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Ekologiczna seria artykułów biurowych 
DONAU Life to fantastyczna 
propozycja dla koneserów designu oraz 
osób, które liczą się z koniecznością 
ochrony środowiska. W ofercie 
dostępne są segregatory, clipboardy, 
pojemniki na dokumenty, teczki  
z gumką oraz notatniki. Każdy produkt 
występuje w 5 neonowych kolorach. 
Kolekcja DONAU Life to wysoka 
jakość, estetyka i funkcjonalność. 
Cechy te dopełnia certyfikat FSC®, 
który sygnuje całą serię podkreślając 
bezpieczną i zrównoważoną dla 
środowiska produkcję artykułów.

Certyfikat FSC® gwarantuje, że su-
rowiec potrzebny do produkcji wyrobu 
pochodzi z lasów zarządzanych 
w  odpowiedzialny sposób. Promuje 
on trwałą gospodarkę leśną opartą 
o  najwyższe światowe standardy 
w  dziedzinie ochrony przyrody 
i  gwarantuje legalność pochodzenia 
surowca.

SEGREGATOR RINGOWY
A4/2RD/50 mm
• segregator ringowy wykonany z tektury 
o grubości 1,8 mm • 2-pierścieniowy 
mechanizm w kształcie litery D • zaokrąglone 
rogi • format A4 • gramatura 900 g/m2 
• średnica pierścieni 30 mm  
• szerokość grzbietu 50 mm

kolor indeks
 różowy DN1161-8

 pomarańczowy DN1161-7

 żółty DN1161-6
 zielony DN1161-4
 niebieski DN1161-1

POJEMNIK NA DOKUMENTY
KARTON, A4
• wykonany z tektury o grubości 1,2 mm  
• szerokość grzbietu 80 mm • gramatura 
800 g/m2 • pojemność do 500 kartek 
o gramaturze 80 g/m2 • ściana grzbietowa 
dostosowana do opisu • składany  
– bardzo prosty w montażu

kolor indeks
 różowy DN1162-8

 pomarańczowy DN1162-7

 żółty DN1162-6
 zielony DN1162-4
 niebieski DN1162-1

TECZKA Z GUMKĄ
KARTON, A4
• 3-skrzydłowa teczka wykonana 
z kartonu o grubości 0,9 mm • okrągła, 
pionowa gumka w kolorze czarnym 
chroni zawartość przed wysunięciem 
• zaokrąglone rogi • format A4 • gramatura 
500 g/m2 • wymiary: 250x350 mm

kolor indeks
 różowy DN1163-8

 pomarańczowy DN1163-7

 żółty DN1163-6
 zielony DN1163-4
 niebieski DN1163-1

CLIPBOARD
KARTON, A4, Z KLIPSEM
• podkładka do pisania bez okładki  
• wykonana z tektury o grubości 1,8 mm  
• mechanizm zaciskowy z drutem  
• zaokrąglone rogi • format: A4  
• gramatura 900 g/m2  
• wymiary: 235x320 mm

kolor indeks
 różowy DN1164-8

 pomarańczowy DN1164-7

 żółty DN1164-6
 zielony DN1164-4
 niebieski DN1164-1

kolor indeks
 różowy DN1165-8

 pomarańczowy DN1165-7

 żółty DN1165-6
 zielony DN1165-4
 niebieski DN1165-1

NOTATNIK
ORGANIZER, 80 KARTEK
• notatnik z organizerem • na lewej stronie miejsce na notatki, 
harmonogram dnia, ważny telefon/e-mail, priorytety, menu, 
dla zdrowia i uwagi • gramatura okładki 330 g/m2 • gramatura 
kartek 70 g/m2 • ilość kartek 80 • wymiary: 165x230x15 mm

Kolekcje
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Kolor Indeks
żółty ES301-6
brzoskwiniowy ES301-7
niebieski ES301-1
zielony ES301-4

40 koszulek 60 koszulek 80 koszulek
ES207-6 ES208-6 ES209-6
ES207-7 ES208-7 ES209-7
ES207-1 ES208-1 ES209-1
ES207-4 ES208-4 ES209-4

Kolor Indeks
żółty ES302-6
brzoskwiniowy ES302-7
niebieski ES302-1
zielony ES302-4

Kolor Indeks
żółty ES206-6
brzoskwiniowy ES206-7
niebieski ES206-1
zielony ES206-4

Segregator Esselte No.1 
Colour’Ice
Zaprojektowany 
w orzeźwiającym kolorze 
i ozdobiony tłoczonym wzorem. 
A4, 75 mm.

Segregator Esselte 
Colour’Ice, z polifoamu
Przeznaczony do użytkowania 
w podróży, z wytrzymałą 
okładką z polifoamu. A4, 
82 mm.

Album ofertowy Esselte 
Colour’Ice, z polipropylenu
Z koszulkami. Mieści od 80 
do 160 kartek. A4

Teczka z gumką Esselte 
Colour’Ice, 15 mm
Z polipropylenu. Mieści 
150 kartek. A4.

Odśwież wygląd swojego 
biurka! Wybierz wśród wielu 
produktów w czterech 
lodowych kolorach zestaw, 
który rozświetli Twoje miejsce 
pracy. Colour‘Ice – nowa 
odsłona pastelowych odcieni.

żółty

brzoskwiniowy

niebieski

zielony

NOWOŚĆ
ŚWIEŻA DOSTAWA ORZEŹWIAJĄCYCH PRODUKTÓW
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Kolor Indeks
żółty ES303-6
brzoskwiniowy ES303-7
niebieski ES303-1
zielony ES303-4

Kolor indeks
żółty ES230-6
brzoskwiniowy ES230-7
niebieski ES230-1
zielony ES230-4

Kolor Indeks
żółty ES232-06
brzoskwiniowy ES232-07
niebieski ES232-01
zielony ES232-04

Kolor Indeks
żółty ES252-06
brzoskwiniowy ES252-7
niebieski ES252-1
zielony ES252-4

Kolor Indeks
żółty ES261-06
brzoskwiniowy ES261-07
niebieski ES261-01
zielony ES261-04

Kolor Indeks
żółty ES263-06
brzoskwiniowy ES263-07
niebieski ES263-01
zielony ES263-04

Kolor Indeks
żółty ES262-6
brzoskwiniowy ES262-7
niebieski ES262-1
zielony ES262-4

Kolor Indeks
żółty ES1453-6
brzoskwiniowy ES1453-7
niebieski ES1453-1
zielony ES1453-4

Kolor Indeks
żółty ES1452-6
brzoskwiniowy ES1452-7
niebieski ES1452-1
zielony ES1452-4

Kolor Indeks
żółty ES216-6
brzoskwiniowy ES216-7
niebieski ES216-1
zielony ES216-4

Teczka z gumką 
Esselte Colour’Ice, 
z polipropylenu
Grzbiet 40 mm. A4.

Segregator ringowy Esselte 
Colour’Ice, z polipropylenu
Twarda okładka z polipropylenu. Grzbiet 
42 mm, 25 mm mechanizm 2-ringowy, 
okrągły. A4.

Indeks
6 przekładek ES218
12 przekładek ES219

Teczka segregująca Esselte 
Colour’Ice
Z polipropylenu. Z różnokolorowymi 
przekładkami. Mieści kartki 
w formacie A4

Teczka z przegródkami Esselte 
Colour’Ice
Z polipropylenu. Półprzezroczysta 
okładka. 6 przegródek w formacie A4.

Zszywacz mini Rapid 
Colour’Ice F4
Zszywa 10 kartek. Praktyczny, 
podręczny zszywacz mini 
z metalowym rozszywaczem. 
W komplecie ze zszywkami. 
Zapakowany w blister.

Dziurkacz mini Rapid 
Colour’Ice FC5
Dziurkuje 10 kartek. Niewielki 
dziurkacz, przydatny w domu 
i w szkole. Zapakowany 
w blister.

Pojemnik na dokumenty Esselte 
Colour’Ice
W orzeźwiającym kolorze, 
z przezroczystymi ściankami 
i oryginalnym wzorem na bocznych 
ściankach. A4.

Kubek na długopisy Esselte 
Colour’Ice
Zaprojektowany w orzeźwiającym 
kolorze, z przezroczystymi ściankami 
i dwiema przegródkami.

Półka na dokumenty 
Esselte Colour’Ice
W orzeźwiającym kolorze, 
z przezroczystymi ściankami 
i oryginalnym wzorem 
na bocznych ściankach. A4.

Kosz na śmieci Esselte Colour’Ice
Pojemność 14 litrów. Dostępny 
w gamie orzeźwiających, 
przezroczystych kolorów, ozdobiony 
oryginalnym wzorem na podstawie.

Pojemnik z szufladami Esselte 
Colour’Ice
Posiada 2 duże i 2 małe przezroczyste 
szuflady. Zaprojektowany 
w orzeźwiającym kolorze i ozdobiony 
oryginalnym wzorem.
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OFFICE SET
Praktyczny zestaw do organizacji przestrzeni biurkowej. Wszystkie elementy wykonane z metalowej  

siateczki powlekanej matowym lakierem w kolorach czarnym lub srebrnym. 

ELEGANCKA SERIA DO TWOJEGO BIURA
GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

Przybornik na biurko,6 komór, taśma klejąca
indeks kolor wym. (mm)
PB591 czarny 205x145x100

Organizer z przybornikiem, 8 przegródek
indeks kolor wym. (mm)
PB594 czarny 345x290x295 

Przybornik na biurko, z miejscem na listy
indeks kolor wym. (mm)
PB593 czarny 220x140x130 

indeks kolor wym. (mm)
PB369-2 czarny 90x295x258

PB369-15 srebrny 90x295x258

Pojemnik na dokumenty

indeks kolor wym. (mm)
PB595 czarny 130x155x165

Stojak na książki, 2 szt. indeks kolor wym. (mm)
PB589-2 czarny 70x135x83

PB589-15 srebrny 70x135x83

Sorter do korespondencji, 3 przegrody indeks kolor wym. (mm)
PB596 czarny 280x340x80

Szufladka na biurko

indeks kolor wym. (mm)
PB105 czarny 390x300x85

Pojemnik na biurko

Stojak na wizytówki
indeks kolor wym. (mm)
PB586-2 czarny 95x75x45

PB586-15 srebrny 95x75x45

Pojemnik na karteczki
indeks kolor wym. (mm)
PB588-2 czarny 95x80x95

PB588-15 srebrny 95x80x95

indeks kolor wym. (mm)
PB590 czarny 235x112x100 

Przybornik na biurko, 8 komór, z szufladką
indeks kolor wym. (mm)
PB109 czarny 235x183x65 

Organizer na biurko, 6 komór
indeks kolor wym. (mm)
PB969 czarny 205x103x98

Przybornik na biurko, 3 komory

indeks kolor wym. (mm)
PB463 czarny śr. 90, wys. 32

Pojemnik na spinacze indeks kolor wym. (mm)
PB960-2 czarny 90x100

PB960-15 srebrny 90x100

Pojemnik na długopisy

indeks kolor wym. (mm)
 PB592 czarny 165x165x160

Pojemnik na długopisy obrotowy
indeks kolor wym. (mm)
 PB587 czarny 80x80x30 

Pojemnik na spinacze
indeks kolor wym. (mm)
PB545 czarny 80x80x100 

Pojemnik na długopisy indeks kolor wym. (mm)
PB649-2 czarny 90x68

PB649-15 srebrny 90x68

Pojemnik na przybory

indeks kolor wym. (mm)
PB120-2 czarny 153x103x100 

PB120-15 srebrny 153x103x100 

Przybornik na biurko, 4 komory
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OFFICE SET
Wszystkie produkty serii Office Set wykonane  

są z trwałego, wytrzymałego i przede wszystkim 
odpornego na odkształcenia metalu. Ładne  
i elegancko ponadczasowe rozwiązania zapewniają  
odpowiednie miejsce na artykuły biurowe, czy szkolne. 
Sprawdzają się również w domu. Krótko mówiąc  
jest to idealne rozwiązanie w dobie minimalizacji 
przestrzeni biurowej – gwarantują wieloletni  
komfort użytkowania w niczym 
nieograniczony sposób.

Mini archiwum
indeks kolor wym. (mm)
PB1141 czarny 335x250x285 

Zestaw na biurko, 3 szufladki, z sorterem dokumentów
indeks kolor wym. (mm)
PB103 czarny 300x350x420 

Sorter na dokumenty, 6 półek
indeks kolor wym. (mm)
PB108 czarny 325x230x390

Zestaw na biurko, 3 szufladki
indeks kolor wym. (mm)

 PB970-2 czarny 273x262x350
PB970-15 srebrny 273x262x350

Zestaw naścienny, 5 półek

indeks kolor wym. (mm)
PB523-2 czarny 315x440x120

PB523-15 srebrny 315x440x120

Stojak na parasole
indeks kolor wym. (mm)
PB600-2 czarny śr. 265, wys. 500

PB600-15 srebrny śr. 265, wys. 500

Kosz na śmieci, 12 l
indeks kolor wym. (mm)
PB598-2 czarny śr. 265/210, wys. 280

PB598-15 srebrny śr. 265/210, wys. 280

Kosz na śmieci, 18 l
indeks kolor wym. (mm)
PB599 czarny 270x270x310 

Zestaw na biurko, 5 szufladek
indeks kolor wym. (mm)
 PB597 czarny 275x350x375 

Mobilny stojak na dokumenty, 
na kółkach, 4 półki

indeks kolor wym. (mm)
PB104 czarny 435x265x860 

Zestaw naścienny, 3 półki

indeks kolor wym. (mm)
DN701 czarny 325x230x330

Kosz na śmieci, 19 l
indeks kolor wym. (mm)
PB313-2 czarny śr. 295/240, wys. 340

PB313-15 srebrny śr. 295/240, wys. 340

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Pojemnik na czasopisma Leitz WOW, dwukolorowy
Idealny do przechowywania czasopism i wszelkiego rodzaju katalogów. ES1264-

Pojemnik z szufladami Leitz WOW, dwukolorowy
Stylowy, trwały pojemnik z szufladami do postawienia na biurku. Można w nim trzymać w zasięgu ręki różne mate-
riały i dokumenty. Ma łatwe do wysuwania szufladki z blokadą zabezpieczającą przed całkowitym wysunięciem.
Dodatkowy organizer: zaprojektowany tak, aby pasował do dużych i małych szuflad w pojemnikach  
z szufladkami Leitz WOW. 4 szuflady: ES595- 5 szuflad: ES596-

* -5 w kolorze białym z szarym akcentem kolorystycznym

Kubek na długopisy Leitz WOW ze wzmacniaczem dźwięku, dwukolorowy
Przykuwający wzrok, stylowy kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku, w metalicznych kolorach, 
wykończony z połyskiem. W unikalnym dwukolorowym wzornictwie. ES1261-

Piórnik Leitz WOW z ładowarką indukcyjną, dwukolorowy
Ten wyjątkowy piórnik naładuje Twój telefon wygodnie, bez plątaniny kabli. Jest łatwy w użyciu: dioda LED 
wskaże, gdy zostanie znaleziona prawidłowa pozycja ładowania, i energooszczędny: gdy telefon będzie w pełni 
naładowany, urządzenie przestanie ładować.  
(Nie występuje w kolorze żółtym, fioletowym i turkusowym). ES1263-

Podajnik taśmy klejącej Leitz WOW wraz z taśmą, dwukolorowy
Atrakcyjny podajnik taśmy z możliwością wygodnej obsługi jedną ręką.  
W zestawie z taśmą. ES1262-

Półka na dokumenty Leitz WOW, dwukolorowa
Ułatwia porządkowanie dokumentów, czasopism i folderów; półki można ustawiać w pionie  
jedna na drugiej. ES1260-

F
AKCESORIA NA BIURKO 
W MINIMALISTYCZNYM 
WZORNICTWIE
Kolekcja akcesoriów na biurko WOW rozjaśni Ci każdy mniej ciekawy dzień 
w pracy. Łączy minimalizm, ekskluzywność i stylowe podejście do formy.  
Wyjątkowy wygląd tej kolekcji odzwierciedli Twoje wyczucie stylu.

-5 -6 -8 -1 -13 -04 -12 -2

E

A D

B

F

C
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-10 biały pojemnik ma szary akcent kolorystyczny

Pojemnik duży Leitz MyBox WOW z pokrywą
18-litrowy. Na większe - domowe lub biurowe - akcesoria, dokumenty A4 i magazyny. 
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 318x198x385 mm ES191-

Pojemnik mały Leitz MyBox WOW z pokrywą
5-litrowy. Na małe - domowe lub biurowe - akcesoria i dokumenty A5.
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 318x128x191 mm ES193-

Organizer podłużny Leitz MyBox WOW
Elegancki pojemnik na małe akcesoria lub półka pasująca do małego i dużego pojemnika Leitz MyBox.
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 307x55x105 mm ES203-

Organizer duży Leitz MyBox WOW z uchwytem
Elegancki przybornik lub wewnętrzny organizer pasujący do dużego pojemnika Leitz MyBox.
Duży (szer. x wys. x gł.) 307x101x375 mm, biały ES204-10
Mały (szer. x wys. x gł.) 307x56x181 mm, biały ES205-

Pojemnik Leitz MyBox WOW
Umożliwia estetyczne przechowywanie często używanych rzeczy.
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 246x98x160 mm ES201-

POJEMNIKI LEITZ MYBOX  
KIEDY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA MA ZNACZENIE
Modułowe pojemniki Leitz MyBox wprowadzą do Twojego domu lub biura wyjątkowy 
styl. Wykonane są z błyszczących materiałów o najwyższej jakości i charakteryzują 
się wyrazistym, dwukolorowym wzornictwem. Mogą służyć do przechowywania 
żywności, a także do łatwego i wygodnego przechowywania narzędzi, kabli, 
mniejszych akcesoriów czy dokumentów i czasopism. System modułowy pozwala 
na optymalne zarządzanie zawartością.

A

B

C

D
E

F

-5 -6 -8 -1 -13 -04 -12 -2
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Opis Indeks
A Dziurkacz duży metalowy, dziurkuje do 30 kartek ES095-
B Zszywacz średni metalowy, zszywa do 30 kartek ES721-
C Zszywacz na baterie, zszywa do 10 kartek ES1196-

Dziurkacz mini, dziurkuje do 10 kartek ES590-
Zszywacz mini, zszywa do 10 kartek ES589-

Dziurkacz duży metalowy Leitz WOW New NeXXt
Odpowiedni, chroniony patentem, kształt dźwigni i doskonałe ostrza 
pozwalają zredukować siłę nacisku podczas dziurkowania. Wyraźne 
oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica zapewniają doskonałe 
wyrównanie papieru. Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany 
na zawiasach.

Zszywacz średni metalowy Leitz WOW New  
NeXXt Series
Łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct lmpact.
Poręczny zintegrowany rozszywacz. W zestawie ze zszywkami.

Zszywacz Leitz WOW New NeXXt na baterie
Łatwy do obsługi jedną ręką, idealny do częstego użytkowania. Zasilany 
bateriami, co umożliwia wygodne użytkowanie w każdym miejscu. Zszywa 
do 10 kartek.

Kubek podróżny Leitz WOW
D Poręczny kubek termiczny teraz w twoim ulubionym kolorze WOW!

Utrzymuje temperaturę ciepłych i zimnych napojów przez wiele godzin.
Pojemność 380 ml.
Wykonany ze stali nierdzewnej z polipropylenową pokrywką.
Łatwe otwarcie i zamknięcie.
Łatwy w czyszczeniu: pokrywka nadaje się do mycia w zmywarce,  
dół kubka można łatwo wyczyścić ręcznie.
Bezpieczny do przechowywania żywności. ES1464-

Zegar Leitz WOW
E  Duży, cichy zegar ścienny o średnicy 30 cm. Czytelna tarcza z dużymi 

cyframi zapewnia dobrą widoczność także z dużej odległości. 
Z dwukolorową ramką i kolorem WOW ze wzorem na tarczy. ES1475-

C

A

D

E
B

-10 w kolorze białym z czarnym akcentem kolorystycznym

Pokaż swój styl, wybierając nowe kolory WOW spośród 
wspaniałej gamy produktów Leitz. Najwyższej jakości produkty 
dostępne w żywych, soczystych kolorach i wyrafinowanym 
wzornictwie pozwolą zabłysnąć Twojej osobowości.

LEITZ WOW  
POKAŻ SWOJE PRAWDZIWE  
KOLORY WOW

(-10 biały, -6 żółty, -8 różowy, -1 niebieski, -13 turkusowy,  
-4 zielony, -12 fioletowy)

(-2 czarny, -6 żółty, -8 różowy, -1 niebieski, -13 turkusowy,  
-4 zielony, -12 fioletowy)

-10 -6 -8 -1 -13 -04 -12 -2
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Opis Indeks
F Segregator Acitve, grzbiet 82 mm ES1128-

Segregator Acitve, grzbiet 65 mm ES1129-
Segregator laminowany, grzbiet 80 mm ES728-

G Segregator laminowany, grzbiet 50 mm ES729-

Segregator Leitz 180° WOW
Opatentowany, unikalny mechanizm 180˚ umożliwiający o 50% szersze 
otwarcie i o 20% szybsze segregowanie dokumentów.

Opis Indeks

H Segregator ringowy Active SoftClick, grzbiet 52 mm,  
4 ringi w kształcie litery D ES1243-

I Segregator ringowy laminowany, grzbiet 40 mm,  
2 ringi w kształcie litery D ES725-

Segregator ringowy laminowany, grzbiet 40 mm,  
4 ringi w kształcie litery D ES726-

Segregator ringowy Leitz WOW
Dostępny w wersji z opatentowanym mechanizmem SoftClick ułatwiającym 
otwieranie i bezpieczne zamykanie.

Przekładki kolorowe Indeks
J przekładki numeryczne 1-5 ES606

przekładki numeryczne 1-6 ES607
K przekładki numeryczne 1-10 ES608

przekładki numeryczne 1-12 ES609
przekładki numeryczne 1-20 ES1307

Przekładki czarno-białe Indeks
przekładki numeryczne 1-5 ES1113
przekładki numeryczne 1-6 ES1026
przekładki numeryczne 1-10 ES1027
przekładki numeryczne 1-12 ES1028
przekładki numeryczne 1-20 ES1029

Przekładki Leitz WOW z możliwością 
nadrukowania tekstu, PP, Maxi
Format A4+ pozwala na szybki dostęp do dokumentów, nawet w przypadku 
przechowywania ich w koszulkach.
Możliwość wydruku spisu treści z komputera za pośrednictwem formularza 
umieszczonego na stronie: www.leitz.com/easyprint.

Opis Indeks
L Saszetka podróżna S, 10,5x14 cm (na format A6) ES1166-
M Saszetka podróżna M, 24x17 cm (na format A5) ES1165-
N Saszetka podróżna L, 30x23 cm (na format A4) ES1164-

Kosmetyczka podróżna, z poszerzonym  
dnem, 17x24 cm ES1174-

Opis Indeks

O 2-kieszonkowa saszetka S, 14x10,5 cm  
(monety, karty kredytowe itp.) ES1470-

P 2-kieszonkowa saszetka M, 21x8,5 cm (piórnik) ES1471-
R 2-kieszonkowa saszetka L, 23x15 cm (uniwersalna) ES1472-

Wodoodporne saszetki podróżne Leitz WOW
Wysokiej jakości praktyczne saszetki do zapakowania i ochrony rzeczy 
osobistych: dokumentów, kabli i ładowarek, monet lub kosmetyków.
Idealnie sprawdzą się podczas podróży oraz jako praktyczne 
rozwiązanie dla rzeczy trzymanych w torebce, torbie na laptopa, 
szkolnym plecaku, w samochodzie lub na łodzi.
Wykonane z mocnego wodoodpornego materiału EVA.

Saszetki podróżne Leitz WOW
Wykonane z lekkiego, mocnego, ale elastycznego nylonu.
Idealne jako praktyczne rozwiązanie dla rzeczy trzymanych w torebce, 
torbie na laptopa, szkolnym plecaku czy w samochodzie.

Eleganckie i niepowtarzalne wzornictwo z nowym efektownym wzorem!
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(-8 różowy, -1 niebieski, -4 zielony -2 czarny)

(-8 różowy, -1 niebieski, -4 zielony -2 czarny)
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Okładka twarda Indeks
Klasycznie zaprojektowany notatnik z kartkami z papieru FSC® 
o gramaturze 90 gsm.

B Okładka twarda, w kratkę, A4 ES144-
Okładka twarda, w kratkę, A5 ES145-

Kołonotatnik Indeks
Kołonotatnik, PP, w kratkę, A5 ES1222-

A Kołonotatnik, PP, w kratkę, A4 ES659-

Be Mobile
Prowadź swoje biuro także wtedy, gdy się przemieszczasz –  
mocna, trwała okładka, uchwyt na długopis, elastyczne 
zamknięcie, samoprzylepne karteczki i teczka ułatwią Ci pracę.
Okładka z PP, w kratkę, A4 ES1096-

Opis Indeks
C Teczka z gumką, A4, mieści 250 kartek A4, wykonana z PP ES1135-
D Teczka z gumką, A4, mieści 150 kartek A4, wykonana z PP ES1134-

Teczka z gumką Leitz WOW, 30 mm i 15 mm
Idealna do przenoszenia i przechowywania większych dokumentów 
i folderów. Ozdobne zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas 
przenoszenia. Wykonana z lekkiego, trwałego polipropylenu.

Opis Indeks
E Skoroszyt, mieści 250 kartek, A4, wykonany z kartonu ES723-
F Teczka z gumką, mieści 250 kartek, A4, wykonana z kartonu ES724-

Skoroszyt i teczka z gumką Leitz WOW
Skoroszyt. Mechanizm skoroszytowy umożliwia spinanie przedziurkowanych 
dokumentów.
Teczka z gumką. Klapki od góry i po bokach zabezpieczają dokumenty 
przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zamknięcie na gumkę zabezpiecza 
dokumenty podczas przenoszenia.
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Notatniki Leitz WOW
Wysokiej jakości notatniki z białym, dziurkowanym papierem 
z satynowym wykończeniem i certyfikatem FSC oraz mikroperforacją 
z nacięciem ułatwiającą odrywanie.
Mocna okładka z polipropylenu ma atrakcyjny wzór i kolor.
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Opis Indeks
H Album ofertowy, 40 koszulek, A4, PP ES1143-

Album ofertowy, 20 koszulek, A4, PP ES1142-

Album ofertowy Leitz WOW
Lekki do przenoszenia, a przy tym bardzo trwały. Z koszulkami na dokumenty 
lub grafikę. Łatwy podgląd zawartości dzięki 20 lub 40 przezroczystym 
plastikowym koszulkom przymocowanym do grzbietu.

Opis Indeks
I Teczka z przegródkami, zmieści 250 kartek, A4, PP ES1137-

Teczka z przegródkami Leitz WOW
Idealne rozwiązanie, by zachować porządek wśród dokumentów, notatek 
i projektów podczas podróży. Wykonana z lekkiego materiału. Pasuje 
do standardowych toreb na laptopa. 6 poszerzanych przegródek z indeksami 
do opisu ułatwia identyfikację zawartości.

Opis Indeks
J Deska z klipsem i okładką ES1139-
K Deska z klipsem ES1138-

Deska z klipsem i okładką oraz bez okładki
Idealna do bezpiecznego przytrzymania dokumentów za pomocą mocne-
go klipsa.
Deska z klipsem i okładką. Eleganckie wzornictwo idealne podczas publicz-
nej prezentacji i robienia notatek w podróży. Dokumenty i drobne przedmioty 
można przechowywać wewnątrz okładki.
Deska z klipsem. Idealna do prezentacji, ale także bardzo przydatna 
dla tych, którzy podczas pracy stoją lub przemieszczają się. Deska ma 
zaczep do powieszenia, co umożliwia prezentację przypiętej informacji.

Opis Indeks
L Skoroszyt ColorClip, A4, PP ES883-

Skoroszyt Leitz WOW ColorClip
Wysokiej jakości skoroszyt do przechowywania do 30 nieprzedziurkowanych 
kartek.

Opis Indeks
M Teczka kopertowa, mieści 120 kartek, A4, PP ES645
N Ofertówka, mieści 40 kartek, A4, PP ES647
O Koszulka z klapką, mieści 50 kartek, A4, PP ES646

Teczka kopertowa, ofertówka oraz koszulka  
z klapką Leitz WOW 
Pokryte mocną folią PP. Różne kolory WOW.

K

-10 w kolorze białym z czarnym akcentem kolorystycznym
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Ciepły 
żółty

6

Morski 
niebieski

1

Aksamitny 
szary

5

Półka na dokumenty z dodatkową 
nadstawką zapewniającą szybki 
dostęp do niezbędnych na co dzień 
akcesoriów.

ES1496- 

Można ją układać pionowo z innymi, jedna na 
drugiej, przy użyciu stylowej czerwonej listwy 
stanowiącej ciekawy akcent kolorystyczny, 
dołączonej do każdej półki.

Pojedyncza ES1495- 

Przeplatanie się życia zawodowego i prywatnego w naszym codziennym rozkładzie dnia 
powoduje, że musimy być przygotowani do pracy niemal w każdym miejscu. Mając to na 
uwadze, wszystkie produkty linii Leitz Cosy zaprojektowaliśmy tak, aby mogły być używane 
podczas pracy zarówno w środowisku biurowym, jak i w domu. Ich minimalistyczne wzornictwo 
i przyjazne matowe kolory stworzą wokół Ciebie pozytywną atmosferę, gdziekolwiek będziesz.

Butelka termiczna 
Leitz Cosy

Butelka termiczna ze stali nierdzewnej 
o pojemności 500 ml utrzymuje
temperaturę gorących lub zimnych
napojów przez wiele godzin. Można ją
myć w zmywarce.

Pojemnik z szufl adami 
Leitz Cosy

Schowasz w nim niezbędne na co 
dzień rzeczy, takie jak długopisy, 
kable, zeszyty, a także żywność 
w kuchni. Wyposażony w jedną 
małą i jedną dużą szufladę.

ES1494- 

Półka na dokumenty 
z organizerem Leitz Cosy

Pojemnik do przechowywania 
z uchwytem Leitz Cosy 

Atrakcyjny pojemnik do przechowywania 
rzeczy w biurze lub w domu. Idealnie 
sprawdzi się w systemie „gorących” lub 
współdzielonych biurek oraz jako uniwersalny 
pojemnik do przechowywania w domu.

ES1501-

Półka na dokumenty
Leitz Cosy 

Atrakcyjny pojemnik do przechowywania 

NOWOŚĆ

LEITZ COSY
TWOJE PRZYTULNE BIURO

Cichy zegar ścienny 
Leitz Cosy

Zegar z cichym mechanizmem. Wykonany 
z użyciem hartowanego szkła o grubości 
4 mm. Z minimalistyczną grafi ką, co 
pozwala na robienie notatek na tarczy 
dołączonym markerem suchościeralnym. 

ES1506- 

Dziurkacz Leitz Cosy 

Solidny dziurkacz z blokadą dźwigni. 
Dzięki innowacyjnej konstrukcji uchwytu 
i bardzo ostrym ostrzom zapewnia łatwe 
dziurkowanie do 30 kartek jednocześnie.

ES1480- 

ES1505- 

Zszywacz Leitz Cosy 

Solidny i niezawodny zszywacz 
z opatentowaną technologią Direct 
Impact zapewnia perfekcyjne rezultaty 
za kaźdym razem. Zszywa 30 kartek.

ES1509-

Bezprzewodowa ładowarka 
indukcyjna Leitz Cosy 

Podkładka do bezprzewodowego ładowania 
smartfona. Energooszczędna – zatrzyma 
pracę, gdy bateria osiągnie 100% naładowania. 
W komplecie z kablem USB do zasilania za 
pomocą laptopa, komputera lub adaptera.

ES1499-

Podajnik taśmy klejącej 
Leitz Cosy

Wygodna obsługa jedną ręką. Wysokiej 
jakości ostre ostrze zapewnia bezproblemowe 
odcinanie taśmy i zapobiega jej marnowaniu. 
W komplecie z rolką taśmy samoprzylepnej.

ES1500- 
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Segregator 180° Leitz Cosy 

Opatentowany mechanizm 180° umożliwia 
szersze o 50% otwarcie i o 20% szybsze 
segregowanie dokumentów. Wykonany 
z lekkiego, łatwego do utrzymania 
w czystości polipropylenu. Z elastycznym 
zamknięciem i etykietą na grzbiecie.

Segregator 2-ringowy 
Leitz Cosy

Mechanizm z 2 okrągłymi ringami 
o średnicy 25 mm pozwala zmieścić
do 190 kartek o gramaturze 80 gsm.
Z etykietą do identyfi kacji zawartości.
Wykonany z lekkiego, łatwego do
utrzymania w czystości polipropylenu.

ES1483- 

Notatniki Leitz Cosy

Idealne do codziennego użytku. Z twardą 
okładką i 80 kartkami w kratkę. Zamykane na 
gumkę. Dostępne w 2 wygodnych formatach.

Średni format (ok. A5), w kratkę  ES1484-

Duży format (ok. B5), w kratkę ES1485-

Active, 65 mm - 350 kartek ES1482-

Active, 82 mm - 500 kartek ES1481-

Album ofertowy Leitz Cosy

Teczka Mobile z 3 klapkami 
zabezpieczającymi dokumenty. 
Zamykana na gumkę. Mieści 
150 kartek w formacie A4.

Lekki album ofertowy ułatwia prezentację 
projektów lub przechowywanie 
dokumentów. W 20 kieszeniach można 
umieścić 40 kartek A4. Z tyłu znajduje się 
dodatkowa teczka z klapkami.

ES1488- 

Teczka prywatyzująca 
Leitz Cosy 

Suchościeralna tabliczka do zapisywania 
została tak zaprojektowana, aby zmieściła 
się między klawiaturą a monitorem, dzięki 
czemu zawsze masz ją pod ręką.

ES1497- 

Suchościeralna tabliczka do 
zapisywania w formacie A4 wygodnie 
zmieści się na biurku. Można ją także 
ustawić poziomo lub położyć.

ES1498- 

Szklane magnetyczne tablice suchościeralne 
Leitz Cosy

Minimalistyczne, nowoczesne wzornictwo. 
Opracowane pod system modułowy – możesz 
je zestawiać z innych tablicami Cosy. Wykonane 
są z hartowanego szkła i odznaczają się bardzo 
wysokim stopniem ścieralności. W zestawie 
minimarker suchościeralny z wbudowaną gąbką 
i zintegrowany uchwyt na markery.

 600 x 400 mm ES1502-
 800 x 600 mm ES1503-
 450 x 450 mm ES1504-

Szklana tabliczka na biurko 
Leitz Cosy, pozioma 

Kołonotatnik Leitz Cosy

Bardzo wygodny w użytkowaniu. 
Z twardą okładką, oprawą w spiralę 
i 80 kartkami w kratkę. Zamknięcie 
zabezpieczone gumką. Format ok. B5.
ES1486- 

Szklana tabliczka na biurko 
Leitz Cosy, pionowa 

Teczka prywatyzująca 
kopertowa Leitz Cosy

Koszulka prywatyzująca 
Leitz Cosy 

Wykonana z nieprzezroczystego 
polipropylenu, aby przenoszone 
w niej poufne dokumenty biznesowe były 
niewidoczne. W formacie A4, 
z 2 kieszeniami. Zapinana na zatrzask.

ES1492- 

Wykonana z nieprzezroczystego 
polipropylenu, aby przenoszone 
w niej poufne dokumenty biznesowe były 
niewidoczne. W formacie A4,
z kieszonką na etykietę.

Wykonana z nieprzezroczystego 
polipropylenu, aby przenoszone 
w niej poufne dokumenty biznesowe były 
niewidoczne. W formacie A4, 
z 3 przegródkami i kieszonką na etykietę.

ES1490- Standardowa ES1489-
Poszerzana, z opatentowanym
składanym paskiem z perforacją   

Teczka Mobile Leitz Cosy

Z polipropylenu ES1487-

Kartonowa ES1493- Ciepły 
żółty

6

Morski 
niebieski

1

Aksamitny 
szary

5

Leitz Cosy

Mechanizm z 2 okrągłymi ringami 
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