT-D1042S Samsung ML: 1660, 1665, 1675, 1865W, 1860; 
SCX: 3200, 3205, 3205W 1500

IM064 MLT-D1052L Samsung ML: 1910, 1915, 2525, 2525W, 2580N; 
SCX: 4623F, 4623FN, 4600; SF: 650P 3200 28%

IM293 MLT-D101S
Samsung: ML-2160, ML-2165, ML-2165W,  
SCX-3400, SCX-3405W, SCX-3405F,  
SCX-3405FW

2000 33%

IM511 MLT-D1092S Samsung SCX: 4300 3600 80%

indeks OEM model kompatybilność wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM948 CF283A HP LaserJet Pro: M125, M126, M127, M128, 
M201, M202, M225 2150 43%

IM156 CE278A HP LaserJet Pro: P1536, P1566, P1606 2600 24%

IM453 CE285A HP LaserJet Pro: P1102, P1102W, M1132, 
M1212nf, M1217nfw 2100 31%

IM497 CF279A HP LaserJet Pro: M12, M26 2000 100%

IM006 Q2612A
HP LaserJet: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 
1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, 
M1005, M1319; Canon: LBP2900, LBP3000

3500 75%

IM503 CF226X HP LaserJet Pro: M402, M426 10 000 11%

IM390CS CE255A

HP LaserJet: P3015d, P3015dn, P3015x; 
LaserJet Pro: M521dn, M521dw; LaserJet 
Enterprise: M525dn, M525f; LaserJet 
Enterprise flow: M525C; 

8000 33%

IM162 CE505A HP LaserJet: P2035, P2055D, P2055DN; 4000 74%
IM340 CB435A HP LaserJet: P1005, P1006; 2200 47%

indeks OEM model kompatybilność kolor wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM159-2 CE260A
HP Color LaserJet Enterprise: 
CM4540, CP4025DN, CP4025N, 
CP4525DN, CP4525XH, CP4525N

 black 8 500
IM159-1 CE261A  cyan 11 000
IM159-3 CE263A  magenta 11 000
IM159-6 CE262A  yellow 11 000
IM165-2 CF410X

HP Color LaserJet Pro: M377, M452, 
M478

 black 6 500
IM165-1 CF411X  cyan 5 000
IM165-3 CF413X  magenta 5 000
IM165-6 CF412X  yellow 5 000
IM928-2 CF210A

HP LaserJet Pro 200 color: M251, 
M276

 black 2 150 34%
IM928-1 CF211A  cyan 1 960 9%
IM928-3 CF213A  magenta 1 990 11%
IM928-6 CF212A  yellow 1 960 9%

1 Tonery monochromatyczne Black Point do Brother 2 Tonery monochromatyczne Black Point do HP

4 Tonery kolorowe Black Point do Brother 5 Tonery kolorowe Black Point do HP

3 Tonery monochromatyczne Black Point do Samsung

4 5

indeks OEM model kompatybilność kolor wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM611-2 TN-241BK Brother: DCP-9020, HL-3140,  
HL-3142, HL-3150, HL-3150,  
HL-3152, HL-3170, HL-3172,  
MFC-9140, MFC-9142, MFC-9330, 
MFC-9332, MFC-9340, MFC-9342

 black 2500
IM611-1 TN-245C  cyan 2200
IM611-3 TN-245M  magenta 2200
IM611-6 TN-245Y  yellow 2200

IM491-2 TN-325BK / 
TN-328BK

Brother DCP: 9055CDN, 9270CDN; 
HL: 4140CN, 4150CDN, 4570CDW; 
MFC: 9460CDN, 9970CDW

 black 6000 50%

IM491-1 TN-325C / 
TN-328C  cyan 6000 71%

IM491-3 TN-325M / 
TN-328M  magenta 6000 71%

IM491-6 TN-325Y / 
TN-328Y  yellow 6000 71%

Tonery

indeks OEM model kompatybilność kolor wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM971-2 CLT-K5082L
Samsung CLP: 620, 670; CLX: 6220, 
6250

 black 5000
IM971-1 CLT-C5082L  cyan 4000
IM971-3 CLT-M5082L  magenta 4000
IM971-6 CLT-Y5082L  yellow 4000
IM607-2 CLT-K406S

Samsung CLP: 360, 365; CLX: 3300, 
3305; SL: C410, C460

 black 3500 40%
IM607-1 CLT-C406S  cyan 2100 17%
IM607-3 CLT-M406S  magenta 2100 17%
IM607-6 CLT-Y406S  yellow 2100 17%

6 Tonery kolorowe Black Point do Samsung

6

1
2

3
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Torba Leitz Complete Smart 
Traveller na tablet 10"

Idealna do przenoszenia 
urządzeń mobilnych 
i dokumentów A5.

Szer. x wys. x głęb. Indeks
230 x 280 x 70 mm ES1124- 2

Pokrowiec Leitz Complete

Płaski pokrowiec do ochrony 
Twojego ultrabooka.
Szer. x wys. x głęb. Indeks
Na ultrabooka z ekranem 15,6" 
400 x 280 x 35 mm ES1184

Na ultrabooka z ekranem 13,3" 
350 x 260 x 30 mm ES1183- 2

Na ultrabooka z ekranem 10" 
290 x 220 x 25 mm ES1127

Organizer Leitz Complete 
na tablet

Teczka konferencyjna, 
która zapewni ochronę 
Twojego tabletu PC 
oraz innych urządzeń 
mobilnych.
Szer. x wys. x głęb. Indeks
330 x 245 x 43 mm ES1185- 2

Koszulka Leitz Complete Traveller  
z suwakiem na akcesoria

Koszulki Leitz Traveller to sposób 
na dobrą organizację, porządek 
oraz ład podczas podróży – 
i zapakowanie bagażu podręcznego 
w ciągu kilku minut!

Rozmiar XS, 2 szt. ES1153
Rozmiar S, 2 szt. ES1154
Rozmiar M, 2 szt. ES1155
Rozmiar L, 2 szt. ES1156
Rozmiar XS, S i M ES1157

LEITZ COMPLETE 
FOR MOBILE PROFESSIONALS

WYGODNE PODRÓŻOWANIE

Torba listonoszka Leitz Complete 
Smart Traveller na laptopa 15,6"

 ■ Idealna do przenoszenia 
urządzeń mobilnych 
i dokumentów A4

 ■ Z rączką i paskiem na ramię
 ■ Uchwyt mocujący do wózków 

lotniskowych

Szer. x wys. x głęb. Indeks

390 x 290 x 155 mm
ES1123- 
2  1  5

Torba shopperka Leitz Complete 
Smart Traveller na laptopa 13,3"

 ■ Usztywnione skórzane rączki 
oraz elegancki pas na ramię

 ■ Uchwyt mocujący do wózków 
lotniskowych 

 ■ Z dopinanym, regulowanym 
paskiem na ramię

Szer. x wys. x głęb. Indeks

380 x 290 x 160 mm
ES1122- 
2  1  5

Torba Smart Leitz Complete  
na kółkach

 ■ Torba na urządzenia mobilne, 
dokumenty A4 i ubrania, 
w rozmiarze akceptowanym przez 
linie lotnicze jako bagaż podręczny

 ■ Z systemem 2 lekko obracających 
się kółek

 ■ Stabilny uchwyt na dwóch 
prowadnicach oraz eleganckie 
rączki

 ■ Uchwyt mocujący do wózków 
lotniskowych

Szer. x wys. x głęb. Indeks
440 x 375 x 230 mm ES1126- 2  1  5

Podręczna torba Leitz Complete 
Smart Traveller na 2 kółkach

Torba posiada mocne, lekko 
obracające się kółka z metalowymi 
łożyskami oraz solidny podwójny 
uchwyt. Z 3-cyfrowym zamkiem 
szyfrowym TSA zabezpieczającym 
komorę główną.

Szer. x wys. x głęb. Indeks
350 x 550 x 200 mm ES1244- 2

Walizka na kółkach  
Leitz Complete

W rozmiarze akceptowanym 
przez linie lotnicze jako 
bagaż podręczny, z kółkami 
obracającymi się dookoła osi. 
Z zamkiem TSA.

Szer. x wys. x głęb. Indeks
380 x 550 x 225 mm ES1186- 2

NOWE  
UDOGODNIENIA

Wodoodporny 
materiał

Kieszenie  
z siatką

Identyfikator Odpinana  
kieszeń

Torba na laptopa Leitz Complete 
Smart Traveller 

 ■ Przednia kieszeń umożliwia szybki 
dostęp do paszportu, długopisów 
i wizytówek

 ■ Odpinana kieszeń na ładowarkę 
i kable 

 ■ Przednia kieszeń umożliwia szybki 
dostęp do tabletu mini lub czytnika 
e-booków 

 ■ Usztywniana kieszeń z podszewką 
z weluru chroni powierzchnię i ekran 
urządzenia 

 ■ Uchwyt mocujący do wózków 
lotniskowych

Szer. x wys. x głęb. Indeks
Na laptopa z ekranem 15,6" 
410 x 310 x 130 mm ES1120- 2  1  5

Na laptopa z ekranem 13,3" 
380 x 280 x 100 mm ES1125- 2  1  5

Szer. x wys. x głęb. Indeks
15,6" 310 x 460 x 200 mm ES1121- 2  1  5

13,3" 320 x 430 x 210 mm ES1436- 2  1  5

17,3" 370 x 530 x 225 mm ES1437- 2

Plecak Leitz Complete Smart 
Traveller na laptopa

 ■ System wentylacyjny 
w tylnej części plecaka 

 ■ Odpinana kieszeń 
na ładowarkę i kable

NOWE ROZMIARY

Srebrny -5 Tytanowy błękit -1

Opcjonalne kolory:

Torby i plecaki



272

T

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru?
Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

15.4"
39 cm

17"
43 cm

2

Torba pilotka Patriot 17", 
zestaw 2w1
·	Wym.:	430x410x310	mm
·	Waga:	4,06	kg	
·	Pojemność:	25	l
·	Kolor:	czarny/szary
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI	

PB979-2

Plecak na laptopa 
Synergy 16"
·	Oddzielna	usztywniona	przegroda		
z	wyściółką	na	laptopa

·	Wym.:	360x460x260	mm
·	Waga:	1,6	kg
·	Pojemność:	26	l
·	Kolor:	czarny/szary
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1212-2

16"
41 cm

TRIPLE PROTECT

Plecak na laptopa 
Pillar 16"
·	Wym.:	380x480x250	mm	
·	Waga:	1,11	kg	
·	Pojemność:	25	l	
·	Kolor:	czarny/szary	
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI	

PB1187-2

Plecak na laptopa  
Legacy 16"
·	Oddzielna	przegroda	na	laptopa		
z	potrójną	osłoną	ochronną

·	Wym.:	350x450x250	mm	
·	Waga:	1,49	kg	
·	Pojemność:	21	l	
·	Kolor:	czarny/szary
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB983-2

15"
38 cm

maksymalna
przekątna
laptopa

podręczna
kieszonka	
na	dokumenty

ramiona	
amortyzujące	
wstrząsy

wzmocniona
i	stabilna
podstawa

cyrkulacja	
powietrza		
na	plecach

pasek
na	bagaż
podróżny

boczne	
kieszenie2

miękkie,
ciche	kółka

chowana
rączka
teleskopowa

2w1
TORBA

+ ROLLER

10"
25 cm

15"
38 cm

Plecak na laptopa 
Gigabyte 15"
·	Oddzielna	usztywniona	przegroda		
z	wyściółką	na	laptopa

·	Wym.:	340x450x210	mm	
·	Waga:	1,04	kg	
·	Pojemność:	20	l	
·	Kolor:	czarny	
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB981-2

Plecak na laptopa  
Carbon Apple 17"
·	Oddzielna	usztywniona	przegroda		
z	wyściółką	na	laptopa

·	Wym.:	360x500x250	mm	
·	Waga:	1,44	kg
·	Pojemność:	25	l
·	Kolor:	czarny	
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB982-2

17"
43 cm

Plecak na laptopa  
Cobalt 16"
·	Oddzielna	usztywniona	przegroda		
z	wyściółką	na	laptopa	

·	Wym.:	350x460x230	mm	
·	Waga:	1,15	kg	
·	Pojemność:	23	l
·	Kolor:	niebieski
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1186-1

10"
25 cm

16"
41 cm

Plecak damski 
na laptopa i tablet  
Alexa 16"
·	Usztywniona	przegroda	na	laptopa,		
oraz	oddzielna	kieszeń	na	tablet	10"

·	Elegancki	i	wytrzymały	materiał	zewnętrzny
·	Wym.:	330x430x140	mm
·	Waga:	0,78	kg
·	Pojemność:	12	l	
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1216-2

Plecak na laptopa  
Reload 14"
·	Oddzielna	usztywniona	przegroda		
z	wyściółką	na	laptopa

·	Wym.:	280x420x170	mm	
·	Waga:	0,96	kg	
·	Pojemność:	11	l
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1011-2

10"
25 cm

14"
36 cm

16"
41 cm

TRIPLE PROTECT

CHECKPOINT
FRIENDLY

16"
41 cm

10"
25 cm

16"
41 cm
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A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru?
Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

pasek
na	bagaż
podróżny TRIPLE PROTECT

potrójna	
ochrona
laptopa

wodoszczelna
i	brudoodporna
tkanina

odpinany
pasek
na	ramię

kieszeń	
z	organizerem	
akcesoriów

ochrona	przed	
zarysowaniem
laptopa

kieszeń
z	zabezpieczeniem

CHECKPOINT
FRIENDLY

łatwy	dostęp	
do	zawartości

CHECKPOINT
FRIENDLY

TRIPLE PROTECT

17"
43 cm

Torba na laptopa  
Legacy 17"
·	Wym.:	420x320x210	mm
·	Waga:	1,27	kg
·	Pojemność:	19	l
·	Kolor:	czarny/szary
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB987-2

Torba na laptopa 
Slim Sherpa 16"
·	Wym.:	410x320x60	mm
·	Waga:	0,62	kg	
·	Pojemność:	10	l	
·	Kolor:	czarny
·	Elegancki	i	wytrzymały	materiał	zewnętrzny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB988-2

16"
41 cm

Torba na laptopa  
Slim Legacy 17"
·	Wym.:	440x340x80	mm
·	Waga:	0,87	kg
·	Pojemność:	12	l	
·	Kolor:	czarny/szary	
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1185

17"
43 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

Torba na laptopa  
Insight 15,6"
·	Wym.:	410x310x140	mm
·	Waga:	1,17	kg
·	Pojemność:	10	l
·	Kolor:	szary
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1213-5

15.6"
40 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

10"
25 cm

Torba na laptopa  
Slim Format 16"
·	Oddzielna	usztywniona	przegroda		
z	wyściółką	na	laptopa

·	Wym.:	410x280x90	mm	
·	Waga:	0,82	kg	
·	Pojemność:	6	l	
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1214-2

16"
41 cm

10"
25 cm

10"
25 cm

16"
41 cm

14"
36 cm

Torba na laptopa  
Source 14"–16"
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB985-2	–	14"	
·	Wym.:	390x250x80	mm
·	Waga:	0,74	kg	
·	Pojemność:	5	l

PB986-2 – 16" 
·	Wym.:	410x280x120	mm	
·	Waga:	0,99	kg	
·	Pojemność:	8	l

Torba na laptopa  
Prospectus 16"
·	Oddzielna	usztywniona	przegroda		
z	wyściółką	na	laptopa

·	Wym.:	420x330x150	mm	
·	Waga:	0,92	kg
·	Pojemność:	15	l
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1188-2

16"
41 cm

10"
25 cm

15"
38 cm

10"
25 cm

Torba na laptopa  
Sensor 15"
·	Wym.:	400x330x150	mm
·	Waga:	0,93	kg	
·	Pojemność:	9	l
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI	

WE600643

16"
41 cm

10"
25 cm

Torba na laptopa  
Underground 16"
·	Wym.:	430x310x90	mm
·	Waga:	0,97	kg
·	Pojemność:	9	l
·	Kolor:	czarny/szary
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI	

PB1266
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STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru?
Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

15"
38 cm

maksymalna
przekątna
laptopa

pasek
na	bagaż
podróżny2

miękkie,
ciche	kółka

chowana
rączka
teleskopowa

Torebka damska 
MarieSol 14"
·	Wym.:	440x320x110	mm	
·	Waga:		0,38	kg	
·	Pojemność:	20	l
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI	

PB1078

15.6"
40 cm

10"
25 cm

Torebka damska 
na laptopa i tablet  
Ana 15,6"
·	Wym.:	420x350x190	mm	
·	Waga:	0,99	kg	
·	Pojemność:	16	l
·	Kolor:	czarny	
·	Elegancki	i	wytrzymały	materiał	zewnętrzny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1215-2

Torebka damska  
na laptopa Eva 13" 
z motywem kwiatowym
·	Powiększana	głębokość	(patrz	zdjęcie)	
·	Wyjmowane,	usztywnione	etui	na	laptopa
·	Wym.:	410x300x110	mm
·	Waga:	0,8	kg
·	Pojemność:	10	l	
·	Kolor:	czarny	z	motywem	kwiatowym	
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI	

PB1077

13"
33 cm

10"
25 cm

13"
33 cm

10"
25 cm

Torebka damska na laptopa 
Eva 13"
·	Wyjmowane,	usztywnione	etui	na	laptopa
·	Wym.:	410x300x110	mm
·	Waga:	0,8	kg
·	Pojemność:	10	l
·	Powiększana	głębokość	(patrz	zdjęcie)	
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB991-2

13"
33 cm

TORBA LISTONOSZKA 
ROUTE 16"
·	Wym.:400x290x130	mm
·	Waga:	1,06	kg
·	Pojemność:	9	l
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB1265

Etui na laptopa  
Resolution 13"
·	Wym.:	330x240x20	mm
·	Waga:	0,36	kg
·	Pojemność:	2	l
·	Kolor:	czarny
·	Klasa	PREMIUM	–	3	LATA	GWARANCJI

PB990-2

16"
41 cm

10"
25 cm

DLA AKTYWNYCH KOBIET.

Torby i plecaki – funkcjonalne i eleganckie. 
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indeks rodzaj format kolor
AM394 508 A3 szary
AM393 507 A4 szary
AM491-4 507 Color ID A4 zielony
AM491-8 507 Color ID A4 różowy
AM491-1 507 Color ID A4 niebieski
AM491-12 507 Color ID A4 fioletowy
AM491-7 507 Color ID A4 pomarańczowy

TRYMER DAHLE 507/508
Możliwość dokupienia głowic tnących perforację, linię falistą i zygzak
• Trymer z automatycznym dociskiem • Do przycinania zdjęć i małych plików papieru 
• Metalowy blat roboczy • Naniesione na blat nadruki najpopularniejszych formatów 
papieru i wizytówek • Długość cięcia 320 mm A4 (507) lub 460 mm A3 (508) 
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m2) 8 / 6 A4 (507)  
lub 6 / 4 A3 (508) • Maksymalna wysokość ciętego pliku 0,8 mm A4 (507)  
lub 0,6 mm A3 (508)

indeks format
AM395 A3

TRYMER DAHLE 552
Możliwość zawieszenia na ścianie
• Przyjazny w użyciu trymer do użytku profesjonalnego 
• Do przycinania papieru, cienkich tworzyw sztucznych, kartonów, 
polimerów • Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową gumową 
podstawą • Posiada nakładkę kątową oraz ogranicznik tylny 
• Długość cięcia 510 mm • Maksymalny cięty rozmiar papieru A3 
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m2) 20/16 
• Maksymalna wysokość ciętego pliku 2 mm • Automatyczny docisk 
ciętego materiału • Gwarancja 5 lat

NOWOŚĆ

Trymery

TuszeTuby na rysunki

indeks format
FE502 A4
FE503 A3

TRYMER ELECTRON
Unikalna dioda Fellowes SafeCut™
• Zawiera bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes SafeCut™ z ostrzami 
ze stali nierdzewnej • Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80 g) • Unikalna dioda 
Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe 
odpowiedniki • Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami • Docisk 
papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu 
podczas cięcia • Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia 
pod kątem

Gilotyny znajdziesz  
na str. 111-113

TUBA TEKTUROWA 
OFFICE PRODUCTS
• Do przesyłania lub przechowywania materiałów 
o charakterze reklamowym, fotografii, szkiców, rysunków 
• Wykonana z tektury o gramaturze 1300 g/m2, 
co gwarantuje dostateczne zabezpieczenie zawartości 
przed uszkodzeniem • Kolor brąz/szara tektura • 2 sztuki 
zatyczek w komplecie

indeks średnica długość na formaty
PB1089 52 mm 350 A4, A3, B4
PB1090 52 mm 550 A2, B3, B2
PB406 52 mm 750 A1, B2, B1
PB1091 70 mm 450 A3, A2, B3
PB1092 70 mm 750 A1, B2, B1
PB574 70 mm 1050 B0, B1
PB573 100 mm 550 A2, B3, B2
PB575 100 mm 750 A1, B2, B1
PB1093 100 mm 1050 B0, B1

indeks kolor pojemność
MAR007-2 czarny 30 ml
MAR007-3 czerwony 30 ml
MAR007-12 fioletowy 30 ml
MAR007-1 niebieski 30 ml
MAR007-4 zielony 30 ml

JJUUSSTT 

TUSZ DO PIECZĄTEK WODNY JUST
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
• Wodny • Doskonały do pieczątek i stempli

indeks rodzaj kolor
UN051-2 110S czarny
UN051-3 110S czerwony
UN051-1 110S niebieski
UN051-4 110S zielony
UN051-12 110S fioletowy
UN052-2 210 czarny
UN052-3 210 czerwony
UN052-1 210 niebieski
UN052-4 210 zielony
UN052-12 210 fioletowy

TUSZ DO PIECZĄTEK NORIS 110S/210
Końcówka ułatwiająca nakładanie tuszu
• Tusz wodny 110S do pieczątek ręcznych i automatycznych, z gumową 
lub polimerową płytką stemplującą • Tusz olejowy 210 do pieczątek z metalową 
płytką stemplującą • Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek 
oraz nakrętką w kolorze tuszu

Pieczątki znajdziesz  
na str. 213
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TUSZE BLACK POINT
• Kupując produkt marki Black Point dokonałeś najlepszego wyboru! Wspierasz polski 
przemysł i jednocześnie masz realny wpływ na ochronę środowiska. Dzięki Tobie 
sadzimy kolejne drzewa, a pusty kartridż nie trafia na wysypisko, gdzie będzie się 
rozkładał nawet 800 lat. Ty zyskujesz wyjątkową jakość wydruków, bezpieczeństwo 
użytkowania i największą na rynku wydajność. Z Black Pointem nawet co drugą 
stronę otrzymujesz gratis. Nie bądź konsekwentny – bądź alternatywny!
• Gwarancja na produkty marki Black Point jest dożywotnia, dlatego też na naszych 
produktach nie ma daty określającej termin przydatności 
• Black Point gwarantuje niezawodność produktów przez cały okres ich eksploatacji, 
tj. do momentu wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, toneru itd.) 
• Stosowanie produktów Black Point nie wyłącza prawnej odpowiedzialności 
producenta drukarki za wadliwość urządzenia 
• Postanowienia umowne, wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy, pomimo 
wadliwości urządzenia wynikającej z winy sprzedawcy, są sprzeczne z przepisami 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. Zgodnie 
z art. 14 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej: Gwarancja na sprzedany towar 
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową 
• Black Point zapewnia naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt, jeżeli 
jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu 
Black Point.

7 Tusze Black Point do Brother 9 Tusze Black Point do Epson

10 Tusze Black Point do HP8 Tusze Black Point do Canon

7

indeks OEM model kompatybilność kolor wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM465-2 LC-1240BK Brother DCP: J525W, J725DW, 
J925DW; MFC: J430W, J5910DW, 
J625DW, J6510DW, J6910DW, 
J825DW

 black 900
IM465-1 LC-1240C  cyan 600
IM465-3 LC-1240M  magenta 600
IM465-6 LC-1240Y  yellow 600
IM512-2 LC-123BK

Brother DCP: J132W, J152W, J552DW, 
J752DW, J4110DW; MFC: J470DW, 
J4410DW, J4510DW, J4610DW, 
J4710DW, J6520DW, J6920DW

 black 600
IM512-1 LC-123C  cyan 810 35%
IM512-3 LC-123M  magenta 755 36%
IM512-6 LC-123CY  yellow 680 13%
IM512-KPL LC-123  CMYK

indeks OEM model kompatybilność kolor wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM148-2 C13T29914012
Epson Expression Home XP-235, 
245, 247, 332, 335, 342, 345, 432, 
435, 442, 448

 black 470
IM148-1 C13T29924012  cyan 450
IM148-3 C13T29934012  magenta 450
IM148-6 C13T29944012  yellow 450
IM854-1 TO712 Epson Stylus: D78, D92, D120, 

DX4000, DX4050, DX4400, DX4450, 
DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, 
DX7000F, DX7400, DX7450, 
DX8400, DX8450, 9400F; Stylus 
Office: S20, SX100, SX105, SX200, 
SX205, SX218, SX400, SX405, SX510, 
SX515, SX600FW, BX600FW

 cyan
IM854-2 TO711  black
IM854-3 TO713  magenta

IM854-6 TO714  yellow

9

Tusze do drukarek

indeks OEM model kompatybilność kolor wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM910 CH563EE HP DeskJet: 1000, 1050, 1510, 2000, 
2050, 2050A, 3000, 3050

 black 700 46%
IM915 CH564EE  tricolor 350 6%

IM042 C6615A

HP DeskJet: 3810, 3816, 3820, 
3822, 810C, 812C, 816C, 825C, 
840C, 841C, 842C, 843C, 845C, 
916C, 920C, 940C; OfficeJet: 5110, 
V30, V40, V45; PSC: 500, 700, 720, 
750, 900, 950; Color Copier: 310; 
Fax: 1230

 black 954 93%

IM168-2 CN684EE HP Photosmart: (B010), (B109), 
(B110), 5510, 5515, 6510, 7510, 
B8550, C5324, C5380, C6324, 
C6380, D5460, D7560, D7680, 
e-Station 510, Plus, Plus B209, 
Plus B210, Premium C309, Premium 
C310, Premium C410; DeskJet: 
3070A

 black 550
IM168-02 CB322EE  black photo
IM168-1 CB323EE  cyan 750
IM168-3  CB324EE  magenta 750

IM168-6 CB325EE  yellow 750

indeks OEM model kompatybilność kolor wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM415 PG-540XL Canon Pixma: MG2150, MG2250, 
MG3100, MG3150, MG3250, 
MG3550, MG4150, MG4250, 
MX375, MX395, MX435, MX455, 
MX515, MX525

 black 750 25%

IM480 CL-541  tricolor 330 83%

IM969 PG-545 Canon Pixma: iP2850, MG2450, 
MG2550

 black 190 6%
IM970 CL-546  tricolor 220 22%
IM323 PG-510 Canon Pixma: iP2700, iP2702, 

MP240, MP250, MP252, MP260, 
MP270, MP272, MP280, MP480, 
MP490, MP492, MP495, MX320, 
MX330, MX340, MX350, MX360, 
MX410, MX420

 black 315 43%

IM322 CL-511  tricolor 260 7%

IM315 PGI-525BK
Canon Pixma: iP4850, iP4950, 
iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, 
MG6150, MG6250, MG8150, 
MG8250, MX885

 black 410 20%
IM402-2 CLI-526BK  black photo
IM402-1 CLI-526C  cyan 750 44%
IM402-3 CLI-526M  magenta 650 30%
IM402-6 CLI-526Y  yellow 630 22%

8

10

Tonery do drukarek 
znajdziesz na str. 270

T
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Uchwyty do kabli

Uchwyty do markerów

indeks kolor wymiary ilość w opak.
DU1616-2 czarny 20 cm x 10 mm 5 szt.
DU1616-10 biały 20 cm x 10 mm 5 szt.
DU1616-MIX mix kolorów 20 cm x 10 mm 5 szt.

OPASKA NA RZEP DO SPINANIA KABLI 
CAVOLINE GRIP TIE
• Opaska rzep do szybkiego układania i spinania kabli • Z pętlą do zaciskania, 
wytrzymałą na rozciąganie • Do wielokrotnego użytku

KLIPSY DO KABLI USB I ŁADOWAREK 
CAVOLINE CLIP
• Samoprzylepne klipsy na kabel USB • Wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego 
• Do mocowania na gładkich i czystych powierzchniach • Idealny do kabli, ładowarek 
telefonów komórkowych oraz do kabli USB o średnicy do 5 mm

KLIPSY DO KABLI ZASILAJĄCYCH 
CAVOLINE CLIP PRO
• Samoprzylepne klipsy na kabel zasilający • Duża wytrzymałość i niezawodna 
jakość premium • Wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego • Z mocną taśmą 
samoprzylepną i bardzo dużą powierzchnią klejenia • Do mocowania na gładkich 
i czystych powierzchniach

indeks kolor rodzaj ilość w opak.
DU1617-5 szary 1 kabel 6 szt.
DU1617-19 grafitowy 1 kabel 6 szt.
DU1618-5 szary 2 kable 6 szt.
DU1618-19 grafitowy 2 kable 6 szt.
DU1619-5 szary 3 kable 2 szt.
DU1619-19 grafitowy 3 kable 2 szt.
DU1620-5 szary 4 kable 2 szt.
DU1620-19 grafitowy 4 kable 2 szt.
DU1621-5 szary mix rozmiarów 7 szt.
DU1621-19 grafitowy mix rozmiarów 7 szt.

indeks kolor rodzaj ilość w opak.
DU1633-5 szary 1 kabel 6 szt.
DU1633-19 grafitowy 1 kabel 6 szt.
DU1634-5 szary 2 kable 4 szt.
DU1634-19 grafitowy 2 kable 4 szt.

UCHWYT MAGNETYCZNY NA 4 MARKERY
• Uchwyt nadaje się do wszystkich rodzajów tablic magnetycznych • Markery 
przechowywane są w poziomie co wydłuża ich żywotność • 4 miejsca na markery

indeks
AM572
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indeks rodzaj
ES1330-2 krótki uchwyt (73 mm)
ES1331-2 uchwyt do monitora i podstawa na laptopa
ES1329-2 długi uchwyt (400 mm)
ES1332-2 uchwyt na dwa monitory

UCHWYTY DO MONITORÓW KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Zwiększają dostępną przestrzeń na biurku i umożliwiają ustawienie monitora na odpowiedniej 
wysokości • System zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy • Monitory 
mocowane są zgodnie ze standardem VESA® 75 mm lub 100 mm • Odpowiednie dla 
monitorów o przekątnej do 24” i maksymalnej wadze do 11,3 kg na jedno ramię

ES1343-2ES1342-2

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

indeks rodzaj
ES1342-2 uchwyt do 1 monitora
ES1343-2 uchwyt do 2 monitorów

Podstawy pod monitor 
znajdziesz  

na str. 219-220

U

PODCZAS PRACY 

STOJĄCEJ DO NASZEGO 

MÓZGU DOCIERA NAWET 

DO 50% WIĘCEJ TLENU, 

NIŻ PODCZAS PRACY 

SIEDZĄCEJ

Uchwyty do monitorów
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U

UCHWYTY DO TABLETÓW
• Do wszystkich rodzajów tabletów od 7” do 13”
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania poziomo lub pionowo
• Regulacja kąta nachylenia
• Zabezpieczenie przed kradzieżą
• Do zastosowania na biurku, ścianie i na podłodze

indeks rodzaj

1 DU1569 Tablet Holder Table
uchwyt do tabletu z podstawą stołową

2 DU1570
Tablet Holder Table Clamp
uchwyt do tabletu z ruchomym 
ramieniem i zaciskiem do blatu

3 DU1571 Tablet Holder Wall
uchwyt do tabletu na ścianę

4 DU1572
Tablet Holder Wall Arm
uchwyt do tabletu na ścianę  
z ruchomym ramieniem

5 DU1573
Tablet Holder Flor
stojak podłogowy z uchwytem 
do tabletu

1

2

3

4

5
Uchwyty do tabletów
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indeks rodzaj
NS017 alu
NS018 chrom
NS016 czarny lakierowany

WIESZAK ARIZONA
Posiada plastikową podstawkę na parasole
• Wieszak wykonany z metalowych, chromowanych lub lakierowanych rur  
• Metalowy, chromowany lub lakierowany pierścień i plastikowa podstawka 
na parasole • 2 lata gwarancji

Wieszaki Wizytowniki

WIZYTOWNIK KSIĄŻKOWY PP DONAU
Usztywniona okładka wykonana z polipropylenu
• Wizytownik książkowy • Charakteryzuje się precyzją wykonania i wysoką jakością 
• Wykończony zgrzewaną folią

indeks kolor rodzaj
DN927-2 czarny 120 wizytówek
DN927-1 jasnoniebieski 120 wizytówek
DN928-2 czarny 240 wizytówek

indeks kolor rodzaj
DN928-1 jasnoniebieski 240 wizytówek
DN482-2 czarny 480 wizytówek
DN482-1 jasnoniebieski 480 wizytówek

indeks rodzaj
DU036-11 granatowy
DU036-19 antracytowy
DU103 wkłady na 80 wizytówek

WIZYTOWNIK KSIĄŻKOWY VISIFIX 200
Możliwość umieszczenia 280 wizytówek
• Okładka matowa, mechanizm ringowy, przkładki A-Z • Możliwość umieszczenia 
dodatkowych wkładów (do 280 wizytówek) • Wkład na 80 wizytówek 
(sprzedawany osobno)

indeks rodzaj
DU063-11 granatowy
DU063-19 antracytowy
DU099 wkłady na 200 wizytówek

WIZYTOWNIK KSIĄŻKOWY VISIFIX 400
Możliwość umieszczenia 600 wizytówek
• Okładka matowa, mechanizm ringowy, przkładki A-Z • Możliwość umieszczenia 
dodatkowych wkładów (do 600 wizytówek) • Wkład na 200 wizytówek (sprzedawany 
osobno)

indeks
DN545

WIZYTOWNIK OBROTOWY  
NA 400 WIZYTÓWEK DONAU
Zawiera 24 przekładki alfabetyczne (A-Z)
• Posiada 200 koszulek • Mieści 400 wizytówek • Wymiary koszulki 66x103 mm 
• Solidna, metalowa, czarna podstawa

indeks kolor
DU218-02 czarny
DU218-10 biały
DU218-03 czerwony
DU218-06 żółty
DU218-04 zielony
DU218-01 niebieski
DU218-11 granatowy

WĄSY DO SKOROSZYTU
Z wytrzymałą, plastikową podkładką
• Opakowanie 25 szt.

Wąsy do skoroszytu
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Worki do niszczarekWkłady do korektorów

WORKI PLASTIKOWE LEITZ IQ DO NISZCZAREK 
40 LITRÓW
Czysty i wydajny sposób zbierania ścinek
• Wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu i pakowane do pudełka 
z wygodnym podajnikiem • Pojemność 40 litrów • Czysty i wydajny sposób zbierania 
ścinek • Super wytrzymałe • 100 sztuk w opakowaniu

indeks
ES343

WKŁAD DO KOREKTORÓW QRM-506T/B
Wysokiej jakości taśma korekcyjna
• Wkład do korektorów: QRM-506, QAR-506, QJR-506, QDR-506 • Szerokość taśmy 
korekcyjnej 5 mm • Długość taśmy korekcyjnej 6 m • 5 lat gwarancji

indeks
KW1088

indeks kolor ilość
PB875-2 czarny 6 szt.
PB875-3 czerwony 6 szt.
PB875-1 niebieski 6 szt.

indeks kolor ilość
PB875-4 zielony 6 szt.
PB530-1 niebieski 30 szt. słoik
PB531-1 niebieski 100 szt. słoik

NABOJE DO PIÓR SCHNEIDER
Klasyczne, uniwersalne naboje do piór 
• Pasują także do piór wiecznych spoza oferty Schneider • Wysokiej jakości atrament 
gwarantuje ciągłą linię pisania • Kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie 
• Kolor atramentu czarny • 6 szt. w j.s.

indeks kolor
DU010-2 czarny
DU010-15 srebrny

WIZYTOWNIK OBROTOWY VISIFIX FLIP
Doskonały do postawienia na biurku
• Może pomieścić 400 wizytówek • Przekładki od A do Z pozwalają na szybkie 
ich odszukiwanie

Wkłady i naboje

WKŁAD WYMIENNY PENTEL ENERGEL LRN5
• Wkład wymienny do BLN105, BLN115, BLN75

WKŁAD WYMIENNY PENTEL ENERGEL LR7
• Wkład wymienny do BL107, BL117, BL57, BL77, BL407, BL2007

indeks kolor rodzaj
PN012-2 czarny 0,5 mm
PN012-3 czerwony 0,5 mm
PN012-1 niebieski 0,5 mm
PN012-4 zielony 0,5 mm

indeks kolor rodzaj
PN005-2 czarny 0,7 mm
PN005-3 czerwony 0,7 mm
PN005-1 niebieski 0,7 mm
PN005-4 zielony 0,7 mm
PN005-11 granatowy 0,7 mm

indeks kolor rodzaj
PN005-14 brązowy 0,7 mm
PN005-04 seledynowy 0,7 mm
PN005-13 turkusowy 0,7 mm
PN005-12 fioletowy 0,7 mm
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Wskaźniki

WSKAŹNIK LASEROWY DO PREZENTACJI 
P1 NOBO
Laser o zasięgu 200 m
• Wyróżnij szybko i skutecznie kluczowe informacje w prezentacjach za pomocą 
wskaźnika laserowego Nobo P1 na baterie • Lekki i łatwy w obsłudze kieszonkowy 
wskaźnik laserowy z czerwoną kropką działa w zasięgu do 200 metrów, dzięki czemu 
nadaje się do każdej pod względem wielkości sali konferencyjnej • Na jedną litową 
baterią CR2302 dołączaną do zestawu • Zgodność ze standardem EN60825-1

indeks
ES1113

WSKAŹNIK LASEROWY P2 NOBO
Laser o zasięgu 8 m
• Wskaźnik laserowy Nobo P2 umożliwia prowadzenie 
profesjonalnej prezentacji bez dotykania komputera • Smukły, 
przypominający długopis wskaźnik z czerwonym laserem 
wyposażony jest w funkcję przewijania stron w górę i w dół 
• Posiada zasięg do 8 m dzięki odłączanemu odbiornikowi 
USB – wystarczy podłączyć złącze do laptopa i rozpocząć 
prezentację! • Na jedną baterię AAA dołączaną do zestawu 
• Zgodność ze standardem EN60825-2

WSKAŹNIK LASEROWY – PILOT MULTIMEDIALNY 
P3 NOBO
Laser o zasięgu 15 m
• Prowadź dynamiczne prezentacje multimedialne, posługując się przyciskiem 
pełniącym funkcję wskaźnika laserowego i bezprzewodowej myszy • Wyposażony 
w wiele funkcji wskaźnik z czerwonym laserem ma możliwość przewijania stron 
w górę i otwierania aplikacji z dowolnego miejsca sali konferencyjnej • Wskaźnik 
laserowy Nobo P3 posiada zasięg do 15 m • Na dwie baterie AAA dołączane 
do zestawu • Zgodność ze standardem EN60825-3 • Nie wymaga żadnego 
oprogramowania

indeks
ES1441

indeks
ES1175

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
DN010 20x50 mm papierowe neon 4x50
DN380 37x50 mm foliowe z linijką mix kolorów 3x10
DN011 12x45 mm foliowe fluorescencyjne 5x25
DN529 12x45 mm foliowe mix kolorów 4x20
DN530 25x45 mm foliowe mix kolorów 2x20

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE DONAU
Klej usuwalny za pomocą wody
• Zakładki indeksujące idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania

Zakładki

Woreczki strunowe

indeks rozmiar
EM1010 40x60
EM1003 50x70
EM1005 60x80
EM1006 70x100
EM1007 80x120
EM1008 80x180
EM1009 90x200
EM974 100x100

indeks rozmiar
EM975 100x120
EM976 100x150
EM977 100x200
EM978 110x130
EM979 120x180
EM980 140x150
EM981 150x200
EM982 150x220

indeks rozmiar
EM983 150x250
EM984 150x300
EM985 150x400
EM986 160x160
EM987 160x220
EM988 160x250
EM989 170x230
EM990 190x250

indeks rozmiar
EM991 200x250
EM992 200x300
EM993 200x400
EM994 215x300
EM995 220x280
EM996 230x320
EM997 250x300
EM998 250x350

indeks rozmiar
EM999 300x400
EM1000 350x450
EM1001 400x450
EM1002 450x500
EM1004 550x550

WORECZKI STRUNOWE
Folia o grubości 40 mikronów
• Służą do przechowywania niewielkich rozmiarów przedmiotów • Idealnie 
sprawdzają się przy transportowaniu drobnych części luzem, gdy istotne jest, 
aby ich zawartość pozostała razem i nie zaginęła • Idealnie sprawdzają się przy 
przechowywaniu ziół, przypraw czy suszonych owoców, biżuterii • Wysoka jakość 
zamka strunowego • Dopuszczone do kontaktu z żywnością • Grubość woreczków 
40 mikronów • Opakowanie 100 sztuk
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE GRAND
Po odklejeniu nie pozostawiają śladów
• Prosty sposób na oznaczenie ważnych informacji w książce czy katalogu  
• Dają możliwość znakowania kolorem różnych kategorii informacji

indeks kształt rozmiar rodzaj kolor ilość
KW1096 flagi 15x20 mm papierowe mix kolorów 4x50
KW1097 strzałki 45x12 mm PP mix kolorów 5x25

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE EAGLE
Prosty sposób na oznaczenie ważnych informacji w książce 
czy katalogu
• Po odklejeniu nie pozostawiają śladów • Dają możliwość znakowania 
kolorem różnych kategorii informacji • Zestaw 4 kolorów

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
KW1098 15x50 mm papierowe neon 4x25
KW1099 15x50 mm papierowe pastel 4x25
KW1100 20x50 mm papierowe pastel 4x25

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
PB1079 12x45 mm foliowe mix kolorów 4x35
PB1080 12x45 mm foliowe mix kolorów 5x20

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE Q-CONNECT
Klej usuwalny za pomocą wody
• Do zastosowania w pracy, szkole i domu  
• Wykonane z folii PP  
• Umożliwiają zaznaczanie stron

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Zakreślacz Job
-  jeden wkład zakreśli aż 15 000 słów
-  idealny do zaznaczania tekstu na papierze,  

w książkach oraz na wydrukach
- nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero
- tusz na bazie wody w żywych, intensywnych kolorach
- ścięta końcówka o grubości linii pisania: 1-5 mm
-  obudowa z polipropylenu zapewniająca  

możliwość długiego przechowywania

indeks kolor ilość szt.
PB384-3  czerwony 1

PB384-1  niebieski 1

PB384-4  zielony 1

PB384-6  żółty 1

PB384-7  pomarańczowy 1

PB384-8  różowy 1

PB384-MIX  miks kolorów 4

PB384-MIX6  miks kolorów 6

PB384-MIX8  miks kolorów 8

Job - Illuminator

Praktyczny, elegancki zakreślacz
Schneider oferuje bogatą gamę kolorystyczną  
zakreślaczy fluorescencyjnych Job. To produkty  
najwyższej jakości  i trwałości będące bezpieczne  
dla użytkownika i środowiska. Łączą w sobie  
wysoką wydajność z atrakcyjnym wyglądem.
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE OFFICE PRODUCTS
Klej usuwalny za pomocą wody
• Idealne do pozostawienia uwag, informacji w formie zakładki • Wielorazowe 
• Z możliwością zapisu

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
PB1081 12x45 mm foliowe strzałki mix kolorów 5x25
PB1082 12x45 mm foliowe mix kolorów 5x25
PB1083 12x43 mm foliowe mix kolorów 4x24

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
PB1084 12x43 mm foliowe mix kolorów 4x35
PB1085-1 25x43 mm foliowe niebieski 1x50
PB1085-4 25x43 mm foliowe zielony 1x50

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
PB1085-3 25x43 mm foliowe czerwony 1x50
PB1085-6 25x43 mm foliowe żółty 1x50
PB1085-7 25x43 mm foliowe pomarańczowy 1x50

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
PB1086 20x50 mm papierowe mix kolorów 4x40
PB1087 20x50 mm papierowe mix kolorów 4x40
PB1049 20x50 mm foliowe mix kolorów 4x40

PB1081 PB1082

PB1083

PB1085-1

PB1086

PB1087

PB1049

PB1085-4 PB1085-3 PB1085-6 PB1085-7

PB1084



285 ZZnajdź nas online na www.markowebiuro.pl

- Idealne planowania i zarządzania Twoim kalendarzem
- Świetne do kodowania kolorystycznego
- Więcej miejsca, na którym można pisać
- Przyklejasz i odklejasz bez śladu
- Dostępne w wielu kolorach

Zakładki indeksujące Post-it®  
Do Wykonania Czerwone/Żółte/Zielone

PLANUJ

ZNAJDŹ SZYBKO

ORGANIZUJ

ZNAJDŹ SZYBKO

Bądź Dobrze Zorganizowany

ZARZĄDZAJ SWOIM KALENDARZEM  
I PLANUJ SWÓJ DZIEŃ SPRAWNIE I SZYBKO

ZNAJDUJ WAŻNE INFORMACJE  
W NOTATNIKU CZY KALENDARZU

SEGREGUJ PROJEKTY I DOKUMENTY  
WG KATEGORI ABY SZYBKO ODNALEŹĆ  

POTRZEBNE INFORMACJE

PRIORYTETYZUJ PROJEKTY ZGODNIE  
Z UNIWERSALNYM SYSTEMEM KODOWANIA 

KOLORAMI ŚWIATEŁ DROGOWYCH
Znaczniki

ROZMIAR MINI: UNIWERSALNE

ROZMIAR ŚREDNI: IDEALNE DO WYRÓŻNIENIA

4+2
GRATIS

Zakładki indeksujące Post-it® Mini

Zakładki indeksujące Post-it®

Znaczniki samoprzylepne Post-it®

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod
1 140 zakładek 11,9 x 43,1 Czerwone, Niebieskie, Żółte, Zielone 3M058  
2 140 zakładek 11,9 x 43,1 Źółte, Fioletowe, Różowe, Błękitne 3M086  
3 100 zakładek 11,9 x 43,2 Cukierkowe kolory 3M021  
4 4x 140 zakładek + 280 zakładek Gratis 11,9 x 43,2 Czerwone, Niebieskie, Żółte, Zielone 3M058-ZESTAW 

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod
5 50 zakładek 25,4 x 43,2 Żółte 3M001-6  

6 50 zakładek 25,4 x 43,2 Czerwone 3M001-3  

7 50 zakładek 25,4 x 43,2 Niebieskie 3M001-1  

8 50 zakładek 25,4 x 43,2 Zielone 3M001-4  

9 50 zakładek 25,4 x 43,2 Pomarańczowe 3M001-7  

10 50 zakładek 25,4 x 43,2 Fioletowe 3M001-12  

11 50 zakładek 25,4 x 43,2 Różowe 3M001-8  

12 50 zakładek 25,4 x 43,2 Błękitne 3M001-13  

13 10x 50 zakładek + 100 zakładek Gratis 25,4 x 43,2 Czerwone, Zielone, Żółte, Niebieskie 3M113 

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Kod

14
5 x 100 

znaczników 15 x 50
Fioletowy, Różowy, Żółty, Zielony, 

Pomarańczowy 3M089

15
3x 100 

znaczników 25 x 76 Żółte, Różowe, Zielone 3M087

16
10x 50 

znaczników 12,7 x 44,4

Żółte kanarkowe, Intensywnie Żółte, 
Pomarańczowe, Fuksja, Różowe, Zielone, 

Szmaragdowe, Błękitne, Czerwone, 
Ciemny Fiolet

3M023

7

10

6

11 12

8
9

POZOSTAŁE 
KOLORY :

- Idealne planowania i zarządzania
 Twoim kalendarzem
- Świetne do kodowania  

kolorystycznego
- Można po nich pisać
- Przyklejasz i odklejasz bez śladu
- Dostępne w wielu kolorach

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Post-it® index strong - medium size

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Kod

17 40 zakładek 15,8 x 38,1 Morskie, Żółte, Różowe, Fioletowe 3M072

18 24 zakładki proste 50,8 x 38,1 Niebieskie, Zielone, Żółte, Czerwone 3M085

- 2x grubsze od standardowych zakładek Post-it®

- Idealne do oznaczania archiwizowanych akt i dokumentów
- Przyklejasz i odklejasz bez śladu

DUŻY FORMAT

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki
Zakładki indeksujące Post-it® Podpisz Tutaj

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod

19 96 zakładek 11,9 x 43,2 Czerwone, Żółte, Zielone, Niebieskie 3M026

20 96 zakładek 11,9 x 43,2
Różowe, Pomarańczowe,  

Limonkowe, Błękitne 3M088

21 50 zakładek 25,4 x 43,2 Żółte z symbolem  „Podpisz Tutaj” 3M101

- Wskazują na ważne miejsca w dokumentach, wykresach i kalendarzach
- Zaostrzony kształt do precyzyjnego wskazywania
- Różne kolory

- Wskazują konkretne miejsca w dokumentach, które wymagają podpisu
- Przyklejasz i odklejasz bez śladu

NOWOŚĆ
W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod

22 60 zakładek 23,8 x 43,2 Czerwone, Żółte, Zielone 3M073

- Twój dedykowany system oznaczania spraw/projektów do wykonania
- W przenośnym podajniku

17 18

1514

1 2 3 4

5

13

16

19

20

21

22

Zakładki Post-it® pomogą Ci być 

produktywnym i osiągnąć więcej każdego dnia

10+2
GRATIS
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ZAKREŚLACZE Najświeższe trendy wśród zakreślaczy to delikatne, pastelowe kolory,  
a także tusz na bazie wody i obudowa wykonana z surowców odnawialnych

D-TEXT EKOLOGICZNY 24 SIGNAL JOB JOB PASTELOWY

Wysoka wydajność i trwałość Z mieszanki ekologicznej na bazie 
drewna

Ścięta końcówka umożliwiająca 
zakreślanie w trzech grubościach

Zdobywca prestiżowych nagród –  
iF oraz Red Dot Design

Zdobywca prestiżowych nagród – 
 iF oraz Red Dot Design

końcówka ścięta ścięta ścięta  ścięta ścięta

grubość linii pisania (mm)  1-5 2-5 1/2/5  1-5  1-5 

długość linii pisania (m) 200

pojemność tuszu (ml) 5,3-5,7 5,3-5,7

rodzaj tuszu na bazie wody na bazie wody na bazie wody na bazie wody

bezzapachowy 3 3 3 3 3

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3

widoczny na kserokopii 3 3 3 3

okienko umozliwiające 
śledzenie tekstu
bez skuwki nie wysycha 
w ciągu (h)

rodzaj obudowy PP gumowany bok plastik z surowców odnawialnych PP PP PP

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny 3

kolory 6 kolorów: niebieski -1, czerwony -3,
zielony -4, żółty -6, pomarańczowy -7,
różowy -8, zestaw 4 szt. -MIX4
zestaw 6 szt.  -MIX6

5 kolorów: niebieski -1, zielony -4,
żółty -6, pomarańczowy -7, różowy -8,
zestaw 4 szt. -MIX4

5 kolorów: niebieski -1, zielony-4,
żółty -6, pomarańczowy -7, różowy -8

6 kolorów: niebieski -1, czerwony - 3,
zielony - 4, żółty -6, pomarańczowy -7,
różowy - 8, zestaw 4 szt. -MIX,
zestaw 6 szt. -MIX6, zestaw 8 szt. -MIX8

6 kolorów: turkusowy -13, miętowy -04,
waniliowy -06, brzoskwiniowy -07,
lawendowy -012, jasnoróżowy -08

indeks DN049- AM593- HL015- PB384- PB667-

poziom cenowy                          

EKO
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ZAKREŚLACZE Najświeższe trendy wśród zakreślaczy to delikatne, pastelowe kolory,  
a także tusz na bazie wody i obudowa wykonana z surowców odnawialnych

BOSS ORIGINAL BOSS ORIGINAL PASTEL MISTRAL MISTRAL PASTEL USP-200

9 neonowych 10 pastelowych kolorów Zakreśla na różnych rodzajach 
papieru

W delikatnych kolorach Transparentna, obrotowa końcówka

końcówka ścięta ścięta ścięta ścięta ścięta obrotowa

grubość linii pisania (mm) 2-5 2-5 1-5 1-5 5,2

długość linii pisania (m) 210

pojemność tuszu (ml)

rodzaj tuszu na bazie wody na bazie wody tusz pigmentowy

bezzapachowy 3 3 3 3 3

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3 3

widoczny na kserokopii 3 3 3
okienko umozliwiające 
śledzenie tekstu 3

bez skuwki nie wysycha 
w ciągu (h) 4 4 8

rodzaj obudowy PP PP PP PP PP

gwarancja (lata) 2

kolory 9 kolorów: niebieski -1, czerwony -3,
zielony -4, żółty -6, pomarańczowy -7,
różowy -8, lila -10, fioletowy -12,
turkusowy -13, zestaw 4 szt. -MIX,
zestaw 6 szt. -MIX6, zestaw 8 szt. -MIX8

10 kolorów: niebieski pastel -01, 
czerwony -03, zielony pastel -04, żółty 
pastel -06, pomarańczowy pastel -07, 
różowy pastel -08, lila pastel -010, 
ciemnoróżowy pastel -150, turkusowy 
pastel -013, cytrynowy pastel -133,
zestaw 4 szt. -MIX04, zestaw 6 szt. -MIX06,
zestaw 8 szt. -MIX08

6 kolorów: niebieski -1, zielony -4, żółty -6,
pomarańczowy -7, różowy -8, fioletowy -12,
zestaw 4 szt. -MIX4, zestaw 6 szt. -MIX6

6 kolorów: niebieski pastel -01, zielony 
pastel -04, żółty pastel -06, pomarańczowy 
pastel -07, różowy pastel -08, fioletowy 
pastel -012, zestaw 4 szt. -MIX04,
zestaw 6 szt. -MIX06

6 kolorów: niebieski -1, zielony-4, żółty -6,
pomarańczowy -7, różowy -8, fioletowy -12,
zestaw 4szt. -MIX4

indeks CO190- CO190- TO010- TO010- UN143-

poziom cenowy                          
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Zawieszki do kluczy Zegary

indeks kolor
AR320-2 czarny
AR320-1 niebieski
AR320-3 czerwony

indeks kolor
AR320-4 zielony
AR320-6 żółty
AR320 mix kolorów

ZAWIESZKI DO KLUCZY PLASTIKOWE
Ułatwiają organizację pracy biura
• Plastikowe zawieszki do kluczy • Zabezpieczone przezroczystą folią • Okienko 
do wpisania numeru pomieszczenia

Szafki na klucze znajdziesz 
na str. 249-250

indeks kolor
DU046-2 czarny
DU046-3 czerwony
DU046-11 granatowy
DU046-6 żółty

ZAWIESZKI DO KLUCZY KEY CLIP
Najwyższa jakość na rynku!
• Budowa zawieszki umożliwia łatwe korzystanie z informacji zawartej na opisie 
• Po zawieszeniu kluczy zawieszka wisi prosto i nie przekręca się • Każde opakowanie 
wyposażone jest we wkłady do opisu • Opakowanie 6 szt.

ZEGAR ŚCIENNY CEP PRO GLOSS
Wykonany z wysokobłyszczącego polistyrenu
• Nowoczesny design oraz czytelna typografia cyfr • Cyferblat godzinowy i minutowy 
• Wskazówki w kolorze ramy • Zegar wyposażony w cichy mechanizm kwarcowy 
zasilany 1 baterią AA • Średnica 30 cm • Grubość 4,5 cm • 3 lata gwarancji

indeks kolor
PB411-1 niebieski
PB411-4 zielony
PB411-8 różowy

ZEGAR LEITZ WOW
Zegary z bezgłośnie poruszającymi się wskazówkami
• Średnica tarczy 29 cm • Cichy, kwarcowy mechanizm • Konstrukcja z solidnej, 
plastikowej, dwukolorowej ramy ze szklanym frontem • Tarcza z geometrycznym 
wzorem w kolorach WOW i dużymi cyframi • Wskazówki zegara są dobrze widoczne 
na tle tarczy • Z wygodnym otworem do zawieszania • Działa na 1 baterię AA 
(niedołączana do zestawu)

indeks kolor
ES1177-10 biały
ES1177-6 żółty
ES1177-8 różowy
ES1177-1 niebieski
ES1177-13 turkusowy
ES1177-04 zielony
ES1177-12 fioletowy

ZEGARY ŚCIENNE

 

indeks kolor wymiary
PB282  srebrny 28 x 4,0 cm
PB291  srebrny 37,5 x 5,0 cm

indeks kolor wymiary
PB290  czarny 28 x 4,0 cm
PB292  czarny 37,5 x 5,0 cm

ZEGAR ŚCIENNY
Mechanizm kwarcowy
Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego • Z okrągłą białą tarczą 
otoczoną ramą i zabezpieczony plastikową szybką • Nowoczesny design  
oraz czytelna typografia cyfr • Dwie czarne wskazówki plus jedna - czerwona 
- sekundowa • Zegar wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany  
1 baterią AA • Średnica: 28/37,5cm • Grubość: 4/5cm

ZEGAR ŚCIENNY
Mechanizm kwarcowy
Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego • Z okrągłą białą tarczą 
otoczoną ramą i zabezpieczony plastikową szybką • Nowoczesny design  
oraz czytelna typografia cyfr • Dwie czarne wskazówki plus jedna - czerwona 
- sekundowa • Zegar wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany  
1 baterią AA • Średnica: 28/37,5cm • Grubość: 4/5cm

DLA BIURA. DO DOMU. DO PEŁNA.

POJEMNOŚĆ
1,8 l

Czajnik elektryczny AD 1208
• czajnik rodzinny • pojemność min: 0,5 l • obrotowa podstawa i płaskie 
dno • nowoczesne wzornictwo • wskaźnik poziomu wody z podziałką • filtr 
zatrzymujący osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • automatyczne 
wyłączanie po zagotowaniu wody • lampka kontrolna •   rok gwarancji 

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB404  biały z tworzywa 1,8 l 2000 W

POJEMNOŚĆ
1,7 l

• czajnik elektryczny, pozwalający sprawnie zagotować wodę na herbatę 
dla 6-7 osób • pojemność min: 0,5 l • moc: 2000 W • obrotowa podstawa 
i płaskie dno • wskaźnik poziomu wody z podziałką • filtr zatrzymujący 
osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • automatyczne wyłączanie  
po zagotowaniu wody • lampka kontrolna • rok gwarancji

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB481  transparentny szklany 1,7 l 2000 W

Czajnik elektryczny AD 1225

POJEMNOŚĆ
1,7 l

Czajnik elektryczny AD 1216
• czajnik elektryczny o ergonomicznym kształcie • pojemność min: 0,5 l  
• obrotowa podstawa i płaskie dno • wskaźnik poziomu wody z podziałką  
• filtr zatrzymujący osady wapnia • grzałka ze stali szlachetnej • obudowa  
INOX • wnętrze plastikowe • podświetlany wskaźnik poziomu wody  
• automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody • rok gwarancji

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB430  srebrny metalowy 1,7 l 2000 W
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Zeszyty

indeks kolor format ilość kartek liniatura
HL151-1 niebieski A4 80 szara kratka
HL151-2 czarny A4 80 szara kratka
HL151-3 malinowy A4 80 szara kratka
HL152-1 niebieski A5 80 szara kratka
HL152-2 czarny A5 80 szara kratka
HL152-3 malinowy A5 80 szara kratka

ZESZYT / BRULION EASY ORGA
• Bruliony w twardej oprawie • Oprawa introligatorska • Najwyższa z dostępnych 
na rynku twardość okładki • Pełna możliwość rozłożenia brulionu • Biała kapitałka 
mocująca strony • Szary kolor kratki • Format A4 lub A5 • 80 kartek w kratkę

ZESZYT PP COLORS
• Okładka wykonana z wysokiej jakości polipropylenu w jednolitym kolorze, idealnie 
nadaje się do zdobienia • Zwiększona wytrzymałość okładki doskonale zabezpiecza 
wnętrze, które zawiera: stronę tytułową o wysokiej gramaturze 140 g z miejscem na 
nazwisko, logo oraz dodatkowe infografiki

indeks kolor format ilość kartek liniatura
HL642 mix kolorów A4 60 kratka
HL636 mix kolorów A5 60 kratka
HL488 mix kolorów A4 60 kratka
HL489 mix kolorów A5 60 kratka
HL605 mix kolorów B5 60 kratka

indeks format ilość kartek liniatura
HL481 A4 100 kratka
HL482 A4 100 linia
HL483 A4 50 linia
HL484 A4 50 gładki

indeks format ilość kartek liniatura
HL486 A5 100 kratka
HL487 A5 50 kratka
HL574 A6 100 kratka

ZESZYT / NOTATNIK X-BOOK
• Grzbiet klejony od góry
• Różne formaty i rodzaje liniatur

rodzaj gramatura indeks format kartek indeks format kartek
kratka offset 60 g/m2 ID311 A4 96 ID117 A5 96
gładki offset 60 g/m2 ID010 A4 96 ID119 A5 96
linia offset 60 g/m2 ID116 A4 96 ID118 A5 96

ZESZYT / BRULION
Okładka pokryta błyszczącą folią
ZESZYT 
• Zaokrąglone rogi • Okładka zabezpieczona błyszczącym lakierem 
• Papier o gramaturze 60 g/m2

BRULION 
• Twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia • Szyty i wzmocniony grzbiet 
• Papier o gramaturze 60 g/m2

ZESZYT / BRULION OFFICE PRODUCTS
Wytrzymały – szyty i klejony
• Brulion w kratkę • Ilość kartek 96 • Twarda oprawa • W kratkę 5x5 mm • Gramatura 
kartek 55 g/m2 • Gramatura okładki 1000 g/m2 • Margines 2 cm (+/-0,5 cm) 
• Laminowana okładka • Wewnętrzne strony z linią marginesu w kolorze czerwonym 
• Kolor czarny

indeks rodzaj format ilość kartek
PB173 kratka A4 96
PB174 kratka A5 96
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KOŁOZESZYTY
Otwory do segregatora
• Perforacja wzdłuż grzbietu, ułatwiająca wyrywanie kartek

indeks format rodzaj kartek
ID185 A6 kratka 50
ID186 A6 kratka 80
ID191 A5 kratka 50
ID188 A5 kratka 80
ID189 A5 kratka 100
ID043 A5 kratka 120
ID045 A5 kratka 160
ID187 A4 kratka 50
ID040 A4 kratka 80
ID034 A4 kratka 100
ID037 A4 kratka 120
ID039 A4 kratka 160
ID049 B5 z kol. marginesami kratka 100
ID049 B5 Metallic z kol. marginesem kratka 100
ID193 B5 kratka 160

PRODUKT

POLSKI

KOŁONOTATNIK W KRATKĘ LEITZ WOW
Dostępny w żywych kolorach WOW
• Wysokiej jakości kołonotatnik wykonany z polipropylenu • Idealny do robienia 
notatek i przechowywania luźnych dokumentów oraz małych przedmiotów 
• Bardzo mocna, a jednocześnie giętka okładka wykonana z PP • Zintegrowana 
kieszeń do przechowywania luźnych dokumentów • Linijka, która może być 
wykorzystywana także jako zakładka • Mocna oprawa w spiralę ułatwia przewracanie 
kartek i przedłuża trwałość kołonotatnika • Mikroperforacja z nacięciem do jeszcze 
łatwiejszego odrywania kartek • 80 kartek papieru o gramaturze 80 gsm, 
z certyfikatem FSC® • Wysokiej jakości biały papier z satynowym wykończeniem 
i dziurkami umożliwiającymi wpinanie do segregatora

indeks format rodzaj kolor
ES1222-8 A5 kratka różowy
ES1222-1 A5 kratka niebieski
ES1222-13 A5 kratka turkusowy
ES1222-12 A5 kratka fioletowy
ES659-8 A4 kratka różowy
ES659-1 A4 kratka niebieski
ES659-13 A4 kratka turkusowy
ES659-12 A4 kratka fioletowy

indeks format rodzaj kolor
ES659-10 A4 kratka biały
ES659-6 A4 kratka żółty
ES659-04 A4 kratka zielony
ES659-2 A4 kratka czarny
ES1222-10 A5 kratka biały
ES1222-6 A5 kratka żółty
ES1222-04 A5 kratka zielony
ES1222-2 A5 kratka czarny

KOŁONOTATNIK ECONIL
• Dwa formaty do wyboru: 24 x 15 cm w linie oraz A6 w linie lub kratkę 
• Przednia i tylna okładka wykonana z ekologicznego materiału wytwarzanego 
z pozostałości trzciny cukrowej, do okładki dołączony jest długopis, wykonany 
z biodegradowalnych materiałów 
• Gramatura papieru 70 g  
• Ekologiczny papier wykonany z trzciny cukrowej 
• Posiada wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy z oczkiem zamykającym 
• W środku przekładka wykonana ze sztywnego papieru, z papierową kieszonką 
po obu stronach

indeks rodzaj
AR707L 24 x 15 linia
AR706K A6 kratka
AR706L A6 linia

KOŁOBRULION 
Z PRZEKŁADKAMI PP 
NOTOBOOK
Wyjmowane przekładki z PP z registrami 
z miejscem do opisu oraz kieszenią 
na dokument
• Okładka z kolorowego PP • Podwójna metalowa 
spirala • Perforacja ułatwiająca odrywanie stron 
• Strony dziurkowane • Gumka do zamykania 
w kontrastowym kolorze • 100 kartek

indeks format kolor rodzaj
KW1101-1 A4 niebieski kratka
KW1101-7 A4 pomarańcz. kratka
KW1101-5 A4 szary kratka
KW1101-4 A4 zielony kratka
KW1102-1 A5 niebieski kratka
KW1102-7 A5 pomarańcz. kratka

indeks format kolor rodzaj
KW1102-5 A5 szary kratka
KW1102-4 A5 zielony kratka
KW1103-1 A4 niebieski linia
KW1103-4 A4 zielony linia
KW1004-1 A5 niebieski linia
KW1004-4 A5 zielony linia

indeks format kartek spirala oprawa indeksy
KW169 A4 160 pojedyncza miękka –
KW186 A4 96 pojedyncza miękka –
KW167 A4 80 pojedyncza miękka –
KW172 A5 50 podwójna miękka –
KW173 A6 50 podwójna miękka –
KW171 A4 160 podwójna twarda kolorowe
KW170 A4 100 podwójna twarda kolorowe
KW175 B5 160 podwójna twarda kolorowe
KW174 B5 100 podwójna twarda kolorowe

ZESZYTY – KOŁOBRULIONY I KOŁOZESZYTY
Strony perforowane
• Liniatura kratka • Metalowa spirala • Z marginesem • Dziurkowane

Zeszyty ze spiralą

EKO

Notatniki znajdziesz  
na str. 190
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

MINI LEITZ MINI METALOWY 
LEITZ WOW

MINI F5 COLOUR'ICE F4 NOWA-10/S

Poręczny zszywacz Otwarcie 180° umożliwia zszywanie 
tapicerskie

Zintegrowany rozszywacz Kompatybilny do kolekcji Colour'Ice Rozszywacz z uchwytem na zszywki

ilość zszywanych kartek 10 10 10 10 15

rodzaj zszywek 10 10 10 24/6, 26/6 10

system redukcji siły nacisku

rodzaj obudowy metal w obudowie z tworzywa sztucznego obudowa z metalu, z plastikowymi 
elementami tworzywo ABS / metal tworzywo ABS / metal plastikowy korpus z metalowym 

mechanizmem

zintegrowany rozszywacz 3 3 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 50 48 38 30 60

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie 3 3 3

gwarancja (lat) 10 przy stosowaniu zszywek Leitz 10 przy stosowaniu zszywek Leitz 5 przy stosowaniu zszywek Rapid 5 przy stosowaniu zszywek Rapid 10

kolory
 

niebieski -1
czarny -2

8 kolorów: niebieski -1, czarny -2, 
zielony -04, żółty -6, różowy -8, biały -10, 
fioletowy -12, turkusowy -13

niebieski -1
czarny -2

niebieski -1
zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7

zielony -4
żółty -6
różowy -8
turkusowy -13
beżowy -16

indeks ES233- ES589- ES604- ES1453- PB1147-

poziom cenowy                          
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

DYNAMIC S5104 ALPHA S5023B LESS EFFORT 10 MAŁY F6 TRENDY 45

Z kolorowymi elementami Pojemnik na zapasowe zszywki 50% redukcji siły nacisku Krótki magazynek Zintegrowany rozszywacz

ilość zszywanych kartek 20 20 20 20 25

rodzaj zszywek 24/6, 26/6 24/6, 26/6 10 24/6, 26/6 24/6, 26/6

system redukcji siły nacisku 3

rodzaj obudowy tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne plastik tworzywo ABS / metal plastik

zintegrowany rozszywacz 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 57 48 47 50 60

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3 3 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3 3

zszywki w zestawie

gwarancja (lat) 3 3 10 5 przy stosowaniu zszywek Rapid 10

kolory /

/
/

czarno-niebieski -1
czarny -2
czarno-czerwony -3
czarno-pomarańczowy -7

/
/
/

szaro-niebieski -1
szaro-czarny -2
szaro-czerwony -3

niebieski -1
czerwony -3
zielony -4

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

czarny -2
czerwony -3
zielony -4

indeks KW414- KW013- PP597- ES605- PP595-

poziom cenowy                          
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

NOWA-35/S MAŁY LEITZ E25 B2 RE+NEW SENSO

Rozszywacz z uchwytem na zszywki Łatwe, dokładne zszywanie dzięki 
technologii Direct Impact

Wyprodukowany w Niemczech Z plastiku z recyklingu Zszywanie zamknięte i otwarte

ilość zszywanych kartek 25 25 25 25 25

rodzaj zszywek 24/6, 26/6 24/6, 26/6 24/6, 26/6 24/6, 26/6 24/6, 26/6

system redukcji siły nacisku

rodzaj obudowy metal w obudowie z tworzywa sztucznego metal w obudowie z tworzywa sztucznego plastik plastik tworzywo sztuczne / metal

zintegrowany rozszywacz 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 52 35 53 65 50

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie 3 3 3

gwarancja (lat) 10 3 przy stosowaniu zszywek Leitz 10 10 5

kolory

 

zielony -4
żółty -6
różowy -8
turkusowy -13
beżowy -16

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
różowy -8
fioletowy -12
turkusowy -13

czarny -2 niebieski -1
czarny -2
zielony -3

indeks PB1148- ES101- AM374- AM597- TET010-

poziom cenowy                          

EKO
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

NOWA-210S/S NOWA-335/S NOWA-335S/S LESS EFFORT 35 ŚREDNI LEITZ

Rozszywacz z uchwytem na zszywki Rozszywacz z uchwytem na zszywki Rozszywacz z uchwytem na zszywki 45% redukcji siły nacisku Łatwe, dokładne zszywanie dzięki 
technologii Direct Impact

ilość zszywanych kartek 30 30 30 30 30

rodzaj zszywek 24/6, 26/6 24/6, 26/6 24/6, 26/6 24/6, 26/6 24/6, 26/6

system redukcji siły nacisku 3

rodzaj obudowy metal plastik metal plastik metal w obudowie z tworzywa sztucznego

zintegrowany rozszywacz 3 3 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 95 70 70 52 45

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie 3

gwarancja (lat) 10 10 10 10 10 przy stosowaniu zszywek Leitz

kolory szary -5
biały -10

zielony -4
żółty -6
różowy -8
turkusowy -13
beżowy -16

szary -5
żółty -6
różowy -8
biały -10
turkusowy -13

niebieski -1
czerwony -3
zielony -4

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

indeks PB1151- PB1149- PB1150- PP598- ES100-

poziom cenowy                          
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

ŚREDNI METALOWY LEITZ LEITZ NEW NEXXT 
SOFTPRESS

E30 F16 FS SUPREME OMNIPRESS 
SO30

Łatwe i dokładne zszywanie dzięki 
technologii Direct Impact

Łatwe zszywanie  dzięki technologii 
Softpress

Wyprodukowany w Niemczech Krótki magazynek Technologia redukująca użycie siły

ilość zszywanych kartek 30 30 30 30 30

rodzaj zszywek 24/6, 26/6 Softpress 140x 24/6, 26/6 24/6, 26/6 Rapid Omnipress 30

system redukcji siły nacisku 3 3

rodzaj obudowy obudowa z metalu, z plastikowymi elem. metalowy z plastikową obudową plastik / metal tworzywo ABS / metal tworzywo ABS / metal

zintegrowany rozszywacz 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 45 53 55 40

zszywanie zamknięte 3 3 płaskie 3 3 3 płaskie

zszywanie otwarte 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie 3 3 3

gwarancja (lat) 10 przy stosowaniu zszywek Leitz 10 przy stosowaniu zszywek Leitz 10 5 5

kolory 15 kolorów: niebieski -1, jasnoniebieski -01,
czarny -2, czarny błyszczący -02, 
czerwony -3, jasnoczerwony -03, 
jasnozielony -04, zielony -28, żółty -6,
różowy -8, biały -10, ciemnoniebieski -11, 
fioletowy -12, turkusowy -13

niebieski -1
czarny -2

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

/
/
/

czarno-szary
czarno-czerwony
biało-różowy

indeks ES721- ES1451- AM375- ES740- ES831 / ES832 / ES833

poziom cenowy                          
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

F30 LE-45F B4 RE+NEW S5180 SAVE FORCE ALPHA S6030B

Flat Clinch – redukcja wysokości 
zszywanych dokumentów o 30%

Zszywanie na płasko Z plastiku z recyklingu Redukcja siły nacisku do 50% Pojemnik na zapasowe zszywki

ilość zszywanych kartek 30 40 40 50 60

rodzaj zszywek 24/6, 26/6 24/6~26/6, 24/8~26/8 24/6 , 26/6, 24/8, 26/8 24/6, 26/6, 23/6, 23/8 23/10

system redukcji siły nacisku 3 3

rodzaj obudowy tworzywo ABS / metal metal / plastik plastik plastik / metal plastik / metal

zintegrowany rozszywacz 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 55 48 65 54 61

zszywanie zamknięte 3 płaskie 3 płaskie 3 3 3

zszywanie otwarte 3

zszywanie tapicerskie 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3

zszywki w zestawie 3

gwarancja (lat) 5 przy stosowaniu zszywek Rapid 10 25 3 3

kolory

 

niebieski -1
czerwony -3
jasnoniebieski -01
czarny -2
jasnoczerwony -03
zielony -04
żółty -6
biały -10

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
beżowy -16

czarny -2 czarny -2 / szaro-czarny

indeks ES781- PB517- AM598- KW1108- KW016

poziom cenowy                          

EKO
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

B4FC SUPREME OMNIPRESS SO60 8538 DS-23S13QL DS-23S15FL

Wyprodukowany w Niemczech Technologia redukująca użycie siły Metalowy o dużej wytrzymałości Zszywki ładowane od góry Ładowanie zszywek od przodu

ilość zszywanych kartek 50 60 100 100 120

rodzaj zszywek 24/6, 26/6, 24/8, 26/8 Rapid Omnipress 60 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15 23/6 ~ 23/13 23/6 ~ 23/15

system redukcji siły nacisku 3

rodzaj obudowy plastik tworzywo ABS / metal metal metal / plastik metal / plastik

zintegrowany rozszywacz 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 60 40 69 60 80

zszywanie zamknięte 3 płaskie 3 płaskie 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3

wskaźnik ilości zszywek 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3 3 3

zszywki w zestawie 3 3

gwarancja (lat) 25 5 przy stosowaniu zszywek Rapid 3 10 10

kolory niebieski -1
czarny -2
szary -5

/
/
/

czarno-szary
czarno-czerwony
biało-różowy

/ czarno-szary mix kolorów mix kolorów

indeks AM386- ES834 / ES835 / ES836 KW202 PB1019 PB1020

poziom cenowy                          
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

DS-23S20FL 8539

Ładowanie zszywek od przodu Metalowy o dużej wytrzymałości

ilość zszywanych kartek 170 200

rodzaj zszywek 23/6 ~ 23/20 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 
23/20, 23/23

system redukcji siły nacisku

rodzaj obudowy metal / plastik metal

zintegrowany rozszywacz

głębokość wsunięcia kartki (mm) 80 64

zszywanie zamknięte 3 3

zszywanie otwarte 3

zszywanie tapicerskie

wskaźnik ilości zszywek 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3

zszywki w zestawie

gwarancja (lat) 10 3

kolory mix kolorów / czarno-szary

indeks PB1021 KW203

poziom cenowy           

JEŚLI W FIRMOWEJ 
KUCHNI ZAMONTUJESZ 
FILTR OCZYSZCZAJĄCY 

WODĘ, W KOSZACH 
ZNAJDZIE SIĘ DO 60% 

MNIEJ PLASTIKU
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indeks kolor
ES1196-8 różowy
ES1196-1 niebieski
ES1196-7 pomarańczowy
ES1196-13 turkusowy
ES1196-12 fioletowy
ES1196-4 zielony

indeks kolor
ES1196-2 czarny
ES1196-10 biały
ES1196-6 żółty
ES1196-04 zielony
ES1196-02 czarny

10
kartek

20
kartek

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY WOW
Idealny dla osób, które często zszywają
• Zszywa do 10 kartek • Łatwy w obsłudze  
jedną ręką • Zasilany baterią • Zszywki E1

indeks kolor zintegrowany 
rozszywacz

ES546-01 niebieski nie
ES546-02 czarny nie
ES546-10 biały nie

10
kartek

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY LEITZ 
NEXXT SERIES 5532
Łatwe i sprawne użytkowanie jedną ręką
• Zszywa do 10 kartek • Idealny do częstego użycia • Łatwe i sprawne użytkowanie 
jedną ręką • Niezawodne działanie – zasilany prądem (zasilacz w komplecie) 
• Specjalnie zaprojetowane zszywki, które nie zacinają się podczas zszywania 
• Zawiera zestaw 1000 e-zszywek • Zszywki Leitz e-10 
• 3 lata gwarancji przy używaniu zszywek Leitz

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY LEITZ NEXXT SERIES
Idealny dla osób, które często zszywają
• Zszywa do 20 kartek papieru (80 gsm) • Łatwy w obsłudze jedną ręką 
• Pracuje niezawodnie korzystając z zasilania z sieci • Stosowanie zszywek e2 
zapewnia zszywanie bez zacięć • 3 lata gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS 
przy stosowaniu zszywek Leitz

indeks kolor
ES296-2 czarny
ES296-10 biały
ES296-1 niebieski

indeks kolor zintegrowany 
rozszywacz

ES110 srebrny nie

80
kartek

ZSZYWACZ KASETOWY LEITZ 5551
W komplecie po 1 kasetce każdego rodzaju zszywek
• Zszywa do 80 kartek • Wymiana zszywek odbywa się przez jednorazową wymianę 
kasetek, oznaczonych kolorem w zależności od grubości zszywanego pliku kartek 
(od 25 do 80) • Ergonomiczny uchwyt ułatwiający zszywanie dużej ilości kartek 
• Zszywki w kasetach K6 (25 kartek), K8 (40 kartek), K10 (55 kartek), K12 (80 kartek) 
• 10 lat gwarancji

indeks kolor zintegrowany 
rozszywacz

ES099 metaliczny niebieski nie

30
kartek

ZSZYWACZ NOŻYCOWY LEITZ 5548
Zszywanie zamknięte i otwarte
• Zszywa do 30 kartek • Obudowa metalowa połączona z wysokiej jakości plastikiem 
• Idealny dla tych, którzy zszywają w ręku • Ergonomiczny kształt dopasowuje się 
do dłoni, a specjalna konstrukcja ułatwia zszywanie • Głębokość wsuwania kartek 
do 54 mm • Zszywki 24/6 i 24/8 • 10 lat gwarancji

indeks kolor zintegrowany 
rozszywacz

ES952 chrom nie

50
kartek

ZSZYWACZ NOŻYCOWY K1 RAPID
Klasyczny zszywacz nożycowy
• Zszywa do 50 kartek • Solidny, klasyczny zszywacz nożycowy wykonany całkowicie 
ze stali • Praktycznie niezniszczalny • Doskonały w handlu, usługach, w biurach, 
przy wysyłce poczty • Można go rozmontować w celu konserwacji lub naprawy 
• Zszywki 24/6 i 24/8 • 5 lat gwarancji

Zszywacze elektryczne

Zszywacze kasetowe Zszywacze nożycowe
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indeks kolor zintegrowany 
rozszywacz

ES1109-2 czarny/Black Magic nie
ES1109-10 biały/Coconut Kiss nie
ES1109-1 pastelowy niebieski/Fondant Blue nie
ES1109-8 pastelowy różowy/Stawberry Cream nie
ES1109-6 pastelowy żółty/Mellow Yellow nie

50
kartek

ZSZYWACZ NOŻYCOWY RETRO CLASSIC K1
Najlepiej sprzedający się na świecie zszywacz nożycowy
• Zszywa do 50 kartek • Efektywne, wielozadaniowe narzędzie do użytku zarówno 
w biurze, jak i domu • Charakteryzuje się atrakcyjnym, klasycznym wzornictwem 
i wykończeniem w stylu retro • Funkcjonalne, tradycyjne ładowanie od tyłu 
• Regulowane kowadełko służące do wyboru zszywania zamkniętego lub otwartego 
• Zszywki 24/6 i 24/8 • 5 lat gwarancji

indeks rodzaj zszywa do zszywacza Eagle ilość w opak.
KW048 23/6 30 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW049 23/8 40 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW050 23/10 60 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW051 23/13 90 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW052 23/15 110 939, 8539 1000 szt.
KW053 23/17 130 939, 8539 1000 szt.
KW243 23/20 170 939, 8539 1000 szt.
KW055 23/23 200 939, 8539 1000 szt.

ZSZYWKI SPECJALISTYCZNE EAGLE
Kompatybilne ze wszystkimi modelami zszywaczy Eagle

Zszywki

indeks rodzaj ilość w opak.
KW111 24/6 1000 szt.
KW111M 24/6 miedziane 1000 szt.
KW110 10 1000 szt.

ZSZYWKI GRAND
Standardowa jakość

indeks kolor rodzaj ilość w opak.
PP606 srebrny Nr 10 1000 szt.
PP607 czerwony Nr 10 1000 szt.
PP608 niebieski Nr 10 1000 szt.
PP003 srebrny zszywki 23/8 1000 szt.
PP609 srebrny zszywki 24/6 1000 szt.
PP610 czerwony zszywki 24/6 800 szt.
PP611 niebieski zszywki 24/6 800 szt.
PP612 srebrny zszywki 24/8 1000 szt.

ZSZYWKI KANGARO
Mocna stal 
• Idealna kalibracja • Wzmocnione łączenia między zszywkami • Zszywają do 25% 
więcej kartek niż inne dostępne na rynku

indeks rodzaj ilość w opak.
ES285 Nr 8 1000 szt.
ES105 Nr 10 1000 szt.
ES103 24/6 1000 szt.
ES104 26/6 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES271 24/8 1000 szt.
ES102 25/10 1000 szt.
ES111 23/15XL 1000 szt.

ZSZYWKI LEITZ GALWANIZOWANE
Wydłużają żywotność zszywaczy Leitz
• Mocne, stalowe zszywki w różnych rozmiarach • Stosowanie zszywek Leitz 
zapewnia najwyższą niezawodność zszywaczy
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indeks rodzaj zszywa kartek długość nóżki
ES588 10e 10 4 mm
ES1277 20e 20 6 mm

indeks model rodzaj zszywek zszywa 
kartek

ES399 K6 26/6 25
ES942 K8 26/8 40
ES939 K10 26/10 55
ES109 K12 26/12 80

ZSZYWKI DO ZSZYWACZY ELEKTRYCZNYCH 
LEITZ
Niezawodność w działaniu
• Wykonane z bardzo odpornej stali • Najwyższa niezawodność przy zastosowaniu 
w zszywaczu elektrycznym Leitz 5533 • Opakowanie zawiera 2500 zszywek

ZSZYWKI DO ZSZYWACZA KASETOWEGO LEITZ
Idealnie pasują do zszywacza 5551
• Kasetka z mocnymi, stalowymi zszywkami • Najwyższa niezawodność 
przy zastosowaniu w zszywaczu Leitz 5551 Heavy Duty

indeks rodzaj ilość 
w opak.

AM388 Nr 10 1000 szt.
AM389-OP 24/6 1000 szt.
AM391 24/6 miedziowane 1000 szt.
AM392 Nr 10 miedziowane 1000 szt.

ZSZYWKI NOVUS
Pasują również do zszywaczy elektrycznych
• Najwyższej jakości produkty zarówno do zszywaczy ogólnego przeznaczenia 
jak i heavy-duty zszywaczy biurowych • Wykonane z drutu najwyższej jakości 
i wytrzymałości • Pełna paleta rozmiarów

indeks rodzaj ilość w opak.
ES768 standard 24/6 1000 szt.
ES767 standard 26/6 1000 szt.
ES757 strong 23/8 1000 szt.
ES758 strong 23/10 1000 szt.
ES759 strong 23/12 1000 szt.
ES761 strong 23/14 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES762 strong 23/15 1000 szt.
ES763 strong 23/17 1000 szt.
ES764 strong 23/20 1000 szt.
ES765 strong 23/24 1000 szt.
ES345 strong 24/6 1000 szt.
ES766 strong 26/6 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES755 super strong 24/8 5000 szt.
ES756 super strong 26/8 5000 szt.
ES769 super strong 9/10 1000 szt.
ES770 super strong 9/12 1000 szt.
ES773 super strong 9/14 5M 100 szt.
ES751 super strong 9/17 1000 szt.

ZSZYWKI RAPID
Wysoki poziom niezawodności
• Standard – oznacza wysoki poziom niezawodności • Gwarantowane zszycie pliku 
do 20 kartek • Strong – wykonane z twardszego materiału, zszywają do 30 kartek 
• Najlepiej działające w zszywaczach Supreme, Fashion i z funkcją SuperFlatClinch 
• Wersja Strong 23 do zszywaczy Heavy Duty • SuperStrong – wykonane z ekstra 
mocnej stali, najlepiej działają w zszywaczach Heavy Duty i elektrycznych

indeks
DN140

ZWILŻACZ GLICERYNOWY DONAU
Ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie papierowych kartek
• Nie pozostawia tłustych plam na papierze • Charakteryzuje się subtelnym, 
miętowym zapachem • Nietoksyczny – na bazie gliceryny kosmetycznej 
• Posiada atest PZH • Podłoże antypoślizgowe • Średnica nawilżacza 55 mm • Średnica 
opakowania 80 mm • Nie zawiera niebezpiecznych składników • Pojemność 20 ml

Zwilżacze
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Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

A
akumulatorki 53

albumy ofertowe 51

B
bakalie 13 – 15

baterie 52 – 53 

bindownice 54

biuwary 55

bloki

• biurowe 55

• do flipchartów 56

• rysunkowe 55

• techniczne 55

bruschetta 31

C
ciastka 15 – 17

cienkopisy 57 – 58

cukier 18

cukierki 18

cukiernice 38

czajniki 18

czekoladki 19

D
datowniki 58 – 59

deski z klipem 59

długopisy

• automatyczne 60 – 65

• ekskluzywne 66 – 70

• klasyczne 71 – 76

• recepcyjne 77

drukarki etykiet 77 – 78

druki akcydensowe 79 – 80

dyplomy 81

dzbanki 37 – 39

dzienniki korespondencyjne 81

dziurkacze 82 – 87

dzwonki recepcyjne 88

E
etui

• do kart outdoor 88

• na dwie karty 88

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

etui • z klipem 88

etykiety

• cenowe 88

• do DYMO / Brother 89

• do zaznaczania „kółka” 90

• do zaznaczania „emoty” 90

• na segregatory 90

• poliestrowe 91

• polietylenowe 91

• uniwersalne białe 90, 92 – 94

• wysyłkowe 95

• znamionowe srebrne 92

F
filtry prywatyzujące 96

flipcharty 97 – 98

folie

• bąbelkowa 99

• laminacyjna 99

• samoprzylegająca 100

• samoprzylepna 100

• stretch 100

fotele 101 – 109

G
gąbki do tablic 110

gilotyny 111 – 113

grafity 114

grzbiety do bindowania 114

gumki do ścierania 114 – 115

gumki recepturki 115

H
herbaty • białe 19

• czarne 19 – 20

• owocowe 20 – 21

• zielone 21 – 22

• ziołowe 22

I
identyfikatory 116 – 120

K
kable 121

kalkulatory 122 – 125

kartoteki na teczki 126 – 127

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

kartony ozdobne 126

kasetki na pieniądze 127

kawy

• mielone 22 – 23

• rozpuszczalne 23 – 24 

• ziarniste 24 – 27

kieszenie

• magnetyczne 127

• na stopę paletową 127

• neodymowe 128

• z paskami montażowymi 128

• z uchwytami z drutu 128

kleje

• w płynie 129

• w sztyfcie 130

klipy

• archiwizacyjne 131

• do dokumentów 131

komplety kawowe 37, 39

koperty

• bezpieczne 131

• HK z paskiem 132

• kurierskie 131

• konfekcjonowane 132

• ozdobne 133

• olejowane 132 – 133

• RBD poszerzane 133

• SK samoklejące 133

• z nadrukiem 134

korektory 

• w piórze 134

• w płynie 134

• w taśmie 135 – 138

kostki biurowe 139

kosze na śmieci 139 – 140

koszulki • na dokumenty 141 – 144

• podróżne 145

kreda 145

krzesła 102, 104

kredki 145

Alfabetyczny spis produktów
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Alfabetyczny spis produktów

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

kubki

• jednorazowe 24 – 27

• termiczne 29

kwasek cytrynowy 30

L
laminatory 146 – 149

lampki 150

latarki 53

linijki 150

listwy

• do archiwizacji 150

• do wpinania czasopism 150

• magnetyczne C-profile 151

• samoprzylepne magnetyczne 151

• samoprzylepne na monitor 152

• wsuwane 152

• zasilające 153

lizaki 30

Ł
ładowarki 53, 121

M
magnesy 155

markery

• do tkanin 155

• kredowe 156

• olejowe 157 – 158

• permanentne 159 – 162

• suchościeralne 163 – 164

• widoczne w UV 155

masa mocująca 165

maty pod krzesło

• na dywany 165

• na podłogi 165

mechanizmy ściągające 165 – 166

mleko

• bez laktozy 30

• UHT 31

• zagęszczone 31

myszy bezprzewodowe 166

N
naboje 281

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

napoje gazowane 31

niszczarki 167 – 189

notatniki 190

notesy

• kolorowe 191 – 196

• kształty 194

• typ „Z” 193 – 194

• żółte 194 – 196

• żółte ekologiczne 193

noże pakowe 196 – 197

nożyczki 198 – 200

numeratory 201

O
obwoluty „L” 201

oklejarki do taśm 201

okładki

• do bindowania 202

• do termooprawy 202

• na dyplomy 202

ołówki

• automatyczne 203

• klasyczne 203 – 204

P
paluszki 31

patery 38

panale prezentacyjne 204 – 205

papier

• do plotera 206

• fotograficzny 206

• kancelaryjny 206

• komputerowy 207

• ksero biały 208   –   212

pastele 213

pieczątki

pinezki

• metalowe 213

• tablicowe 213 – 214

pióra

• kulkowe 64, 67 – 69, 74 – 75

• wieczne 66 – 70

pisaki biurowe 214

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

plecaki 271 – 272

podajniki do taśm 214

podkładki • pod nadgarstki 215

podkładki • pod mysz 215 – 216

podkłady na biurko 216 – 217

podnóżki 217 – 218

podpórki pod plecy

podstawy

• pod laptopa 218 – 219

• pod monitor 219 – 220

pojemniki

• MyBox plastikowe 221

• na czasopisma 220

• na długopisy 222

• na dokumenty 222

• na kable 222

• na karteczki 222

• na spinacze 223

• ścienne 223

• z szufladami 224 – 225

przedłużacze 153

podkładki

• kartonowe 225 – 226

• PP 226 – 227

pudła

• archiwizacyjne 227 – 230

• Click&Store 231

R
ramki

• magnetyczne 232 – 233

• samoprzylepne 234

rolki • faksowe

• kasowe

rozszywacze 235

S
segregatory

• dźwigniowe 236 – 242

• na akta osobowe 243

• ofertowe 243

• ringowe 242 – 244

sejfy 244
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Alfabetyczny spis produktów

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

serwetniki 38

skoroszyty

• oczkowe 245

skoroszyty • uniwersalne miękkie 245

• uniwersalne twarde 245

• wpinane miękkie 245

• wpinane twarde 246

• zaciskowe 246

skorowidze 246

smycze 246

soki 32

soki cytrynowe 32

sortery dokumentów 247

spinacze 247 – 248

stojaki 

• na dokumenty 248

• na książki 248

• na parasole 248

• na ulotki 248 – 249

• na wizytówki 249

syropy 32 – 33

szafki na klucze 249 – 250

szklanki 39

szpilki 250

sztućce 37

szuflady na dokumenty 250 – 251

Ś
śmietanki do kawy 33

T
tablice

• filcowe 252

• korkowe 252

• mobilne 253

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

tablice • suchościeralne 253 – 256

• szklane 257

tabliczki informacyjne 

talarki 32

talerze 38 – 39

taśmy 

• biurowe 257 – 260

• do DYMO 260

• do kabli 260

• dwustronne 260

• magnetyczne 261

• montażowe piankowe 261

• pakowe 261 – 262

teczki

• do podpisu 263

• harmonijkowe 263 – 264

• kopertowe 264

• na akta osobowe 265

• przestrzenne 265

• skrzydłowe wiązane 265

• skrzydłowe z gumką 266 – 267

• zawieszkowe 267 – 268

temperówki

tonery

• kolorowe 270

• monochromatyczne 270

torby 271 – 274

trymery 275

tuby na rysunki 275

tusze 275

tusze do drukarek 276

Nazwa kategorii • Rodzaj Strony

U
uchwyty

• do kabli 277

• do markerów 277

• do monitorów 278

• do tabletów 279

W
wąsy do skoroszytów 280

wieszaki na ubrania 280

wizytowniki 280 – 281

wkłady do długopisów 281

woda mineralna 33 – 35

worki do niszczarek 281

worki strunowe 282

wskaźnik do prezentacji 282

Z
zakładki indeksujące 282 – 285

zakreślacze 286 – 287

zawieszki do kluczy 288

zegary 288

zeszyty 289

zeszyty ze spiralą 290

zszywacze

• biurowe 291

• elektryczne 299

• kasetowe 299

• nożycowe 299 – 300

zszywki 300 – 301

zwilżacz glicerynowy 301


