K ATALOG

LO G I S T YC Z N Y

Zaopatrujemy ludzi,
nie biura

Wprowadzenie
Profesjonalna organizacja i efektywność są podstawowymi

Spis treści

elementami zapewniającymi płynne działanie w obszarze

Ramki informacyjne DURAFRAME®

3–6

magazynowania i w logistyce.

System prezentacyjny VARIO®

7–8

Odpowiednie oznakowanie przechowywanych towarów,
oznaczenie podłogowe ciągów komunikacyjnych lub miejsc
do składowania palet, a także oznaczeń związanych
z zachowaniem bezpieczeństwa ma zasadnicze

Oznaczenie podłgowe w produkcji i w magazynie
Kieszenie magazynowe

11 – 15

Kieszenie do oznakowania regałów i pojemników

16 – 20

DURAFIX® – Samoprzylepna listwa magnetyczna

20

znaczenie dla optymalizacji pracy magazynu lub centrum

Karty ID i identyfikatory

logistycznego. W praktyce odpowiednie oznaczenie zmniejsza

Sortery i półki z tworzywa

prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

9 – 10

do przechowywania dokumentów

21 – 24
25 – 26

Pojemniki na odpady

27 – 29

Kieszenie magazynowe i systemy paneli informacyjnych

Skrzynki na klucze/apteczki

30 – 31

umożliwiają uniwersalne oznakowanie oraz są przyjazne

Uchwyty do tabletów

32 – 33

dla użytkownika dzięki łatwemu wkładaniu i wyjmowaniu

Etykiety poliestrowe i polietylenowe 

34

Folie bąbelkowa / folie stretch 

35

Oklejarki do taśmy 

35

łatwego skanowania, nasze rozwiązania wspierają wydajność

Tablice suchościeralne 

35

i bezpieczeństwo.

Noże pakowe 

36

Taśmy pakowe 

37

dokumentów i etykiet. Niezależnie od tego, czy są używane
do oznaczania stref niebezpiecznych, dostarczania informacji
o procesach, czy do wyraźnego oznaczania produktów w celu

Oferta produktów magazynowych jest bardzo szeroka.

Czyściwo38

Od ramek magnetycznych – profesjonalnego sposobu

Dozowniki do czyściwa

38

Ręczniki ZZ

39

Dozowniki do ręczników

40

Płyny do podłóg

41

i bezpieczeństwa, produkty takie jak taśmy do znakowania

Środki do usuwania etykiet / kleju

41

podłóg DURALINE STRONG są zgodne z odpowiednimi

Dezynfekcja42

normami DIN.

Markery olejowe

prezentacji informacji – do kieszeni magazynowych i folii
stretch. Nasze rozwiązania magazynowe i logistyczne
pomagają zapewnić wysoki poziom wydajności
i bezpieczeństwa. Aby spełnić wymagania dotyczące zdrowia

2|
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W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl
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DURAFRAME®

Dostępny
w 8 kolorach

Folia nieodbijająca
światła

Samoprzylepna ramka informacyjna
przeznaczona do zastosowania wewnątrz
DURAFRAME® to samoprzylepna ramka informacyjna do prezentacji informacji na
trwałych i gładkich powierzchniach. Materiały informacyjne mogą być wymieniane
szybko i łatwo, widoczne są z obu stron. Ponowne odklejenie ramki jest bezproblemowe i nie pozostawia żadnych śladów. Ramka wygląda identycznie z obu stron i może
być stosowana zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Dostępna w różnych
formatach od A6 do 70x100 cm w 8 kolorach do wyboru.

DURAFRAME®
· Samoprzylepna ramka informacyjna
· Zastosowanie: do prezentacji informacji,
np. opisu pomieszczeń, ofert promocyjnych
· Szybkie wkładanie i wymiana informacji dzięki
uchylnej magnetycznej ramce
· Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
· Po przyklejeniu do szyby jest możliwość
korzystania z obu stron
· Ramka wygląda identycznie z obu stron
· Do stosowania w pionie i w poziomie

Identyczny wygląd
ramki z obu stron

Samoprzylepny tył

Uchylna
magnetyczna ramka

Format

Produkt #

Kolor

Opakowanie

A6

DU120-

2 czarny, 15 srebrny

2 szt.

A5

DU1073-

2 czarny, 15 srebrny

10 szt.

A5

DU119-

2 czarny, 15 srebrny

2 szt.

A4

DU291-

02 czarny, 10 biały, 03 czerwony, 04 zielony, 01 granatowy, 07 pomarańczowy, 15 srebrny

10 szt.

A4

DU118-

2 czarny, 3 czerwony, 4 zielony, 11 granatowy, 7 pomarańczowy, 10 biały, 14 złoty, 15 srebrny

2 szt.

A3

DU709-

2 czarny, 3 czerwony, 4 zielony, 11 granatowy, 7 pomarańczowy, 15 srebrny

6 szt.

A3

DU117-

2 czarny, 3 czerwony, 4 zielony, 11 granatowy, 15 srebrny

2 szt.

Przegląd wszystkich produktów DURAFRAME® –
kolory pokazane są na stronie 6.

Więcej wariantów dostępnych
na www.markowebiuro.pl

DURAFRAME® NOTE
· Samoprzylepna ramka informacyjna do bezpośredniego opisywania
· Zastosowanie: np. raporty ze sprzątania toalet publicznych, dokumenty rejestracyjne,
procedury w pracy, listy zadań do wykonania
· Szybkie wkładanie i wymiana informacji dzięki uchylnej magnetycznej ramce
· Bezpośrednie wpisywanie na kartce umieszczonej w ramce
· Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
· Możliwość umieszczenia do 5 kartek o gramaturze 80 g/m2
· Uniwersalny zaczep na długopis
· Po przyklejeniu do szyby jest możliwość korzystania z obu stron
· Ramka wygląda identycznie z obu stron
· Do stosowania w pionie i w poziomie

Format

Produkt #

Kolor

Opakowanie

A4

DU227-

2 czarny, 15 srebrny

1 szt.

A5

DU1520-

2 czarny, 15 srebrny

1 szt.
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DURAFRAME® to takie proste
1

Odklej folię ochronną

2

3

Ustaw ramkę w odpowiedniej
pozycji i przyklej ją

Uchyl ramkę magnetyczną aby
umieścić w niej informację

To wszystko.

DURAFRAME® mocno przylega do gładkich powierzchni i może zostać usunięty i użyty ponownie

DURAFRAME® SECURITY
· Samoprzylepna ramka informacyjna do
znaków bezpieczeństwa
· Zastosowanie: informacje ostrzegawcze i związane
z bezpieczeństwem np. zielony/biały: pierwsza pomoc,
drogi ewakuacyjne; czerwony/biały: informacje
przeciwpożarowe; żółty/czarny: ostrzeżenie, zagrożenia
· Kolorystyka ramek zgodna z normami ISO 3864-4
dla kolorów związanych z bezpieczeństwem
· Szybkie wkładanie i wymiana informacji dzięki
uchylnej magnetycznej ramce
· Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
· Po przyklejeniu do szyby jest możliwość korzystania
z obu stron
· Ramka wygląda identycznie z obu stron
· Do stosowania w pionie i w poziomie
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Format

Produkt #

Kolor

Opakowanie

A4

DU689

czerwony/biały

2 szt.

A4

DU688

zielony/biały

2 szt.

A4

DU687

żółty/czarny

2 szt.

A4

DU1495

czerwony/biały

10 szt.

A4

DU1494

zielony/biały

10 szt.

A4

DU1493

żółty/czarny

10 szt.

Przegląd wszystkich produktów DURAFRAME® – kolory pokazane są na tronie 6.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

DURAFRAME® MAGNETIC

Folia nieodbijająca
światła

Magnetyczna ramka informacyjna

Ramka magnetyczna do prezentacji informacji na powierzchni metalowej –
na produkcji i w biurze, np. na tablicy informacyjnej, szafkach i na maszynach.

DURAFRAME® MAGNETIC
·
·
·
·
·

Magnetyczna ramka informacyjna
Powierzchnie: metalowe, np. metalowe szafki, tablice, maszyny na produkcji
Zastosowanie: do różnego rodzaju informacji, np. instrukcji obsługi maszyn
Szybkie wkładanie i wymiana informacji poprzez odchylenie magnetycznej ramki
Przylega do wszelkich metalowych powierzchni, np. do szafek, metalowych ścian,
maszyn i tablic
· Zastosowanie w pionie i w poziomie

Krawędzie
magnetyczne

Dostępny
w 5 kolorach

Format

Produkt #

Kolor

Opakowanie

A6

DU1497-

2 czarny, 15 srebrny

5 szt.

2 czarny, 15 srebrny
2 czarny, 3 czerwony, 11 granatowy, 7 pomarańczowy,
15 srebrny
2 czarny, 3 czerwony, 11 granatowy, 15 srebrny

5 szt.

A5

DU1496-

A4

DU175-

A3

DU1492-

5 szt.

5 szt.

Przegląd wszystkich produktów DURAFRAME® – kolory pokazane są na stronie 6.
DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4
· Zastosowanie: informacje ostrzegawcze i związane z bezpieczeństwem np. zielony/biały:
pierwsza pomoc, drogi ewakuacyjne; czerwony/biały: informacje przeciwpożarowe;
żółty/czarny: ostrzeżenie, zagrożenia
· Kolorystyka ramek zgodna z normami ISO 3864-4 dla kolorów związanych z bezpieczeństwem

Format

Produkt #

Kolor

Opakowanie

A4

DU1084

czerwony/biały

5 szt.

A4

DU1083

zielony/biały

5 szt.

A4

DU1082

żółty/czarny

5 szt.

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
·
·
·
·
·

Magnetyczna i uchylna ramka informacyjna
Powierzchnie: metalowe, np. metalowe szafki, tablice, maszyny na produkcji
Zastosowanie: do różnego rodzaju informacji, np. instrukcji obsługi maszyn
Szybkie wkładanie i wymiana informacji poprzez odchylenie magnetycznej ramki
Przylega do wszelkich metalowych powierzchni, np. do szafek,
metalowych ścian, maszyn i tablic
· Zastosowanie w pionie i w poziomie

Format

Produkt #

Kolor

Opakowanie

A4

DU1521-

2 czarny, 15 srebrny

2 szt.

|5

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
· Magnetyczna ramka informacyjna do nagłówków
· Powierzchnie: metalowe, np. metalowe szafki,
tablice, maszyny na produkcji
· Zastosowanie: do tworzenia nagłówków
· Szybkie wkładanie i wymiana informacji poprzez
odchylenie magnetycznej ramki
· Zastosowanie w pionie i w poziomie
· Wzory dostępne w bezpłatnym programie DURAPRINT®,
dostępnym na www.durable.pl

Produkt #

Format

Pasuje do

Kolor

Opakowanie

DU1544-

210x40 mm

A4 pionowo
A5 poziomo

2 czarny, 11 srebrny

5 szt.

DU1344-

297x40 mm

A3 pionowo
A4 poziomo

2 czarny, 15 srebrny

5 szt.

DOSTĘPNE KOLORY – DURAFRAME®
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CZARNY
RAL 9004

SREBRNY
RAL 9006

CZERWONY
RAL 3001

GRANATOWY
RAL 5003

ZIELONY
RAL 6032

POMARAŃCZOWY
RAL 2004

BIAŁY
RAL 9016

ZŁOTY
RAL 1036

ŻÓŁTY/CZARNY
RAL 1003/9004

ZIELONY/BIAŁY
RAL 6032/9016

CZERWONY/
BIAŁY
RAL 3001/9016

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

SYSTEM PREZENTACYJNY VARIO®
W skrócie:
– Moduły z blachy stalowej powlekanej proszkowo
– Z panelami informacyjnymi SHERPA® wykonanymi z polipropylenu
w formacie A5 lub A4
– Łatwe wyjmowanie paneli przez zastosowanie mechanizmu z bolcami
– Z indeksami z wkładkami do opisu
– Idealne do zastosowania w warunkach intensywnego użytkowania

VARIO® WALL

Zastosowanie:
Czerwony – do znaczeń przeciwpożarowych
Pomarańczowy – dla oznaczenia różnych zagrożeń
Niebieski – do instrukcji obsługi maszyn

· Kompletny zestaw do zastosowania na ścianach
· Uchwyt ścienny z malowanej proszkowo stali, z panelami
SHERPA® w formacie A5 lub A4
· W zestawie zakładki i czyste wkłady do organizacji
· Doskonałe do długotrwałego użytkowania
· Łatwość montażu

VARIO® WALL 5
· W zestawie 5 paneli informacyjnych SHERPA® formatu A4
i indeksy z czystymi etykietami.
Produkt #
DU1117-

Kolor
3 czerwony, 11 granatowy,
7 pomarańczowy

VARIO® WALL 10
· W zestawie 10 paneli informacyjnych SHERPA®
formatu A4 (po 2 szt. w kolorach: czerwony, żółty, zielony,
ciemnoniebieski) i indeksy z czystymi etykietami

VARIO® WALL 20
· W zestawie 20 paneli informacyjnych SHERPA®
formatu A4 (po 5 szt. w kolorach: czerwony, żółty, zielony,
ciemnoniebieski) i indeksy z czystymi etykietami.

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

1 zestaw

DU074-

00 mix kolorów

1 zestaw

DU1114

00 mix kolorów

1 zestaw

VARIO® MAGNET WALL
· Metalowy uchwyt ścienny z podkładem magnetycznym
· Z panelami SHERPA® w formacie A4
· Może być łatwo i szybko mocowany do metalowych
powierzchni, takich jak regały czy maszyny
VARIO® MAGNET WALL 5
· Metalowy wspornik ścienny z magnetycznym spodem
· W zestawie 5 paneli informacyjnych SHERPA® formatu A4
· Można go szybko i łatwo umieszczać na metalowych
powierzchniach, jak np. regały, czy obudowy maszyn
Produkt #
DU587-

Kolor
Opakowanie
2 czarny, 3 czerwony,
1 zestaw
11 granatowy, 7 pomarańczowy

VARIO® MAGNET WALL 10
· Z 10 panelami SHERPA® w formacie A4
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1345-

2 czarny

1 zestaw
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VARIO® TABLE

PANELE INFORMACYJNE

SHERPA® PANEL A4
· Wykonana z polipropylenu
· Kolorowa ramka na krawędzi
· Folia o niskim współczynniku odbicia światła,
odpowiednia dla skanerów
· Dla materiałów informacyjnych w formatach A4
· Możliwość modernizacji za pomocą zakładek, nr produktu 5603 i 5609.
Produkt #
DU071-

Kolor
00 mix kolorów, 2 czarny, 3 czerwony, 6 żółty, 4 zielony, 11 granatowy,
7 pomarańczowy, 5 szary, 18 grafitowy, 12 fioletowy

Opakowanie
5 szt.

VARIO® TABLE 10
· Kompletny zestaw do zastosowania na stołach
· Moduł stołowy z malowanej proszkowo stali, z panelami SHERPA® w formacie A4
· W zestawie zakładki i czyste wkłady do organizacji
· Doskonałe do długotrwałego użytkowania
· W zestawie 10 paneli informacyjnych SHERPA® formatu A4 i indeksy z czystymi etykietami
Produkt #

Kolor

DU073-

00 mix kolorów, 2 czarny, 10 biały 1 zestaw

Opakowanie

Aby zobaczyć naszą pełną ofertę systemów paneli
informacyjnych, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

VARIO® TABLE 20
· W zestawie 20 paneli informacyjnych
SHERPA® formatu A4 (po 5 szt.
w kolorach czerwonym, żółtym, zielonym
i ciemnoniebieskim) i indeksy z czystymi
etykietami
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU736

mix kolorów

1 zestaw
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W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

SAMOPRZYLEPNE TAŚMY PODŁOGOWE DURALINE®
Ludzie są w dużej mierze wzrokowcami. Dobra orientacja zwłaszcza w obszarach niebezpiecznych, a także na chodnikach
i podjazdach ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia niezbędnej orientacji i zgodności z prawnymi wymogami bezpieczeństwa pracy. W szczególności w obszarach takich jak produkcja i logistyka komunikacja wizualna jest ważna.
Oznaczenia na podłodze i oznaczenia bezpieczeństwa odpowiadają ASR A1.3 i DIN ISO 7010. Oba ułatwiają optymalne
oznakowanie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w magazynie, produkcji i eksploatacji.

TAŚMA PODŁOGOWA 1-KOLOROWA DURALINE®
Taśma samoprzylepna do oznaczania podłóg w celu zachowania bezpieczeństwa i ułatwienia orientacji
w przestrzeniach takich jak hale produkcyjne czy magazynowe. Umożliwia szybkie i precyzyjne wyznaczanie
różnych stref oraz ciągów komunikacyjnych.
·
·
·
·
·

Mocna taśma podłogowa przeznaczona do trwałego stosowania wewnątrz budynków
Odporna na ścieranie i wytrzymała dzięki wytłaczanemu materiałowi oraz ściętym krawędziom
Taśma do oznaczania zgodnie z normą ASR A1.5 / 1.2 „podłogi”
Nadaje się do przestrzeni z użyciem wózków widłowych*
Odcienie zbliżone do kolorów RAL: biały RAL 9003, czerwony RAL 3001, żółty RAL 1003, zielony RAL 6032,
niebieski RAL 5005

Produkt #

Rodzaj

Typ kleju

Kolor

Wymiary

Opakowanie

DU1590-3

STRONG

trwały

czerwony

50 mm x 1,2 mm x 30 m

1 szt.

DU1590-6

STRONG

trwały

żółty

50 mm x 1,2 mm x 30 m

1 szt.

DU1590-4

STRONG

trwały

zielony

50 mm x 1,2 mm x 30 m

1 szt.

DU1590-10

STRONG

trwały

biały

50 mm x 1,2 mm x 30 m

1 szt.

DU1590-1

STRONG

trwały

niebieski

50 mm x 1,2 mm x 30 m

1 szt.

DU184-10

NORMAL

trwały

biały

50 mm x 0,5 mm x 30 m

1 szt.

DU184-3

NORMAL

trwały

czerwony

50 mm x 0,5 mm x 30 m

1 szt.

DU184-6

NORMAL

trwały

żółty

50 mm x 0,5 mm x 30 m

1 szt.

DU184-4

NORMAL

trwały

zielony

50 mm x 0,5 mm x 30 m

1 szt.

DU184-1

NORMAL

trwały

niebieski

50 mm x 0,5 mm x 30 m

1 szt.

* Z wyjątkiem hamowania i obracania się wózków

TAŚMA PODŁOGOWA 2-KOLOROWA DURALINE®
Taśma samoprzylepna do oznaczania podłóg w celu zachowania bezpieczeństwa i ułatwienia orientacji
w przestrzeniach takich jak hale produkcyjne czy magazynowe. Umożliwia szybkie i precyzyjne wyznaczanie różnych
stref oraz ciągów komunikacyjnych.
· Taśma podłogowa przeznaczona do trwałego stosowania wewnątrz budynków
· Dwukolorwa taśma do oznaczania zgodnie z normą ASR A1.5 / 1.2 „podłogi” zgodnie z normą DIN 51130 klasa
antypoślizgowa R9
· Nadaje się do przestrzeni z użyciem wózków widłowych*
· Odcienie zbliżone do kolorów RAL: 1003/9004 kolor żółty/ czarny, RAL 3001/9003 kolor czerwony/biały, RAL 6032/9003
zielony/biały
Produkt #

Rodzaj

Typ kleju

Kolor

Wymiary

Opakowanie

DU1591

STRONG DWUKOLOROWA

trwały

żółty/czarny

50x0,7 mm x 30 m

1 szt.

DU1592

STRONG DWUKOLOROWA

trwały

zielony/biały

50x0,7 mm x 30 m

1 szt.

DU1593

STRONG DWUKOLOROWA

trwały

czerwony/biały

50x0,7 mm x 30 m

1 szt.

DU201

NORMAL ODKLEJALNA

usuwalny

żółty/czarny

50 x0,5 mm x 15 m

1 szt.

*z wyjątkiem skręcania i hamowania
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SAMOPRZYLEPNE ZNACZNIKI PODŁOGOWE „KSZTAŁTY”
·
·
·
·

Trwałe i odporne na ścieranie
Stopień antypoślizgowości R9 zgodnie z normą DIN 51130
Dostępna wersja łatwousuwalna
Kolor: RAL 1003 – żółty, zbliżony do RAL 1001 – czerwony

Produkt #

Rodzaj

Typ kleju

Kolor

Wymiary

Opakowanie

DU1594

kształt „Stopy”

trwały

żółty

90x240x0,7 mm

5 par

DU205-STOPY

kształt „Stopy”

usuwalny

żółty

90x240x0,25 mm

5 par

DU1603-6

kształt litery „T”

trwały

żółty

100x0,7x150 mm

10 szt.

DU1604-6

kształt „Krzyż”

trwały

żółty

150x0,7x150 mm

10 szt.

DU1605-6

kształt litery „L”

trwały

żółty

100x0,7x100 mm

10 szt.

DU1606-6

kształt „Pasek”

trwały

żółty

50x0,7x150 mm

10 szt.

DU1607-6

kształt „Kropka”

trwały

żółty

Ø 100 mm, grubość 0,7 mm

10 szt.

DU1608-6

kształt „Strzałka”

trwały

żółty

100x0,7x200 mm

10 szt.

DU205-STRZAŁKA

kształt „Strzałka”

usuwalny

żółty

100x0,25x200 mm

10 szt.

DU205-KRZYŻYK

kształt „X”

usuwalny

czerwony

135x0,1x193 mm

5 szt.

DU1603-6
DU1594
DU205-STOPY

DU1604-6

SAMOPRZYLEPNE PRZEZROCZYSTE OKIENKA USUWALNE
· Przylegają do podłogi dzięki samoprzylepnym paskom
· Łatwy montaż: papierowy wkład należy umieścić pod przezroczystym okienkiem,
a samoprzylepne paski przytwierdzą i ochronią zawartość
· Powierzchnia musi być gładka, twarda, czysta i wolna od tłuszczu i kurzu
· Do zastosowania w układzie pionowym i poziomym
· Żółty kolor ramki, odcień zbliżony do RAL 1003
Produkt #

Rodzaj

Typ kleju

Kolor

DU203-6

kształt „Ramka” A4 usuwalny

żółty

DU204-6

kształt „Ramka” A5 usuwalny

żółty

Wymiary
zew. 402x314 mm
okienka 297x210 mm
zew. 314x252 mm
okienka 210x147 mm

DU1607-6
DU1605-6

DU1606-6

Opakowanie
10 szt.
10 szt.
DU1608-6
DU205-STRZAŁKA

DU205-KRZYŻYK

SAMOPRZYLEPNE ZNACZNIKI PODŁOGOWE „SYMBOLE”
Zarejestrowane oznaczenia bezpieczeństwa do oznaczania obszarów niebezpiecznych,
miejsc parkingowych, chodników itp.
· Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa do montażu na podłogach w pomieszczeniach wewnętrznych,
np. w magazynie, centrach dystrybucji, produkcji itp.
· Trwałe i odporne na ścieranie
· Stopień antypoślizgowości R9 według z normy DIN 51130
· Zgodne z normą DIN EN ISO 7010

DU202-UM

Produkt #

Rodzaj

Typ kleju

Kolor

Wymiary

Opakowanie

DU202-UM

„Użyj maseczki” M016 zgodnie z ISO 7010

usuwalny

niebieski

Ø 430 mm

1 szt.

DU202-UR

„Umyj ręce” M011 zgodnie z ISO 7010

usuwalny

niebieski

Ø 430 mm

1 szt.

DU202-UOT

„Użyj osłony twarzy” M013 zgodnie z ISO 7010

usuwalny

niebieski

Ø 430 mm

1 szt.

DU202-ZRO

„Załóż rękawice ochronne” M009 zgodnie z ISO 7010

usuwalny

niebieski

Ø 430 mm

1 szt.

DU202-ZD

„Zachowaj dystans”

usuwalny

czerwony

Ø 430 mm

1 szt.

DU202-ZR

„Zdezynfekuj ręce”

usuwalny

niebieski

Ø 430 mm

1 szt.

DU202-STOP

„STOP”

usuwalny

czerwony

Ø 430 mm

1 szt.

DU1595

„Zakaz palenia” zgodny z ISO 7010

trwały

czerwony

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1597

„Nieup. wstęp wzbroniony” zgodny z DIN 4844-2

trwały

czerwony

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1599

„Zakaz przejścia” zgodny z ISO 7010

trwały

czerwony

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1602

„Stosuj kamizelkę ochronną” zgodny z ISO 7010

trwały

niebieski

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1596

„Ochrona słuchu” zgodny z ISO 7010

trwały

niebieski

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1598

„Przejście w oznaczonym miejscu” zgodny z ISO 7010

trwały

niebieski

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1600

„Nakaz stosowania ochrony stóp” zgodny z ISO 7010

trwały

niebieski

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1601

„Uwaga, urządzenia transportowe”

trwały

żółty

430 mm, grubość 0,4 mm

1 szt.

DU1595
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DU1597

DU1599
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DU1602

DU1596

DU202-UR

DU202-UOT

DU202-ZRO

DU202-ZD

DU202-ZR

DU1598

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

DU1600

DU202-STOP

DU1601

KIESZENIE MAGAZYNOWE
Możliwość jasnego identyfikowania obszarów do parkowania pojazdów i składowania palet oraz
oznaczenia ciągów komunikacyjnych i znaków bezpieczeństwa jest podstawą zoptymalizowanego procesu produkcji.

Możliwość opisywania
z DURAPRINT®
MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE
· Z dwoma paskami magnetycznymi na tylnej ściance
· Zastosowanie na metalowych powierzchniach,
takich jak regały magazynowe i pojemniki metalowe
· Niebieska folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko
z mocnego i trwałego polipropylenu
· Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
· Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
· Szablony etykiet do pobrania na www.duraprint.pl

Produkt #
DU1527DU1528DU1575-

MAGNETYCZNE KIESZENIE
MAGAZYNOWE

DU1576-

1 granatowy

Produkt #

Kolor
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty

DU1529DU1530-

MAGNETYCZNE KIESZENIE
MAGAZYNOWE

Kolor
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty

DU1531DU1577-

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: 100x38 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 113x53 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: 150x67 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 163x88 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: 1/2 A5 poziomo (210x74 mm)
Wymiary zewnętrzne: 223x81,5x2,3 mm
Wymiary wewnętrzne: 297x74 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 311x81,5x2,3 mm (SxWxG)

Opakowanie

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: A5 poziomo 210x148 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 223x163 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 pionowo 210x297 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 233x313 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 poziomo 297x210 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 311 x 225 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A6 poziomo 105x148 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 163x120x2,3 mm (SxWxG)

Opakowanie

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

| 11

SAMOPRZYLEPNE KIESZENIE MAGAZYNOWE
· Z dwoma samoprzylepnymi paskami na tylnej ściance
· Zastosowanie np. na pojemnikach z tworzywa, drewna i kartonu
· Niebieska folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko z mocnego
i trwałego polipropylenu
· Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
· Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
· Szablony etykiet do pobrania na www.duraprint.pl

SAMOPRZYLEPNE
KIESZENIE MAGAZYNOWE

SAMOPRZYLEPNE
KIESZENIE MAGAZYNOWE
12 |
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Produkt #

Kolor

DU1574-

1 granatowy

DU1578-

1 granatowy

DU1579-

1 granatowy

DU1581-

1 granatowy

Produkt #

Kolor

DU1582-

1 granatowy

DU1580-

1 granatowy

DU1583-

1 granatowy

DU1584-

1 granatowy

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: 100x38 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 113x53x1,7 mm (SxWxG)
Wymiary wewnętrzne: 150x67 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 163x83x1,7 mm (SxWxG)
Wymiary wewnętrzne: 1/2 A5 poziomo 210x74 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 223x81,5x1,7 mm (SxWxG)
Wymiary wewnętrzne: 1/3 A4 poziomo 297x74 (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 311x81,5x1,7 mm (SxWxG)

Opakowanie

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: A6 poziomo 148x105 (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 163x120x1,7 mm (SxWxG)
Wymiary wewnętrzne: A5 poziomo 148,5x210 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 223x163x1,7 mm (SxWxG)
Wymiary wewnętrzne: A4 pionowo 210x297 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 233x313x1,7 mm (SxWxG)
Wymiary wewnętrzne: A4 poziomo 297x210 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 311x225x1,7 mm

Opakowanie

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.

MAGNETYCZNA NEODYMOWA KIESZEŃ MAGAZYNOWA
· Duża siła przyczepności dzięki zastosowaniu
dwóch magnesów neodymowych
· Do zastosowania na powierzchniach metalowych,
takich jak półki i kontenery magazynowe
· Tylna niebieska ścianka i przezroczysta folia przednia
wykonane z wytrzymałego polipropylenu
· Dostosowana do skanowania i kopiowania
· Dodatkowa osłona przeciwdeszczowa chroni dokumenty
przed kurzem i wilgocią
· Szybka wymiana etykiet
· Szablon etykiet do pobrania na stronie www.duraprint.pl

Produkt #

Kolor
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: A5 poziomo 210x148 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 223x218 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 pionowo 210x297 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 223x368 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 poziomo 297x210 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 311x280 mm (SxW)

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1585-

1 granatowy

DU1586-

1 granatowy

DU1587-

1 granatowy

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: A6 poziomo (105x148 mm)
Wymiary zewnętrzne 168x216x0,6 mm
Wymiary wewnętrzne: A5 poziomo (148,5x210 mm)
Wymiary zewnętrzne 230x259x0,6 mm
Wymiary wewnętrzne: A4 poziomo (210x297 mm)
Wymiary zewnętrzne: 317x321x0,6 mm

Produkt #

Kolor
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty
1 granatowy
6 żółty

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: A5 poziomo 210x148 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 223x380 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 pionowo 210x297 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 223x530 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 poziomo 297x210 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 311 x 442 mm (SxW)

Opakowanie

DU1532DU1533DU1534-

10 szt.
10 szt.
10 szt.

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z ZAKŁADKĄ
· Mocna zakładka służąca do zawieszenia kieszeni
na kartonach, pojemnikach i paletach
· Do wsunięcia między kartonami ułożonymi jeden
na drugim lub zawieszenia na krawędziach palety
· Do wielokrotnego zastosowania
· Niebieska folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko
wykonane zostały z mocnego i trwałego polipropylenu
· Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
· Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
· Szablony do etykiet do pobrania na www.duraprint.pl

50 szt.
50 szt.
50 szt.

KIESZENIE Z PASKAMI
· Z paskami montażowymi w kształcie strzałek,
umożliwiającymi zaczepienie w otworach mocujących
· Przeznaczona do informacji umieszczonych długoterminowo
na pojemnikach do przechowywania czy skrzyniach
do transportu
· Dzięki dużej wytrzymałości sprawdza się na
ruchomych kontenerach transportowych
· Niebieska tylna ścianka oraz przednia przezroczysta
wykonane są z wytrzymałego polipropylenu
· Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
· Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
· Wzory do zadrukowania wkładów dostępne na
www.duraprint.pl

DU1535DU1536-

Możliwość opisywania
z DURAPRINT®

DU1537-

50 szt.
50 szt.
50 szt.
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KIESZEŃ MAGAZYNOWA/OPASKA DO PALET 145X75 MM
· Do zamocowania na stopie palety.
· Łatwe mocowanie do stopy palety poprzez zaczep na rzepy.
· Możliwość opisania wszystkich czterech boków opaski.
· Wycięcie na kciuk w przezroczystym okienku ułatwia
wysunięcie etykiety.
· Niebieska folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko
wykonane zostały z mocnego i trwałego polipropylenu.
· Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia.
· Szybka wymiana zadrukowanych etykiet.
· Szablony do etykiet do pobrania na www.duraprint.pl
· Wymiary wewnętrzne: 140x65/90x65 mm (SxW)
· Wymiary zewnętrzne: 596x75x0,8 mm (SxWxG)

Produkt #

Kolor
1 granatowy
6 żółty

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: 140x65/90x65 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne: 596x75x0, mm (SxW)

Opakowanie

Produkt #

Kolor

DU1538DU1539-

1 granatowy
6 żółty

DU1540-

1 granatowy
6 żółty

Wymiary
Wymiary wewnętrzne: A5 poziomo 210x148 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne kieszeni: 223x218 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne z uchwytami: 329 x 226 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 pionowo 210x297 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne kieszeni: 223 x 368 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne z uchwytami: 329 x 376 mm (SxW)
Wymiary wewnętrzne: A4 poziomo 297x210 mm
Wymiary zewnętrzne kieszeni: 311 x 280 mm (SxW)
Wymiary zewnętrzne kieszeni z uchwytami: 329 x 288 mm (SxW)

Opakowanie

1 granatowy
6 żółty

DU1588-

50 szt.

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z UCHWYTAMI Z DRUTU
· Z ocynkowanym i elastycznym drutem do szybkiego
i łatwego zamocowania
· Zastosowanie do kontenerów, skrzyń i kartonów
· Niebieska folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko
z mocnego i trwałego polipropylenu
· Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
· Klapka nad okienkiem kieszeni chroni etykiety przed
wilgocią i kurzem
· Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
· Szablony etykiet do pobrania na www.duraprint.pl
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W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

50 szt.
50 szt.
50 szt.

WKŁADY DO KIESZENI MAGAZYNOWYCH
· Mikroperforowane etykiety w formacie A4
· Do profesjonalnego drukowania kieszeni logistycznych
· Odpowiednie dla drukarek laserowych, atramentowych i kopiarek
· Łatwe projektowanie dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu z funkcją
bazy danych – www.duraprint.pl

Produkt #

Rodzaj

Kolor

Opakowanie

DU209-100

100x38 mm

biały

20 ark. (240 etykiet)

DU209-150

150x67 mm

biały

20 ark. (80 etykiet)

DU209-210

210x74 mm

biały

20 ark. (60 etykiet)

DU209-297

297x74 mm

biały

20 ark. (40 etykiet)

DU209-140

140/90x65 mm

biały

20 ark. (80 etykiet)
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Kieszenie do oznakowania
regałów i pojemników
DURABLE proponuje wiele rozwiązań pozwalających wyraźnie oznakować półki, regały, szuflady
lub szafki. Większość naszych produktów posiada dołączone etykiety do drukowania i możliwość
skorzystania z bezpłatnego oprogramowania DURAPRINT – www.durable.pl

POCKETFIX®
· Samoprzylepne kieszenie do przechowywania lub prezentowania dokumentów A5 lub A4
· Do użycia w teczkach, skoroszytach, segregatorach
· Otwarte od góry

Produkt #

Wymiary zewnętrzne

Wymiary wewnętrzne

Kolor

Opakowanie

DU1305

302x216 mm

210x297 mm

przezroczysty

25 szt.

DU1363

302x216 mm

210x297 mm

przezroczysty

10 szt.

DU589

302x216 mm

210x297 mm

przezroczysty

50 szt.

DU1304

210x175 mm

148x210 mm

przezroczysty

5 szt.

DU883

240x180 mm

148x210 mm

przezroczysty

25 szt.

DU1286

94x63 mm

90x57 mm

przezroczysty

10 szt.

DU764

105x65 mm

101x61 mm

przezroczysty

100 szt.

WWW.
MARKOWEBIURO
.PL
LABELFIX®
·
·
·
·
·

Samoprzylepne etykiety w okienku
Idealne do etykietowania tacek, półek, szuflad, szafek i urządzeń
Otwierane po obu stronach
Szerokość 200 mm, możliwość docięcia na wymiar
Puste wkłady do zadrukowania w zestawie. Łatwy i profesjonalny opis za pomocą
oprogramowania do drukowania DURAPRINT®, dostępnego pod adresem www.duraprint.pl.

Produkt #

Szerokość

Wysokość

Kolor

Opakowanie

DU1256

200 mm

10 mm

przezroczysty

10 szt.

DU1260

200 mm

15 mm

przezroczysty

10 szt.

DU259

200 mm

20 mm

przezroczysty

10 szt.

DU1266

200 mm

30 mm

przezroczysty

10 szt.

DU811

200 mm

40 mm

przezroczysty

5 szt.
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W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

SCANFIX®
·
·
·
·
·

Wkłady do formatu A5 do produktów DURABLE: SCANFIX®, C-Profile i Labelfix®
Wkłady z mikroperforacją
Przeznaczone do zadruku na drukarkach laserowych, atramentowych i do kopiarek
Profesjonalny wydruk na produkcji i w magazynie
Łatwe projektowanie dzięki bezpłatnemu programowi DURAPRINT® – dostępny na www.duraprint.pl

Produkt #

Szerokość

Wysokość

Kolor

Opakowanie

DU723

200 mm

20 mm

przezroczysty

5 szt.

DU1273

200 mm

30 mm

przezroczysty

5 szt.

DU235

200 mm

40 mm

przezroczysty

5 szt.

SCANFIX® 20 duże opakowanie
· Szerokość 200 mm x wysokość 20 mm
· Zawiera 10 arkuszy A5 z 50 etykietami
· 20 dodatkowych arkuszy dostępne oddzielnie:
produkt nr DU1346-20
· 50 sztuk w woreczku

SCANFIX® 30 duże opakowanie
· Szerokość 200 mm x wysokość 30 mm
· Zawiera 13 arkuszy A5 z 52 etykietami
· 20 dodatkowych arkuszy dostępne oddzielnie:
produkt nr DU1346-30
· 50 sztuk w woreczku

Produkt #

Opis

Szerokość

Wysokość

Kolor

Opakowanie

DU229

SCANFIX® 20 duże opakowanie

200 mm

20 mm

przezroczysty

50 szt.

DU238

SCANFIX® 30 duże opakowanie

200 mm

30 mm

przezroczysty

50 szt.

DU239

SCANFIX® 40 duże opakowanie

200 mm

40 mm

przezroczysty

50 szt.

SCANFIX® 40 duże opakowanie
· Szerokość 200 mm x wysokość 40 mm
· Zawiera 17 arkuszy A5 z 51 etykietami
· 20 dodatkowych arkuszy dostępne oddzielnie:
produkt nr DU1346-40
· 50 sztuk w woreczku

Pasujące wkłady
na stronie 18

SCANFIX® 1000x20 MM
· Dodatkowe etykiety wielkości 200 mmx17 mm dostępne są
oddzielnie: produkt nr DU1346-20
SCANFIX® 1000x30 MM
· Dodatkowe etykiety wielkości 200 mmx27 mm dostępne są
oddzielnie: produkt nr DU1346-30

SCANFIX® 1000x40 MM
· Dodatkowe etykiety wielkości 200 mmx37 mm
dostępne są oddzielnie: produkt nr DU1346-40

Produkt #

Opis

Szerokość

Wysokość

Kolor

Opakowanie

DU240

SCANFIX® 1000x20 mm

1000 mm

20 mm

przezroczysty

25 szt.

DU241

SCANFIX® 1000x30 mm

1000 mm

30 mm

przezroczysty

25 szt.

DU242

SCANFIX® 1000x40 mm

1000 mm

40 mm

przezroczysty

25 szt.
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MAGNETYCZNE C-PROFILE
·
·
·
·
·
·

Magnetyczne profile do opisywania z osłoną
Osłona chroniąca etykietę
Przylega do każdej metalowej powierzchni, np. szafki, regały
5 perforowanych arkuszy A5 z etykietami
Dodatkowe etykiety dostępne oddzielnie
Łatwe projektowanie etykiet dzięki bezpłatnemu programowi DURAPRINT na www.durable.pl

MAGNETIC C-PROFIL 20
· Szerokość 200 mm x wysokość 20 mm
· Zawiera arkusz formatu A5 z 5 etykietami
· 5 sztuk w woreczku

MAGNETIC C-PROFILE 30
· Szerokość 200 mm x wysokość 30 mm
· Zawiera 2 arkusze A5 z 8 etykietami
· 5 sztuk w woreczku

MAGNETIC C-PROFILE 40
· Szerokość 200 mm x wysokość 40 mm
· Zawiera 2 arkusze A5 z 6 etykietami
· 5 sztuk w woreczku

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1626-

19 antracytowy

5 szt.

DU1627-

19 antracytowy

5 szt.

DU1628-

19 antracytowy

5 szt.

MAGNETIC C-PROFIL 20 duże opakowanie
· Szerokość 200 mm x wysokość 20 mm
· Zawiera 10 arkuszy A5 z 50 etykietami
· 50 sztuk w woreczku

MAGNETIC C-PROFILE 30 duże opakowanie
· Szerokość 200 mm x wysokość 30 mm
· Zawiera 13 arkuszy A5 z 52 etykietami
· 50 sztuk w woreczku

MAGNETIC C-PROFILE 40 duże opakowanie
· Szerokość 200 mm x wysokość 40 mm
· Zawiera 17 arkuszy A5 z 51 etykietami
· 50 sztuk w woreczku

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1629-

19 antracytowy

50 szt.

DU244-

19 antracytowy

50 szt.

DU245-

19 antracytowy

50 szt.

DODATKOWE WKŁADY
·
·
·
·
·

Wkłady pasują również do produktów
ze stron 16 – 17

Wkłady do formatu A5 do produktów DURABLE: SCANFIX, C-Profile i Labelfix
Wkłady z mikroperforacją
Przeznaczone do zadruku na drukarkach laserowych, atramentowych i do kopiarek
Profesjonalny wydruk na produkcji i w magazynie
Łatwe projektowanie dzięki bezpłatnemu programowi DURAPRINT® – dostępny na www.duraprint.pl

LABEL REFILL wkłady do 200x20 MM
· Szerokość 200 mm x wysokość 20 mm
· Zawiera 20 arkuszy – 5 etykiet na każdym arkuszu

LABEL REFILL do 200x30 MM
· Szerokość 200 mm x wysokość 30 mm
· Zawiera 20 arkuszy – 4 etykiety na każdym arkuszu

LABEL REFILL do 200x40 MM
· Szerokość 200 mm x wysokość 40 mm
· Zawiera 20 arkuszy – 3 etykiety na każdym arkuszu

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1346-

20 biały

20 szt.

DU1346-

30 biały

20 szt.

DU1346-

40 biały

20 szt.
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TAŚMA MAGNETYCZNA
·
·
·
·
·

Taśma magnetyczna w rolce
Możliwość przycięcia do wybranego wymiaru
Przylega do każdej metalowej powierzchni, np. szafki, regały
Uniwersalna, elastyczna i mocna
Możliwość opisywania markerem permanentnym

MAGNETIC LABELLING TAPE 20
· Szerokość 5000 mm x wysokość 20 mm
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1623-

10 biały

1 szt.

MAGNETIC LABELLING TAPE 30
· Szerokość 5000 mm x wysokość 30 mm
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1624-

10 biały

1 szt.

MAGNETIC LABELLING TAPE 40
Szerokość 5000 mm x wysokość 40 mm
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1625-

10 biały

1 szt.

WWW.
MARKOWEBIURO
.PL
SAMOPRZYLEPNE TAŚMY MAGNETYCZNE
TAŚMA METALOWA 5 M
· Samoprzylepna taśma magnetyczna
· Możliwość przycięcia do wybranego wymiaru
· Przylega do każdej płaskiej powierzchni
· Wymiary: 5 m długości,
35 mm szerokości

METAL TAPE Taśma magnetyczna
samoprzylepna z 10 magnesami
· 10 magnesów w zestawie
· Średnica magnesu: 30 mm
· Magnes może utrzymać do pięciu kartek papieru

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU732-

10 biały

1 szt.

DU1622-

10 biały

1 szt.
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DURAFIX® – SAMOPRZYLEPNA
LISTWA MAGNETYCZNA
Idealna do szybkiego mocowania informacji w formacie A5 – A3 oraz niestandardowych
rozmiarów. DURAFIX® przylega do gładkich powierzchni, takich jak drzwi, szafki, tablice i szkło.
Można go usunąć bez pozostawiania pozostałości.

DURAFIX®
· Magnetyczny klips DURAFIX® można przymocować do gładkich i trwałych powierzchni, takich jak: szafki, powierzchnie
szklane, tablice
· Papier można łatwo zacisnąć między dwoma magnesami niezależnie od ich formatu
· Mocowanie na boku lub na górze w zależności od potrzeb
· Szybki i łatwy montaż
· Po usunięciu z płaskich powierzchni nie ma pozostałości kleju
· Seria DURAFIX® składa się z trzech grup produktów: DURAFIX® CLIP, samoprzylepny magnetyczny klips do mniejszych
formatów, DURAFIX® RAIL do formatów A5, A4 i A3, a także DURAFIX® ROLL, rolka o długości 5 m, którą można
przyciąć na indywidualną długość

DURAFIX® CLIP 60 mm
· Magnetyczny klips do informacji, notatek, przypomnień, itp.
· Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni takich jak
np. meble, lodówki, powierzchnie szklane
· Wymiary: 60x17 mm (SxW)
Produkt #

Kolor

DU094-

2 czarny, 11 granatowy, 15 srebrny 5 szt.

Opakowanie

DURAFIX® CLIP 60 mm duże opakowanie
Produkt #
DU094-
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Kolor
MIX/10SZT mix kolorów,
15/10SZT srebrny

Opakowanie
10 szt.

!

DURAFIX® RAIL 210 mm
· Magnetyczna listwa do informacji i plakatów A5 poziomo
lub A4 pionowo
· Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni takich
jak np. meble, lodówki, powierzchnie szklane
· Wymiary: 210x17 mm (SxW)
Produkt #

Kolor

DU102-

2 czarny, 11 granatowy, 15 srebrny 5 szt.

Opakowanie

DURAFIX® RAIL 297 mm
· Magnetyczna listwa do informacji i plakatów A4 poziomo
lub A3 pionowo
· Wymiary: 297x17 mm (SxW)
Produkt #

Kolor

DU1050-

2 czarny, 11 granatowy, 15 srebrny 5 szt.

DURAFIX® ROLL 5m
· Maksymalna elastyczność – listwa magnetyczna w rolce
może być przycinana na dowolną długość.
· Zajmuje mało miejsca ze względu na przechowywanie w rolce
(średnica ok. 14 cm).
· Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni takich jak
np. meble, lodówki, powierzchnie szklane.
· Wymiary: 5000x17 mm (SxW).
Produkt #

Kolor

DU070-

2 czarny, 11 granatowy, 15 srebrny 1 szt.

Opakowanie

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

Opakowanie

KARTY ID I IDENTYFIKATORY
Korzystanie z identyfikatorów i etui do kart identyfikacyjnych to w aktualnych czasach niemal
codzienność. Niezależnie od tego, czy chodzi o szkołę, czy miejsce pracy. Karty jako forma identyfikacji personalnej lub przepustki, muszą być chronione, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub
kradzieży.

Aby spełnić te wymagania, DURABLE oferuje wiele rozwiązań, które mogą być używane wraz
z oprogramowaniem DURAPRINT do tworzenia profesjonalnych etykiet i wkładów.

DURACARD ID 300
· Drukarka kart do jednostronnego drukowania na plastikowych kartach formatu
54x85 mm (ISO 7810, CR80)
· Druk sublimacyjny (wielokolorowy), termotransferowy (czarny)
· Fotograficzna jakość dzięki rozdzielczości druku 260x300 dpi
· 16 MB pamięci (RAM)
· Druk bez marginesów, wodoodporny
· USB 2.0 (kompatybilny z USB 1.1 i 3.0)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1510

mix kolorów, 065

1 szt.

1

Wraz z zestawem startowym
(taśma barwiąca + 100 kart)

Wymagania systemowe:
Mac:
Mac OS X 10.6 lub wyższy, procesor Intel
512MB RAM, 1024 x 768 rozdzielczość monitora, 1 port USB

DURACARD Printing set
(taśma barwiąca kolorowa + karty)
· Zestaw zawierający taśmę kolorową YMCKO
i plastikowe karty (0,76 mm) do wydrukowania
100 kart w fotograficznej jakości
· Przezroczysta powłoka ochronna dla dodatkowego
zabezpieczenia kart
· Kolorowa taśma wyposażona w kod RFID dla szybkiego
rozpoznania taśm przez drukarkę DURACARD ID 300

PC:
Windows™ XP SP3, Vista, 7 lub 8 (32 & 64 bit) lub wyższy, 512MB RAM
1024 x 768 rozdzielczość monitora, 1 port USB

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1513

00 mix kolorów

1 zestaw

Projektowanie karty

2

Drukowanie karty

3

Wybór odpowiedniego etui
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Do szczególnej ochrony ważnych danych na kartach. Uchwyt na kartę
PUSHBOX może pomieścić i zabezpieczyć maksymalnie trzy karty i pozwala
na dowolne wysuwanie pojedynczych
kart identyfikacyjnych.

PUSHBOX
· Niezawodna ochrona przed zniszczeniem
· Może pomieścić do trzech kart
· Łatwe wysuwanie pojedynczej karty poprzez suwak

Zastosowanie
· Jest to szczególnie przydatne w przypadku kilku poziomów bezpieczeństwa,
na przykład na lotniskach lub w budynkach publicznych
ETUI DO KART PUSHBOX

ETUI DO KART PUSHBOX Z TAŚMĄ TEKSTYLNĄ

·
·
·
·
·
·

· Jedwabiście delikatna taśma tekstylna
· Szeroki metalowy zaczep
· Szerokość taśmy: 15 mm, długość taśmy: 440 mm

Oddzielna przegroda dla zabezpieczenia karty
Suwaki do indywidualnego wysuwania kart
Wzmocniony otwór do mocowania uchwytu
Zastosowanie pionowo i poziomo
Krystalicznie przezroczysty plastik dla dużej czytelności
Idealny do ochrony delikatnych kart RFID
i kart kodowanych
· Wymiary wewnętrzne: 54x87 mm

1

2

Produkt #

Kolor

Opakowanie

PUSHBOX TRIO Etui na trzy plastikowe karty
Etui na 3 karty

DU1545

przezroczysty

10 szt.

PUSHBOX TRIO etui na trzy karty z taśmą tekstylną
Etui na 3 karty

DU272-2

czarny

10 szt.

Etui do kart PUSHBOX DUO
Etui na 2 karty

DU1546

przezroczysty

10 szt.

PUSHBOX DUO etui na dwie karty z taśmą tekstylną
Etui na 2 karty

DU271-2

czarny

10 szt.

PUSHBOX MONO Etui na jedną plastikową kartę
Etui na 1 kartę

DU1547

przezroczysty

10 szt.

PUSHBOX MONO etui na kartę z taśmą tekstylną
Etui na 1 kartę

DU270-2

czarny

10 szt.

Etui do kart OUTDOOR SECURE
· Etui do kart identyfikacyjnych z regulowanym
paskiem na ramię
· Pasek na ramię o regulowanej średnicy 7-18 cm
· Etui na 1 kartę identyfikacyjną
· Odporne na promienie UV, wodoodporne,
do zastosowania w temp. do -20°C
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1003

przezroczysty

10 szt.
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3

Kryształowo przejrzysta powierzchnia zapewnia optymalną czytelność i skanowanie kart. Zamknięta konstrukcja zapewnia
ochronę kart zbliżeniowych.

ZAMKNIĘTE ETUI NA KARTY
· Krystalicznie przezroczysta powierzchnia do optymalnej czytelności i łatwego skanowania
· Zamknięta wersja umożliwia optymalna ochronę wszystkich rodzajów kart
· Atrakcyjne zaokrąglone wzornictwo

HARDBOX / PODWÓJNE ETUI DO KART Z JOJO

·
·
·
·
·
·

Wycięcie na kciuk do łatwego wyjmowania lub wymiany karty
Stosowanie pionowo i poziomo
Mechanizm ściągający jojo
Z metalowym klipem na tylnej ściance
Długość: 80 cm
Wymiary wewnętrzne: 54x87 mm (WxS)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

ETUI Z MECH. ŚCIĄGAJĄCYM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ

DU1257

przezroczysty

10 szt.

PODWÓJNE ETUI Z MECH. ŚCIĄGAJACYM

DU754

przezroczysty

10 szt.

HARD BOX / PODWÓJNE ETUI DO KART Z KLIPEM

·
·
·
·
·

# DU660/DU1258

Z obrotowym klipem
Wycięcie na kciuk do łatwego wyjmowania lub wymiany karty
Stosowanie pionowo i poziomo
Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym
Wymiary wewnętrzne: 54x87 mm (WxS)
ETUI Z KLIPEM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ

DU660

przezroczysty

25 szt.

ETUI Z KLIPEM NA 2 KARTY IDENTYFIKACYJNE

DU1258

przezroczysty

25 szt.

HARD BOX / PODWÓJNE ETUI DO KART

·
·
·
·

Z wycięciem na kciuk do łatwego wyjmowania lub wymiany karty
Stosowanie pionowo i poziomo
Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym
Wymiary wewnętrzne: 54x87 mm (WxS)
ETUI DO 1 KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

DU715

przezroczysty

10 szt.

ETUI NA 2 KARTY IDENTYFIKACYJNE

DU1067

przezroczysty

10 szt.

# DU1257

Kolorowe i otwarte etui do przechowywania jednej lub dwóch kart, są idealnym
uzupełnieniem dla wszystkich rodzajów
kart wstępu.

OTWARTE ETUI NA KARTY IDENTYFIKACYJNE
· Wersja otwarta o atrakcyjnym wzorze
· Przeznaczona do 1 lub 2 kart w pionie lub w poziomie
· Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym

ETUI Z KLIPEM

· Stosowanie w pionie lub w poziomie
· Z obrotowym klipem
· Wymiary wewnętrzne: 54x87 mm (WxS)
ETUI Z KLIPEM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ

DU092-

2 czarny, 3 czerwony,
1 niebieski, 00 przezroczysty

25 szt.

ETUI Z KLIPEM NA 2 KARTY IDENTYFIKACYJNE

DU1343-

2 czarny, 3 czerwony,
1 niebieski, 20 przezroczysty

25 szt.

ETUI Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM

·
·
·
·

Stosowanie w pionie lub w poziomie
Mechanizm ściągający z metalowym klipem na tylnej ściance
Długość: 80 cm
Wymiary wewnętrzne: 54x87 mm (WxS)

# DU1343-

ETUI Z MECH. ŚCIĄGAJĄCYM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ

DU573

przezroczysty

10 szt.

ETUI Z MECH. ŚCIĄGAJĄCYM NA 2 KARTY IDENTYFIKACYJNE

DU1347

przezroczysty

10 szt.
# DU1347

ETUI OTWARTE

· Stosowanie w pionie lub w poziomie
· Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym
· Wymiary wewnętrzne: 54x87 mm (WxS)
ETUI DO 1 KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

DU1424-

2 czarny,
20 przezroczysty

10 szt.

ETUI DO 2 KART IDENTYFIKACYJNYCH

DU1425-

02 czarny,
00 przezroczysty

10 szt.
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MECHANIZMY ŚCIĄGAJĄCE I SMYCZE
Duża wygoda w noszeniu połączona ze sprawdzoną technologią sprawia, że stosowanie mechanizmów ściągających to doskonałe rozwiązanie do kart i identyfikatorów.

TAŚMA TEKSTYLNA SOFT COLOUR
· Zastosowanie ze wszystkimi produktami DURABLE
· Wybór wielu wariantów mocowania
· Duży wybór kolorów
· Szerokość taśmy 15 mm
· Długość taśmy 440 mm
· Szerokość karabińczyka 12 mm

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY STYLE Z KARABIŃCZYKIEM
· Możliwość personalizacji w zależności od okazji
· Łatwa obsługa
· Pasują do wielu rodzajów ubioru
· Długość 80 cm
· Z karabińczykiem

Produkt #

Produkt #

DU1541-

Kolor
Opakowanie
2 czarny, 11 granatowy,
10 szt.
4 ciemnozielony, 6 żółty, 3 koral

DU579-

Kolor
2 czarny, 3 czerwony, 6 żółty,
4 zielony, 11 granatowy,
18 szary, 12 jasnofioletowy

Opakowanie
1 szt.

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY EXTRA STRONG
· Możliwość personalizacji w zależności od okazji
· Łatwe i uniwersalne stosowanie
· Łatwa obsługa
· Pasują do wielu rodzajów ubioru
· Długość: 60 cm
Produkt #
DU068-

TAŚMA TEKSTYLNA ODBLASKOWA REFLECT SECURE
·
·
·
·
·
·

Taśma tekstylna w barwach bezpieczeństwa z dużą powierzchnią odblaskową
Z zapięciem zabezpieczającym, które otwiera się przy mocnym szarpnięciu
Tkanina wysokiej jakości
Odpinany pasek z karabińczykiem
Może być stosowany ze wszystkimi uchwytami na karty DURABLE
Długość taśmy 53 cm, szerokość 2 cm

# DU200-7
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Kolor
2 czarny, 5 szary, 10 biały,
11 granatowy

Opakowanie
1 szt.

SORTERY I PÓŁKI Z TWORZYWA
DO PRZECHOWYWANIA
DOKUMENTÓW
DURABLE oferuje wiele rozwiązań w zakresie przechowywania dokumentów niezbędnych w procesach produkcyjnych i logistycznych zgodnie z zarządzaniem LEAN. Produkty wykonane są
z metalu lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego i umożliwiają szybki i bezpośredni dostęp
do dokumentów, rysunków, szkiców, itp.

PÓŁKI DO SORTOWANIA
· Trwały system do sortowania informacji
· Możliwy montaż na perforowanych metalowych ścianach
· Idealny do produkcji i w logistyce

Do użytku
w ekstremalnych
warunkach

SORTER, 3 CZĘŚCI
· Wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
· 3 przegródki do sprawnego sortownia dokumentów
· Możliwy montaż naścienny
· Boczne okienko na etykietę
· Do formatów A4/Folio
· Wymiary: 360x205x250 mm (SxWxG)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1313-

2 czarny, 5 szary

1 szt.

SORTER, 5 CZĘŚCI
· Wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
· 5 przegródek do sprawnego sortowania dokumentów
· Możliwy montaż naścienny
· Boczne okienko na etykietę
· Do formatów A4 / Folio
· Wymiary: 360x330x250 mm (SxWxG)

SORTER, 8 CZĘŚCI
· Wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
· 8 przegródek do sprawnego sortowania dokumentów
· Możliwy montaż naścienny
· Boczne okienko na etykietę
· Do formatów A4 / Folio
· Wymiary: 360x540x250 mm (SxWxG)

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU730-

2 czarny, 5 szary

1 szt.

DU1016-

2 czarny, 5 szary

1 szt.

IDEALBOX
· Praktyczne i pewne przechowywanie
· Do zastosowania na stole lub do montażu na ścianie,
szafkach lub regałach

IDEALBOX PLUS
· Opuszczane drzwiczki
· Do przechowywania dokumentów do formatu C4
· 7 wysuwanych szuflad
· Na biurko lub do montażu po blatem albo na ścianie
· Wymiary: 250x322x365 mm (SxWxG)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU260-

2 czarny, 5 szary

1 szt.

Z wysuwaną przednią
osłoną jako ochroną
przed kurzem
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FLEXIPLUS
·
·
·
·

System do przechowywania informacji w formacie A4 pionowo i poziomo i w formacie A5
Pojemność 23 mm
Możliwość rozbudowy do obciążenia ok. 6 kg.
Idealny do informacji w recepcji, w salonach sprzedaży, w poczekalniach i na targach

FLEXIPLUS 6 A4
· Zestaw stojaków na prospekty formatu A4 w pionie
· Składa się z 6 stojaków na prospekty
· Wymiary: 247x745x100 mm (SxWxG)

FLEXIPLUS 6 A4 POZIOM
· Zestaw stojaków na prospekty formatu A4 w poziomie
· Składa się z 6 stojaków na prospekty
· Wymiary: 340x520x100 mm (SxWxG)

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU673-

2 czarny

1 zestaw

DU679

czarny

1 zestaw

DU237

przezroczysty

1 zestaw

DU673-

10 biały

1 zestaw

DU673-

20 przezroczysty

1 zestaw

FLEXIBOXX
·
·
·
·

System prezentacji materiałów drukowanych w formacie A4 i pozycji pionowej/poziomej
Pojemność 24 mm
Możliwość zwiększenia wytrzymałości do ok. 6 kg
Idealne rozwiązanie dla informacji dostępnych w recepcji,
w salonach wystawowych, poczekalniach i na targach

FLEXIBOXX 6 A4 PION
· Zestaw stojaków na prospekty do materiałów formatu A4
w pionie
· Zawiera moduł 6 stojaków na prospekty
· Wymiary: 240x690x135 mm (SxWxG)

FLEXIBOXX 12 A4 PION
· Zestaw stojaków na prospekty do materiałów formatu A4
w pionie
· Zawiera moduł 12 stojaków na prospekty
· Wymiary: 240x1115x135 mm (SxWxG)

FLEXIBOXX 12 A4 POZIOM
· Zestaw stojaków na prospekty do materiałów formatu A4
w poziomie
· Zawiera moduł 12 stojaków na prospekty
· Wymiary: 348x1140x95 mm (SxWxG)

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU171-

10 biały

1 zestaw

DU170-

10 biały

1 zestaw

DU607-

10 biały

1 zestaw

DU171-

2 czarny

1 zestaw

DU170-

2 czarny

1 zestaw

DU607-

2 czarny

1 zestaw

DU171-

20 przezroczysty

1 zestaw

DU170-

20 przezroczysty

1 zestaw

DU607-

00 przezroczysty

1 zestaw
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POJEMNIKI NA ODPADY
Pojemniki DURABLE to uniwersalne rozwiązanie do gospodarowania odpadami, a także do transportowania i przechowywania surowców w przemyśle i handlu. Produkty te są wykonane wyłącznie z wysokiej jakości materiałów, takich jak trwałe tworzywa sztuczne i blacha stalowa. Dostępne w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach. Pojemniki przeznaczone są do przechowywania
w szerokim zakresie zastosowań.

DURABIN
·
·
·
·

Plastikowe pojemniki do zbierania i sortowania odpadów
Okrągłe lub prostokątne
Różne kolory
Łatwe oznakowanie poszczególnych kategorii odpadów różnymi kolorami pokryw

Bezpieczne do
stosowania z żywnością,
zgodnie z dyrektywą
UE 1935/2004/WE

POJEMNIK DURABIN 60
· Prostokątny
· Pojemność 60 litrów
· Z uchwytami ułatwiającymi transport
· Uchwyt w dnie ułatwiający opróżnianie
· Szczeliny do zaczepiania worków na śmieci
· Dopuszczony do kontaktu z żywnością (zgodnie
z dyrektywą unijną 1935/2004/EU), we wszystkich
kolorach z wyjątkiem czarnego
· Wymiary: 590x600x282 mm (SxWxG)
Produkt #
DU146-

Kolor
1 niebieski, 2 czarny, 4 zielony,
5 szary, 10 biały

Opakowanie
1 szt.

POKRYWA DURABIN LID 60
· Pokrywa do pojemnika DURABIN 60
· Uchwyt do łatwego przenoszenia
· Dopuszczony kontakt z żywnością (zgodnie z rozporządzeniem UE
1935/2004/WE) z wyjątkiem koloru czarnego
Produkt #

Kolor
1 niebieski, 2 czarny, 4 zielony,
5 szary, 6 żółty, 10 biały,
14 brązowy

Opakowanie
1 szt.

WÓZEK DO KOSZY DURABIN TROLLEY 60
· Wózek wykonany z lakierowanego na biało metalu
z czterema kółkami obrotowymi
· Na pojemnik na śmieci i surowce wtórne DURABIN 60
· Wymiary: 260x180x470 mm (SxWxG)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU151

biały

1 szt.

Zdejmowana górna
część ułatwia
opróżnianie

POJEMNIK DURABIN FLIP 40
· Pojemnik z pokrywą na śmieci i surowce wtórne
· Idealny do odpadków i recyklingu
· Pojemność 40 litrów
· Wymiary: 320x747x366 (SxWxG)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU148-

5-szary, 10-biały

1 szt.

POKRYWA DURABIN FLIP LID 40
· Uchylna pokrywa pasująca do kosza DURABIN FLIP 40
Produkt #
DU1480-

Kolor
1 niebieski, 3 czerwony,
4 zielony, 5 szary, 6 żółty,
10 biały

Opakowanie
1 szt.
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Bezpieczne do
stosowania z żywnością,
zgodnie z dyrektywą
UE 1935/2004/WE

DURABIN 90
· Kwadratowy
· Pojemność 90 litrów
· Z uchwytami ułatwiającymi transport
· Dopuszczony do kontaktu z żywnością (zgodnie z dyrektywą
unijną 1935/2004/EU), we wszystkich kolorach z wyjątkiem
czarnego
· Wymiary: 520x610x490 mm (SxWxG)
Produkt #
DU144-

Kolor
1 niebieski, 2 czarny, 4 zielony,
5 szary, 10 biały

Opakowanie
1 szt.

POKRYWA DURABIN LID 90
· Pokrywa do pojemnika DURABIN 90
· Uchwyt do łatwego przenoszenia
· Dopuszczony kontakt z żywnością (zgodnie z rozporządzeniem
UE 1935/2004/WE) z wyjątkiem koloru czarnego
Produkt #
DU145-

Kolor
1 niebieski, 2 czarny, 4 zielony,
5 szary, 6 żółty, 10 biały,
14 brązowy

WÓZEK DO KOSZY DURABIN TROLLEY 90
· Wózek wykonany z lakierowanego na biało metalu z
czterema kółkami obrotowymi
· Na pojemnik na śmieci i surowce wtórne DURABIN 90
· Wymiary: 395x385x180 mm (SxWxG)

Opakowanie
1 szt.

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU153

biały

1 szt.

Do standardowych
pojemników
transportowych zgodnie
z Eurokod 400 x 600

WÓZEK DO POJEMNIKÓW TRANSPORTOWYCH TROLLEY
· Wózek transportowy z 4 kółkami obrotowymi
· Do przewożenia ciężkich i/lub ustawionych jeden na drugim
pojemników magazynowych
· Ładowność do 250 kg
· Wymiary: 400x160x600 mm (SxWxG)

Produkt #

Kolor

DU592-

4 czerwony, 2 czarny 1 szt.
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POJEMNIKI NA ODPADY Z POKRYWAMI SAMOGASZĄCYMI
· Okrągłe kosze na odpady papierowe z pokrywą samogaszącą
· Pokrycie z odpornej na zarysowania żywicy epoksydowej lub
wykonanie ze stali nierdzewnej
· Pokrywy samogaszące wykonane z aluminium lub blachy stalowej
· Pokrywy samogaszące odcinają dopływ tlenu i gaszą ogień
· Atest TÜV

KOSZ NA ŚMIECI SAFE 15
· Pojemność 15 litrów
· Wymiary: 357x260 mm (HxØ)

KOSZ NA ŚMIECI SAFE 30
· Pojemność 30 litrów
· Wymiary: 492x315 mm (HxØ)

KOSZ NA ŚMIECI SAFE 60
· Pojemność 60 litrów
· Wymiary: 662x375 mm (HxØ)

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU995-

2 czarny, 5 szary, 15 srebrny

1 szt.

DU996-

2 czarny, 5 szary

1 szt.

DU997-

2 czarny, 5 szary

1 szt.

Bezpieczne pojemniki na odpady
do zastosowania w obszarach produkcyjnych
i magazynowych.
Pokrywa samogasząca – odcina dopływ tlenu
i gasi wszelkie płomienie
KOSZ NA ŚMIECI STAINLESS STEEL OKRĄGŁY 15
· Okrągły kosz na śmieci ze stali nierdzewnej z pokrywą
samogaszącą
· Najwyższej jakości, szczotkowana stal nierdzewna
· Pojemność 15 litrów
· Wymiary: 357x260 mm (HxØ)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1020

15 srebrny

1 szt.
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SKRZYNKI NA KLUCZE / APTECZKI
Utrzymanie porządku w miejscu pracy ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniej rzeczy.
Rozwiązania DURABLE w postaci skrzynek na klucze i apteczek.

KEY BOX
· Piękne aluminiowe skrzynki na klucze z zamkiem
bębenkowym lub pokrętłem zamykającym
· Dostępne w różnych rozmiarach
· Bezpieczne przywieszanie i szybki dostęp do zawieszek
na klucze dzięki specjalnej szynie
· Indywidualne dostosowanie dzięki regulowanej
długości przyczepienia
· w zestawie 6 zawieszek KEY CLIP z widocznymi
etykietami oraz zestaw montażowy
· Karta z opisem zawartości skrzynki do wydrukowania
· Bezpłatne wzory etykiet dla wkładów do zawieszek KEY
CLIP oraz karty z opisem zawartości skrzynki do pobrania
pod adresem www.durable.pl

KEY BOX

W komplecie
6 zawieszek na klucze
KEY CLIP

ZAWIESZKI KEY CLIP
· Zawieszka na klucz z widoczną etykietą, klucz
chowa się za zawieszką
· Łatwe otwieranie okienka na etykietę bez zdejmowania
kółka na klucz
· Pasuje do wszystkich modeli skrzynek KEY BOX
i tablicy KEY BOARD
· Darmowe szablony do drukowania opisów na etykietach
do pobrania ze strony www.durable.eu
Produkt #
DU046-

Produkt #

Oznaczenie

Rodzaj

Wymiary

Kolor

Opakowanie

DU061

KEY BOX 18

18 KEY CLIP

302x280x118 mm

srebrny

1 szt.

DU043

KEY BOX 36

36 KEY CLIP

302x280x118 mm

srebrny

1 szt.

DU052

KEY BOX 48

48 KEY CLIP

302x400x118 mm

srebrny

1 szt.

DU053

KEY BOX 54

54 KEY CLIP

302x280x118 mm

srebrny

1 szt.

DU044

KEY BOX 72

72 KEY CLIP

302x400x118 mm

srebrny

1 szt.

Łatwo otwierane
okienko do opisania

Klucze są umiesz-czone na płasko

Kolor
Opakowanie
MIX6 mix kolorów, 2 czarny,
1 zestaw
3 czerwony, 6 żółty, 11 granatowy

Zawsze przejrzyste
okienko do opisania
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Skrzynki
wyposażone są
w wysokiej jakości
zamek szyfrowy

KEY BOX CODE
· Piękne aluminiowe skrzynki na klucze
z zamkiem szyfrowym
· Dostępne w różnych rozmiarach
· Bezpieczne zawieszanie i szybki dostęp do zawieszek
na klucze dzięki specjalnej szynie
· W zestawie 6 zawieszek KEY CLIP z widocznymi
etykietami oraz zestaw montażowy
· Karta z opisem zawartości skrzynki do wydrukowania
· Bezpłatne wzory etykiet dla wkładów do zawieszek
KEY CLIP oraz karty z opisem zawartości skrzynki
do pobrania pod adresem www.durable.pl

KEY BOX CODE

W komplecie
6 zawieszek na klucze
KEY CLIP

Produkt #

Oznaczenie

Rodzaj

Wymiary

Kolor

Opakowanie

DU752

KEY BOX CODE 18

18 KEY CLIP

302x280x118 mm

srebrny

1 szt.

DU662

KEY BOX CODE 36

36 KEY CLIP

302x280x118 mm

srebrny

1 szt.

DU830

KEY BOX CODE 48

48 KEY CLIP

302x400x118 mm

srebrny

1 szt.

DU831

KEY BOX CODE 54

54 KEY CLIP

302x280x118 mm

srebrny

1 szt.

DU827

KEY BOX CODE 72

72 KEY CLIP

302x400x118 mm

srebrny

1 szt.

FIRST AID BOX
·
·
·
·

Aluminiowe apteczki pierwszej pomocy.
Różne rozmiary
Z wyposażeniem lub bez
Zależnie od rozmiaru, zgodne z normą DIN 13157
(dla przedsiębiorstw administracyjnych lub handlowych
do 50 pracowników, produkcyjnych lub przetwórczych
do 20 pracowników lub placów budowy do
10 pracowników) lub DIN 13164 (do użytku prywatnego)
· W zestawie samoprzylepny biały krzyż na zielonym tle,
zamek bębenkowy z dwoma kluczami i zestaw montażowy

FIRST AID BOX
· Apteczka pierwszej pomocy z zamkiem bębenkowym
· Zawiera 3 wysuwane obrotowe pojemniki w apteczce dużej
lub 2 obrotowe wysuwane pojemniki w apteczce małej
· Bez zawartości
· Może być wyposażona w zestaw pierwszej pomocy FIRST AID
KIT L zgodny z normą DIN 13157
Produkt #
DU581
DU829

Rodzaj
duża
mała

Wymiary
Kolor
302x400x118 mm srebrny
302x280x118 mm srebrny

Opakowanie
1 szt.
1 szt.
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TABLET HOLDER
Nowoczesna komunikacja w miejscu pracy musi być uniwersalna, dynamiczna i mobilna.
Zmiany następują, ponieważ również w pracy korzystamy coraz częściej z urządzeń przenośnych. Takie rozwiązanie jest bardziej uniwersalne i idealnie nadaje się do prezentacji.
W związku z tymi zmianami potrzebne są eleganckie i praktyczne uchwyty do tabletów.
Uchwyty do tabletów DURABLE oferują bardzo atrakcyjny design i zaawansowane technologicznie rozwiązania przydatne w każdym środowisku pracy

TABLET HOLDER
·
·
·
·

Do wszystkich formatów tabletów o rozmiarach 7"–13"
Symetryczne otwieranie uchwytu
Łatwe wkładanie i wyjmowanie tabletu
Obrót 360°, pionowo i poziomo – z punktami
przystankowymi co 90°
· Zabezpieczenie przed kradzieżą oraz skuteczne
zabezpieczenie przed bocznym wyciągnięciem tabletu
· Wyprowadzenie kabla: otwór w uchwycie do łatwego
podłączenia tabletu do ładowarki

TABLET HOLDER TABLE
· Uchwyt do tabletu z podstawą stołową
· Wykonany z aluminium, blachy stalowej i ABS
· Z regulacją kąta nachylenia od 0° do 88°
· Z antypoślizgową podstawą
· Zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez przewód
zabezpieczajacy
· Wymiary: 155x242x183 mm (SxWxG)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU268

srebrny

1 szt.

TABLET HOLDER TABLE CLAMP
· Uchwyt do tabletu z ruchomym ramieniem
i zaciskiem do tabletu
· Promień ramienia 365 mm; zakres obrotu 180°
· Kąt pochylenia uchwytu -6° do +46°;
zakres obrotu 170°
· Wysokość kolumny pionowej 295 mm
· Zakres zacisku stołowego: grubość blatu
maksymalnie 40 mm
· Wymiary: 100x44x210 mm (SxWxG)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1570

srebrny

1 szt.
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TABLET HOLDER FLOOR
· Stojak podłogowy z uchwytem do tabletu do elastycznego wykorzystania
· Wysoka stabilność
· Wielopoziomowe zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez blokadę ramienia
uchwytu i dodatkowe zabezpieczenie poprzez blokadę za pomocą
specjalnego klucza
· Zawiera elastyczną regulację kąta nachylenia ramienia 0° do 88°
· Kanał na kabel z nasadką regulowaną w całym zakresie wysokości
· Kabel USB w zestawie
· Wymiary: 270x1215x270 mm (SxWxG)

TABLET HOLDER WALL
· Solidny uchwyt ścienny do tabletu
· Bezpieczny i płaski montaż na ścianie
· Uniwersalny i elastyczny
· Łatwy montaż
· Wymiary: 95x225x170 mm (SxWxG)
Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU269

srebrny

1 szt.

DU1573

srebrny

1 szt.

Tablet Holder Wall Arm –
uchwyt do tabletu na ścianę z ruchomym ramieniem
· Solidny uchwyt do tabletu z ruchomym ramieniem
· Bezpieczny i płaski montaż na ścianie
· Uniwersalny i elastyczny
· Wygodne korzystanie z tabletu dzięki możliwości
indywidualnego ustawienia uchwytu
· Kąt pochylenia uchwytu -6° do +46°; zakres obrotu 170°
· Promień ramienia 365 mm; zakres obrotu 180 °
· Wymiary: 95x225x170 mm (SxWxG)

TABLET HOLDER WALL PRO
· Trwały uchwyt ścienny do tabletu
z bezstopniową regulacją kąta pochylenia
· Pewne i płaskie przyleganie do ściany
· Uniwersalny i elastyczny w stosowaniu
· Łatwy montaż
· Zakres regulacji 0º – 88º
· Wymiary: 80x65x270 mm (SxWxG)

Produkt #

Kolor

Opakowanie

Produkt #

Kolor

Opakowanie

DU1572

srebrny

1 szt.

DU1653

srebrny

1 szt.
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ETYKIETY POLIESTROWE I POLIETYLENOWE

Do użytku zewnętrznego

POLIESTROWE ETYKIETY HEAVY DUTY TRWAŁE
LUB USUWALNE AVERY ZWECKFORM
Specjalistyczne etykiety do trudnych wyzwań

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

Trwale przylegający klej
Nierozciągliwe

Etykiety trwałe
Produkt #
ZW261
ZW142
ZW012
ZW158
ZW052
ZW495
ZW496

Kod
produc.
L4716-20
L4773-20
L4776-20
L4774-20
L4775-20
L4773-100
L4775-100

Format
(mm)
Ø30
63,5x33,9
99,1x42,3
99,1x139
210x297
63,5x33,9
210x297

Arkuszy/
I
opakow.
20
20
20
20
20
100
100

Format
(mm)
63,5x33,9
99,1x139
210x297

Arkuszy/
I
opakow.
20
20
20

L

K

LC

Kolor

























biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały

L

K

LC

Kolor













biały
biały
biały

etykiet/
opakow.
960
480
240
80
20
2400
100

Etykiety usuwalne
Produkt #
ZW444
ZW442
ZW468

48
L4716-20

Kod
produc.
L4773REV-20
L4774REV-20
L4775REV-20

24

12

L4773-20
L4776-20
L4773-100
L4773REV-20

1

4

L4774-20
L4775-20
L4774REV-20 L4775-100
L4775REV-20

Etykiet/
opakow.
480
80
20

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

ETYKIETY POLIETYLENOWE ULTRA RESISTANT AVERY ZWECKFORM
Do najtrudniejszych zastosowań

4

· Niezwykle wytrzymałe etykiety polietylenowe z bardzo mocnym klejem
· Rozciągliwe, odporne na temperaturę (od -40°C do +150°C), działanie
rozpuszczalników i środków czyszczących, zabrudzenia, zmywalne
· Odporne na pogodę, promienie UV, wodę morską, niestarzejące się
· Darmowe i łatwe w użyciu szablony i oprogramowanie dostępne na
www.avery-zweckform.pl
Produkt #
ZW489
ZW490
ZW491
ZW492
ZW488
ZW493
ZW494
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Kod
produc.
L7911-10
L7912-10
L7913-10
L7914-10
L7915-10
L7916-10
L7917-10

Format
(mm)
45,7x21,2
63,5x33,9
99,1x42,3
99,1x67,7
99,1x139
210x148
210x297

Ilość ark.
I
w opak.
10
10
10
10
10
10
10

!

L

K

LC

Kolor

























biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały

L7915

Etykiet/
opakow.
480
240
120
80
40
20
10

24
L7912

12
L7916

L7913

48

1
L7917

L7914

L7911

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

FOLIE BĄBELKOWE

FOLIE STRETCH
Folia stretch 23 mic

Produkt #
GR378
GR379

Rozmiar
50 cm x 100 m
100 cm x 100 m

Produkt #
IK002
IK011
IK004
IK001

Waga
1,25 kg
2,5 kg
3,2 kg
1,25 kg

Kolor
transparentny
transparentny
transparentny
czarny

OKLEJARKI DO TAŚMY
OKLEJARKA DO TAŚMY PAKOWEJ
Przeznaczona do taśmy o maks. szerokości 50 mm

·
·
·
·
·

Uniwersalna metalowa oklejarka ręczna do taśmy pakowej
Mechanizm naciągu taśmy zabezpiecza przed jej zwijaniem
Element dociskający taśmę do klejonej powierzchni
Ergonomiczna, profilowana, plastikowa rękojeść
Duża – z napinanym sprężyną elementem dociskającym taśmę
do rolki dyspensera
Produkt #
KW074
KW073

Rodzaj
mała bez zabezpieczenia
duża z zabezpieczeniem

TABLICE SUCHOŚCIERALNE

Produkt # Rodzaj
ES1449
120x90 cm
ES1450
150x120 cm

TABLICA MOBILNA MAGNETYCZNA PORCELANOWA NOBO PRESTIGE
Najwyższej jakości porcelanowa powierzchnia

·
·
·
·
·
·

Z magnetyczną, perfekcyjnie gładką porcelanową powierzchnią
Dwustronna, przenośna tablica, obracana w poziomie
Z dużą półką na markery – w komplecie z markerem Nobo i magnesami
Zamontowane kółka zapewniają dużą manewrowość
Porcelanowa powierzchnia tablicy wymaga jedynie okazjonalnego czyszczenia
Dożywotnia gwarancja

Produkt # Rodzaj
ES1447
120x90 cm
ES1448
150x120 cm

TABLICA MOBILNA MAGNETYCZNA ZE STALI LAKIEROWANEJ NOBO CLASSIC
Dobra ścieralność

·
·
·
·
·

Z magnetyczną powierzchnią ze stali lakierowanej
Dwustronna, przenośna tablica, obracana w poziomie
Z dużą półką na markery – w komplecie z markerem Nobo
Zamontowane kółka zapewniają dużą manewrowość
Aby tablica nie straciła swoich właściwości, powierzchnię z lakierowanej stali należy
często czyścić
· 10 lat gwarancji
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NOŻE PAKOWE
· Nóż biurowy do rozcinania różnych materiałów
· Wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością
odłamywania stępionych części
· Blokada unieruchamiająca ostrze
· Nóż mały 9 mm
· Nóż duży 18 mm

Niezastąpione narzędzie w każdym magazynie. Idealne do cięcia kartonów
i bezpieczne w użyciu dzięki specjalnej obudowie i blokadzie ostrza

· Nowoczesny, profesjonalny nóż przeznaczony do cięcia papieru, kartonu i materiałów
pakowych
· Wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania części
· Obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku
· Wyposażony w gumową rękojeść zapewniającą doskonałe trzymanie
· Stalowa prowadnica ostrza gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo pracy
· Posiada magazynek mieszczący dwa dodatkowe ostrza
· W komplecie znajdują się trzy ostrza

DN159 / DN158

DN886

·
·
·
·
·
·
·
·

Obudowa ABS
Metalowa prowadnica
Karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt
Otwór do zawieszania
Wysuwane, łamane ostrza (7 części)
Samoczynna blokada ostrza
Wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki
Nóż duży 18 mm

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

KW107

Samoczynna blokada ostrza
Obudowa ABS
Metalowa prowadnica
Karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt
Grubość uchwytu 0,9 cm
Otwór do zawieszania
Wysuwane, łamane ostrza (12 części)
Samoczynna blokada ostrza
Szerokość ostrza 9 mm
Wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej rączki
Nóż mały 9 mm
KW108

·
·
·
·

Metalowa, wytrzymała obudowa z otworem do wieszania
Profesjonalny nóż przeznaczony do rozcinania kartonów
Wyposażony w blokadę unieruchamiającą ostrze
Ostrze w kształcie trapezu o wymiarach 60x18 mm

PB171

Produkt #

Wymiary ostrza (mm)

Rodzaj obudowy

Otwór do zawieszania Rodzaj ostrza

Blokada ostrza

Metalowa prowadnica

Kolor

DN886

18x100

tworzywa ABS

–

7-częściowe z mozliwością odłamywania

3

3

czarno-żółty

DN159 / DN158

9x75 / 18x100

polistyren i ABS

–

7-częściowe

3

–

niebiesko-żółty

KW107

18x100

ABS

3

7-częściowe

3

3

czarno-zielony

KW108

9x100

ABS

3

12-częściowe

3

3

czarno-zielony

PB171

18x60

metal

3

ostrze w kształcie trapezu

3

–

szary
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TAŚMY PAKOWE

TAŚMA PAKOWA HOT-MELT DONAU
Natychmiastowo i silnie wiąże

· Taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą z kauczuku
syntetycznego (hot-melt)
· Bardzo wytrzymała
· Do szerokiego zastosowania w wielu branżach
· Łatwa w odwijaniu
· Wodoodporna
· Grubość warstwy folii 50 mic
· Średnica 76 mm

Produkt #
PB1222-14
PB1222-20

TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA GRAND
Przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących

· Wykonana z polipropylenu, bezwonna
· Pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, odporna na działanie światła i na starzenie,
wytrzymała na zrywanie
· Doskonała do zaklejania kartonów o szerokim zakresie wag
· Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

Produkt #
KW625
KW624
KW270
KW272
KW626
KW359

Rozmiar
Kolor
48x66 mm brązowy
48x66 mm transparentny

Rozmiar
48x40 mm
48x40 mm
48x50 mm
48x50 mm
48x66 mm
48x66 mm

TAŚMY HEAVY

• Najwyższa wytrzymałość
• Sprosta każdemu zadaniu

Kolor
brązowy ekon.
przezroczysty ekon.
brązowy
przezroczysty
brązowy
przezroczysty

309 DO MAGAZYNOWANIA

• Bardzo wytrzymała do magazynowania

NOWOŚĆ!

paczek

Do ciężkich
paczek

Maksymalna
siła klejenia

Najlepsza do
długotrwałego
magazynowania

•

•

NAJMOCNIEJSZA

taśma
dla bezpieczeństwa
Twoich przesyłek

Taśmy pakowe Scotch® HEAVY
• Idealna do pakowania i wysyłania paczek z ciężkim ładunkiem
• Hi-Resistance Adhesive – najmocniejsza formuła syntetycznego
kleju kauczukowego (Hot-Melt)
• Podkład ScotchPro™ odporny na pękanie
• Płynnie się odwija
1 rolka brązowa 50mm x 50m 3M283-22
1 rolka przezroczysta 50mm x 50m 3M283-20

1 rolka brązowa 50mm x 66m 3M282-22
1 rolka przezroczysta 50mm x 66m 3M282-20

Taśmy pakowe Scotch® 309 do Magazynowania
• Odporna na wilgoć, promienie UV i szeroki
zakres temperatur (-15°C / +50°C)
• Wyjątkowa długa żywotność, klej odporny na starzenie
• Grubość: 50 mikronów
1 rolka brązowa 50mm x 66m 3M192
1 rolka przezroczysta 50mm x 66m 3M191

TAŚMY 371 DO WYSYŁEK

PODAJNIKI

• Mocno i szybko wiąże

• Idealne do taśm pakowych
• Z metalowym ostrzem do łatwego
odcinania każdej taśmy

Niezawodna
do zaklejania
kartonów
z surowców
wtórnych

CICHA

Do intensywnego
używania

NOWOŚĆ!

Zajmuje
mało
miejsca
•

Taśmy pakowe Scotch® 371 do Wysyłek
• Silny klej, który szybko wiąże
• Dwukierunkowo zorientowany podkład odporny na wstrząsy i rozdzieranie
• Grubość: 48 mikronów
6 rolek brązowych 50mm x 66m 3M282-20
6 rolek przezroczystych 50mm x 66m 3M371A

•
Mini-podajnik Scotch®
do taśmy pakowej

Profesjonalny podajnik Scotch®
HE180 do taśmy pakowej

• Metalowy nożyk pomaga odcinać taśmę
jedną ręką
• Podajnik wygodny w użyciu i zajmuje
mało miejsca, np. w szufladzie
• Idealny do okazjonalnego użytku

• Profesjonalny podajnik z
pistoletowym uchwytem
• Metalowy nóż do szybkiego
odcinania taśmy
• Idealny do regularnego używania

Mini-podajnik + 1 taśma 48mm x 20,3
3M330

Podajnik HE180 + 2 taśmy brązowe 50mm x 66m
3M330
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CZYŚCIWO
Niezastąpione w przemyśle czy gastronomii oraz innych miejscach
stale narażonych na silne zabrudzenia olejami, smarami czy farbami

EKO

EKO

EKO

EKO

Rodzaj

Plus XL2

Classic L3 Blue

SUPER BIAŁE

KLASIK

Materiał

celuloza klejona

makulatura klejona

celuloza klejona

celuloza klejona

Warstwy (g/m2)

2x19

3x20

2x20

1x26,5

Szerokość listka (mm)

260

220

260

320

Długość listka (mm)

230

380

Ilość listków (szt.)

822

500

2000

–

Długość roli (m)

189

190

700

1000

Średnica roli (cm)

24

29

38

37

Ilość w opakowaniu (szt.)

2

2

1

1

Wodoutrwalone

3

3

3

3

Do kontaktu z żywnością

3

3

3

3

Posiada atest PZH

3

3

3

3

Zastosowanie

do wycierania wody i oleju

nadaje się do wycierania nierównych i ostrych
powszechne zastosowanie
powierzchni

odpowiednie do wycierania wody, olejów,
tłuszczów i smarów

Produkt ekologiczny

3

3

3

3

Kolory

super biały

niebieski

biały

jasnobrązowy

Produkt #

MT026

MT027

ME307

ME154

DOZOWNIKI DO CZYŚCIWA
STOJAK PODŁOGOWY DO CZYŚCIW BLACK METAL
Uniwersalny stojak do czyściw

·
·
·
·
·
·
·

Wytrzymały, mobilny, podłogowy dozownik do czyściw w roli
Szerokość roli do 40 cm
Dozownik posiada kółka ułatwiające mobilność
Czarny metal
Duża pojemność
Idealny dla klientów z sektora przemysłu
Istnieje możliwość dodania uchwytu na worek na śmieci
oraz dozownika na czyściwo składane

Produkt #
MT047
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Kolor
czarny
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RĘCZNIKI ZZ
Najpopularniejszy sposób na zachowanie higieny w przedsiębiorstwie.
Ręczniki przeznaczone do automatycznych dozowników pozwalają
znacznie zmniejszyć koszty

EKO

Rodzaj

EKO

EKO

EKO

EKO

Plus

Classic

Basic

TOP SLIM

Optimum Slim

celuloza

makulatura

makulatura

celuloza

makulatura

Warstwy (g/m )

2x18

2x18

2x16

2x16,5

2x16,5

Szerokość listka (mm)

230

230

230

215

240

Długość listka (mm)

224

224

224

180

216

Ilość listków w zgrzewce (szt.)

200

200

200

175

200

Ilość zgrzewek w opakowaniu (szt.)

20

20

20

18

21

Wodoutrwalone

3

3

3
gofrowany

gofrowana

Materiał
2

Struktura papieru

3

Do kontaktu z żywnością

3

3

3

3

Posiada atest PZH

3

3

3

3

Opakowanie Handy Pack

3

3

3

Zastosowanie

odpowiedni do miejsc o niskim
i średnim natężeniu ruchu

automatyczne dozowanie
po jednym listku, co pozwala
zmniejszyć zużycie

automatyczne podawanie
po jednym listku, co pozwala
zmniejszyć zużycie

do kontaktu z suchą i mokrą
żywnością

dozowanie po jednym listku,
pozwala zmiejszyć zużycie

Polecany dozownik

MT012/MT012-2

MT012/MT012-2

MT012/MT012-2

ME398-10/ME398-2

AEB101

Produkt ekologiczny

3

3

3

3

3

3
3

Kolory

super biały

biały

naturalny

biały

biały

Produkt #

MT035

MT036

MT037

ME400

ME286-10

Rodzaj

OFFICE PRODUCTS

OFFICE PRODUCTS

OFFICE PRODUCTS
ekonomiczny

Cecha

100% celulozy

Dobra chłonność

Wymiar listka 23x25 cm

OFFICE PRODUCTS
ekonomiczny
Podwyższona gramatura listka
do 36 g/m2

Materiał

celuloza

makulatura

makulatura

makulatura

celuloza

Warstwy (g/m2)

2x18g

1x36g

1x25g

1x36

2x

Szerokość listka (mm)

230

230

230

230

250

Długość listka (mm)

250

230

250

230

230

Ilość listków w zgrzewce (szt.)

150

200

200

200

150

Ilość zgrzewek w opakowaniu (szt.)

20

20

20

20

20

gofrowany

gofrowany

gofrowany

3

3

3

3

Zastosowanie

do wycierania wody

do wycierania wody

do wycierania wody

do wycierania wody

do wycierania wody

kolory

biały

biały

biały

szary

biały

Produkt #

PB488

PB715

PB445

PB440-5

SC148

Struktura papieru
Posiada atest PZH

VELVET Professional
Linia biznesowa marki VELVET

Opakowanie Handy Pack
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DOZOWNIKI DO RĘCZNIKÓW
PODAJNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ KATRIN INCLUSIVE M
Idealny dla ręczników MT035, MT036, MT037

· Obudowa Dozownika Ręczników otwiera się do góry, ułatwiając uzupełnianie
· Dozownik Ręczników posiada specjalne elementy wspierające, które przytrzymują
stos ręczników, ułatwiając dozowanie oraz uzupełnianie
· Dozownik Ręczników Katrin pasuje do wszystkich rodzajów ręczników składanych
o maksymalnej szerokości 240 mm
· Główne surowce części plastikowych i czapki: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene),
PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene)
· Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem
ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania,
kontrolowanej produkcji
· Wymiary: wysokość 45 cm, szerokość 14,6 cm, głębokość 30,1 cm

Produkt #
MT012MT012-

Kolor
10 biały
2 czarny

Rodzaj
dozownik
dozownik

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ MINI
· Zastosowanie: Dozownik do ręczników składanych typu ZZ, wykonany z tworzywa
ABS w kolorze białym
· Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru
· Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany
· Jednorazowo można zapakować trzy opakowania ręczników
· Wymiary: wysokość 27 cm, szerokość 27 cm, głębokość 11 cm
· Waga 750 g
· Materiał ABS

Produkt #
MED044
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POJEMNIK MERIDA ONE NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI PAPIEROWE
Pojemność do 500 szt. ręczników

· Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
· Do użytku z ręcznikami papierowymi 3-panelowymi: MERIDA ONE OPTIMUM
o symbolu VOB201 oraz MERIDA ONE TOP o symbolu VTB201 (ME394)
· Zamykany na kluczyk
· Wymiary: wysokość 35 cm, szerokość 26 cm, głębokość 10 cm
· Materiał ABS

Produkt #
ME398ME398-

Kolor
biały

!

Kolor
10 biały
2 czarny

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

PŁYNY DO PODŁÓG

PŁYN DO PODŁÓG MG 130 STRONG CLEAN

PŁYN DO PODŁÓG N 200 BRUD CLEAN

· Zastosowanie: Koncentrat do gruntownego mycia podłóg maszyną szorującą
· Sprawdza się również przy bieżącym czyszczeniu silnie zabrudzonych podłóg
za pomocą mopa
· Skutecznie usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady
po wózkach i butach w marketach, zakładach
przemysłowych i pasażach handlowych
· Odpowiedni do wszystkich typów podłóg
odpornych na środki zasadowe
· Tylko do użytku profesjonalnego. pH 13,5±0,5.
· Sposób użycia: Czyszczenie gruntowe:
Stosować rozcieńczenie od 500 do 1000 ml
na 10 l zimnej wody. Nanieść roztwór na
czyszczoną podłogę i pozostawić ok. 10-15 min.,
następnie szorować i zebrać rozpuszczony brud.
Czyszczenie codzienne: Myć podłogi roztworem
o stężeniu od 100 do 500 ml na 10 l wody.
· Skład: <5% amfoterycznych środków
powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych
środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA
i jego sole

· Zastosowanie: Do mycia podłóg w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych
· Polecany także do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży
roboczej
· Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują
i usuwają: tłuszcz, oleje, smary (w tym smary
grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich
powierzchni wodoodpornych
· Doskonały do PCV, lustro, płytek podłogowych,
betonu
· Tylko do użytku profesjonalnego. pH 13,5±0,5.
· Sposób użycia: W zależności od sposobu i stopnia
zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200–300 ml
na 10 l wody. W automatach czyszczących:
100–400 ml na 10 l wody. Myjka
wysokociśnieniowa: 50–200 ml na 10 l wody.
· Skład: <5% fosforanów, <5% niejonowych
środków powierzchniowo czynnych,
<5% anionowych środków powierzchniowo
czynnych, <5% EDTA Na

Wysokoalkaliczny preparat do gruntowego czyszczenia podłóg

Produkt #
MED013
MED013-5L

Pojemność
1l
5l

ŚRODKI DO USUWANIA ETYKIET

Alkaliczny środek do czyszczenia podłóg w halach, warsztatach i obiektach
przemysłowych

Produkt #
MED011-1L
MED011-5L

Pojemność
1l
5l

ŚRODKI DO USUWANIA KLEJU

ŚRODEK DO USUWANIA KLEJU MC 250 ANTY KLEJ
PŁYN DO USUWANIA ETYKIET
Można stosować do usuwania tuszu i markerów
· Do bezpiecznego usuwania etykiet ze wszystkich nieabsorbujących powierzchni
(foliowanych okładek książek, opakowań, plastiku, metalu, szkła)
· Idealny do usuwania nalepek ze sprzętu biurowego i elementów elektronicznych
· Po nasączeniu etykiety klej zostaje zneutralizowany, co umożliwia całkowite i szybkie
usunięcie nalepki
· Może być również stosowany do usuwania tuszu i przebarwień po stosowaniu
markerów
· Nie używać do polistyrenu
Produkt #
KW620

Pojemność
200 ml

Preparat do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach
· Zastosowanie: Gotowy do użycia produkt do usuwania miejscowych zanieczyszczeń
takich jak ślady po naklejkach, taśmach klejących, resztkach kleju i gumach do żucia
· Polecany na wszystkie powierzchnie
· Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat
(może spowodować odbarwienie). pH 11±0,5
· Sposób użycia: Nanieść punktowo na zabrudzoną powierzchnię. Odczekać.
Im dłuższy czas kontaktu tym większa skuteczność. Do ściągnięcia naklejki użyć
szczotki i ściereczki
· Skład: Monoetanoloamina (CAS: 141-43-5), 15-30% niejonowych środków
powierzchniowo czynnych
Produkt #
MED017

Pojemność
500 ml
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DEZYNFEKCJA

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ NA BAZIE ALKOHOLU (70%) NEXXT
Na bazie alkoholu – 70%
· Specjalny płyn do dezynfekcji pomieszczeń, ścian, poczekalni, ciągów
komunikacyjnych biur, pomieszczeń magazynowych, recepcji, placówek służby
zdrowia, środków transportu oraz klamek i poręczy
· Sposób użycia: do mycia i dezynfekcji stosować płyn nierozcieńczony;
myć mechanicznie lub ręcznie; po zakończeniu dezynfekcji nie jest konieczne
przeprowadzenie dodatkowej wentylacji pomieszczeń
Produkt #
EM1067-500ML
EM1067-4L

Pojemność
0,5 l
4l

PŁYN DEZYNFEKUJACY DO RĄK NEXXT
Bez użycia wody
· Płyn dezynfekujący na bazie etanolu przeznaczony do stosowania w sytuacjach
i miejscach wymagających zwiększonych środków ostrożności w zakresie higieny
do rąk, bez użycia wody
· Zawiera etanol 75 g/100 g, d-limonene, Linalol
Produkt #
EM1068

Pojemność
0,5 l

MYDŁO ANTYBAKTERYJNE DO RĄK NEXXT
PH neutralne dla skóry
· Do mycia rąk i ciała
· Ochrona antybakteryjna
· Profesjonalna pielęgnacja
Produkt #
EM1069

Pojemność
0,5 l

MYDŁO Z CZYNNIKIEM ANTYBAKTERYJNYM NEXXT
Do mycia rąk i całego ciała
· Specjalne mydło z czynnikiem antybakteryjnym w płynie, przeznaczone
do codziennego użytku
· Jego formułę oparto na bazie delikatnych środków myjących
· Nie wysusza skóry, usuwa z niej bakterie i zarazki
· Pozostawia na dłoniach delikatną warstwę ochronną
· Ma przyjemny zapach i pH neutralne dla skóry
Produkt #
EM1070

Pojemność
4l

ŻEL O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM NEXXT
Bez użycia wody i mydła
· Szybko i skutecznie czyści dłonie, bez użycia wody i mydła
· Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
· Zawiera kwas mlekowy, który posiada działanie antybakteryjne jak
i nawilżające, dzięki czemu nie wysusza dłoni nawet przy częstym
stosowaniu
Produkt #
EM1071
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Pojemność
0,5 l

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę www.markowebiuro.pl

MARKERY OLEJOWE

Rodzaj

Edding 790 / 791 / 792

Maxx 270

Maxx 271

Marker olejowy 440

Końcówka

okrągła / igłowa

okrągła

okrągła

okrągła

Grubość linii pisania (mm)

2-3 / 1-2 / 0,8

1-3

1-2

2,5

6,05

2,75

10

3

3

3

do 300

do 300

Pojemność tuszu (ml/g)
Wodoodporny tusz

3

Odporność na temperatury (stopnie)
Szybkoschnący

3

Nietoksyczny

3

3

3

3

Rodzaj obudowy

plastikowa

plastikowa

plastikowa

aluminiowa

Gwarancja (lata)

2

Kolory

1 niebieski, 2 czarny, 3 czerwony, 10 biały 1 niebieski, 2 czarny, 3 czerwony,
4 zielony, 6 żółty, 7 pomarańczowy,
8 różowy, 10 biały, 14 brązowy,
15 srebrny, 18 złoty

1 niebieski, 2 czarny, 3 czerwony,
4 zielony, 6 żółty, 10 biały, 15 srebrny,
18 złoty

1 niebieski, 2 czarny, 3 czerwony,
4 zielony, 04 zielony neonowy,
5 szary, 6 żółty, 06 żółty neonowy,
7 pomarańczowy, 8 różowy,
10 biały, 12 fioletowy, 14 brązowy,
15 srebrny, 17 jasnoniebieski, 18 złoty,
23 jasnozielony

Produkt #

AM355- / AM356- / AM367-

PB390-

PB839-

TO005-

Rodzaj

Marker olejowy 441

PX-20

PX-21

PX-30

Końcówka

okrągła

okrągła

okrągła

ścięta

Grubość linii pisania (mm)

1,5

2,2-2,8

0,8-1,2

4,0-8,5

Pojemność tuszu (ml/g)

6

Wodoodporny tusz

3

szybkoschnący, wodoodporny na bazie
ksylenu

szybkoschnący, wodoodporny na bazie
ksylenu

szybkoschnący, wodoodporny na bazie
ksylenu

Szybkoschnący

3

3

3

3

Nietoksyczny

3

3

3

3

plastikowa

aluminium

aluminium

aluminium

3

Możliwość napełniania

Odporność na temperatury (stopnie)

Możliwość napełniania
Rodzaj obudowy
Gwarancja (lata)

2

2

4

Kolory

1 niebieski, 01 jasnoniebieski, 2 czarny,
3 czerwony, 4 zielony, 04 jasnozielony,
33 zielony neon, 5 szary, 6 żółty,
06 żółty neonowy, 7 pomarańczowy,
8 różowy, 10 biały, 12 fioletowy,
14 brązowy, 15 srebrny, 18 złoty

1 niebieski, 2 czarny, 3 czerwony,
4 zielony, 6 żółty, 7 pomarańczowy,
8 różowy, 10 biały, 12 fioletowy,
15 srebrny, 015 srebrny błyszczący,
18 złoty, 018 złoty błyszczący,
20 brązowy błyszczący

1 niebieski, 2 czarny, 3 czerwony,
4 zielony, 6 żółty, 8 różowy, 10 biały,
15 srebrny, 18 złoty

2 czarny, 10 biały, 15 srebrny, 18 złoty

Produkt #

TO032-

UN037-

UN038-

UN039-

| 43

STOJAK DO CZYŚCIW
STOJAK
DO
CZYŚCIW
CZYŚCIWA PAPIEROWE
CZYŚCIWA PAPIEROWE
Mocne i wytrzymałe czyściwa papierowe
pomagają utrzymać porządek w zakładzie
pracy, a także poprawiają bezpieczeństwo
– za ich pomocą łatwo można wytrzeć
i osuszyć mokre powierzchnie.

Czyściwa papierowe Katrin charakteryzują się
wysoką chłonnością, nie pylą i nie pozostawiają
na czyszczonych powierzchniach włókien.
Ofertę uzupełniają ścienne i podłogowe stojaki
na czyściwa z systemem łatwego odrywania.

www.biuroland.eu

Jaworzno
tel. 32 317 27 00
bok@biuroland.eu

Warszawa
tel. 22 619 55 17
warszawa@biuroland.eu

Bielsko-Biała
tel. 691 596 160
bielsko@biuroland.eu

Kraków
tel. 12 307 18 11
krakow@biuroland.eu

