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ALBUMY OFERTOWE Idealny produkt do prezentacji zdjęć, ofert, projektów. Składa się z okładki  
oraz zintegrowanych koszulek wewnętrznych, gdzie samodzielnie  umieszczamy materiały

COLOUR’ICE A4 LEITZ WOW PP PENTEL CLEAR DCF242/243 SIDE PENTEL DCF642/644/646

Orzeźwiające, lodowe kolory Etykieta na grzbiecie Możliwość aranżacji własnej okładki Możliwość umieszczenia dokumentów  
A4 i A3

ilość koszulek: 40/ 60/ 80 20 / 40 20/30 20/40/60

okładka PP PP PP PP

grubość koszulek (mic) 80 45 40 50

etykieta do opisu ✓ ✓ ✓ ✓

produkt ekologiczny ✓ ✓

kolory niebieski -1
zielony -4
żółty -6
brzoskwiniowy -7

niebieski -1
czarny -2
zielony -04
żółty -6
różówy -8
biały -10
fioletowy -12
turkusowy -13

niebieski -1
zielony -4
seledynowy -04
różowy -8
pomarańczowy -7
transparentny -20

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
żółty -6

opis • Wykonany z półprzezroczystego polipropylenu z 40/60/80 
koszulkami mieszczącymi 80/120/160 kartek
• Idealny do przechowywania i przenoszenia studenckich 
notatek i prezentacji
• Okładka ozdobiona charakterystycznym, tłoczonym 
wzorem
• Etykieta na grzbiet do identyfikacji lub opisu zawartości 
segregatora

• Wykonany z wysokiej jakości PP w modnym stylu WOW, 
z wykończeniem w 2 kolorach 
• Mocne, wysokoprzezroczyste koszulki zapewniają 
doskonałą prezentację materiałów
• Idealny do prezentowania lub segregowania dokumentów, 
świetnie sprawdza się jako miejsce do przechowywania 
rysunków, badań czy kserokopii
• Zawiera 20/40 przezroczystych koszulek przymocowanych 
do grzbietu
• Mieści 40/80 kartek A4 – etykieta na grzbiecie ułatwia 
identyfikację zawartości

• Możliwość aranżacji własnej okładki
• Matowe, nie powodujące odblasku, antystyczne, wysoko 
przezroczyste koszulki
• Wykonany w 50% z materiałów przetworzonych

• Koszulki otwierane z boku 
• Wyjątkowo gruba i sztywna okładka z bezpiecznymi 
krawędziami
• Podręczna, wewnętrzna kieszonka na wizytówki, płyty 
CD, notatki
• Wykonany w 50% z materiałów przetworzonych

indeks ES207- / ES208- / ES209- ES1142- / ES1143- PN194- / PN019- PN070- / PN071- / PN072-

poziom cenowy                     

EKOEKO
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ARKUSZE OLEJOWE DO NISZCZAREK HP
Zapobiega zaklinowaniu papieru
• Zapewniają cichą pracę i dłuższą żywotność niszczarek 
• Zapobiegają przypadkowemu rozlaniu się oleju 
• Opakowanie zawiera 12 arkuszy

indeks
HP335

ARKUSZE OLEJOWE LEITZ IQ DO OLIWIENIA 
OSTRZY NISZCZAREK
Banalnie proste w użyciu
• Arkusze Leitz do oliwienia ostrzy są łatwe do zastosowania – 
wystarczy po prostu wsunąć je ręcznie do niszczarki • Niszczarki, 
podobnie jak większość innych urządzeń, wymagają konserwacji 
i dbałości • Stosując arkusze oliwiące Leitz, utrzymasz niszczarkę 
w doskonałym stanie • 12 naoliwionych arkuszy, łatwych 
do zastosowania (nie ma bałaganu i problemu z cieknącym olejem) 
• Dzięki arkuszom ostrza niszczarek są nasmarowane, co poprawia 
ich wydajność • Odpowiednie do wszystkich modeli niszczarek Leitz 
Office, jak również wszystkich modeli innych marek – używaj arkuszy 
przy co trzecim opróżnianiu pojemnika • 12 sztuk w opakowaniu

ANTYRAMA PLEKSI DONAU
Strona frontowa wyprodukowana z trwałego i bezpiecznego pleksi 
o grubości 1 mm
• Tył wykonany z płyty HDF o grubości 3mm (płyta HDF posiada Atest Higieniczny 
Nr 307/322/326/2014 lub Nr 41/779/46/2011) • Płaskie klipsy (4 szt.) łączące 
– po zawieszeniu nie odstaje od ściany • Idealna do eksponowania dyplomów, 
certyfikatów, zdjęć • Możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporna na wyginanie 
• Krawędzie płyty HDF malowane na biało

indeks
ES342

indeks rozmiar
PB468 13x18 cm
PB469 15x21 cm
PB470 21x29,7 cm (A4)
PB471 24x30 cm
PB379 29,7x42 cm (A3)

indeks rozmiar
PB473 30x40 cm
PB474 40x50 cm
PB475 50x70 cm
PB476 60x80 cm
PB477 70x100 cm

Arkusze olejowe

Bandaże i gazy

Antyramy

BANDAŻ VISCOPLAST
• Opaski jednorazowego użytku  
• Nie należy stosować bezpośrednio na rany

indeks kolor rodzaj
LEK081 biały 5 cm x 4 m
PB524 biały 10 cm x 4 m
PB525 biały 15 cm x 4 m

GAZA VISCOPLAST
• Jałowa gaza opatrunkowa, 17-nitkowa  
• Sterylna, wyjaławiana radiacyjnie  
• 100% bawełna  
• Do bezpośredniego opatrywania ran

GAZA – KOMPRESY GAZOWE VISCOPLAST
• Jałowe kompresy gazowe z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 
8 warstw • Sterylne, wyjaławiane radiacyjnie • 100% bawełna 
• Bielone nadtlenkiem wodoru  
• Przeznaczone do bezpośredniego opatrywania ran  
• 3 sztuki w opakowaniu

indeks kolor rodzaj
PB1131 biały 0,5 m2

PB1132 biały 1 m2

indeks kolor rodzaj
PB1130 biały 5x5 m
PB1129 biały 7,5x7,5 m
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NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEJ

BATERII NA ŚWIECIEProducent

*Bateria AA. Niedostępna na wszystkich rynkach.
TM

©2019 Energizer. Energizer, the Energizer Character design, and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.
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Baterie alkaliczne przeznaczone do codziennego użytku zarówno do urządzeń o niskim,  
jak i średnim poborze mocy. Mają 10 letni okres przydatności, są odporne na wylewanie. 
Dostępne większe, ekonomiczne opakowania 8 i 24 sztukowe.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
PB621 Alkaline Power LR6 | AA 1,5 V 8 szt.
PB622 Alkaline Power LR6 | AA 1,5 V 24 szt.
PB623 Alkaline Power LR3 | AAA 1,5 V 8 szt.
PB624 Alkaline Power LR3 | AAA 1,5 V 24 szt.
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Nasz nr 1. Najdłużej działające baterie alkaliczne Energizer w rozmiarze AA.  
Zachowują moc do 12 lat i nie wylewają. Rekomendowane do urządzeń o wysokim 
poborze mocy.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
PB889 Max Plus LR6 | AA 1,5 V 4 szt.
PB890 Max Plus LR3 | AAA 1,5 V 4 szt.
PB626 Max Plus LR14 | C 1,5 V 2 szt.
PB892 Max Plus R20 | D 1,5 V 2 szt.
PB625 Max Plus 6LR61 | E 9 V 1 szt.

Baterie i akumulatorki

NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEJ

BATERII NA ŚWIECIEProducent

*Bateria AA. Niedostępna na wszystkich rynkach.
TM

©2019 Energizer. Energizer, the Energizer Character design, and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.
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Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.
PB914 Extreme HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 4 szt.
PB913 Extreme HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 2 szt.
PB915 Extreme HR3 | AAA 1,2 V 800 mAh 4 szt.

Akumulatorki Energizer Extreme działają do 6 razy dłużej w aparatach cyfrowych 
w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie 
naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie 
do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu 
ich żywotność to 5 lat. Dostępne rozmiary AA oraz AAA.
*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.
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Akumulatorki Energizer Power Plus działają do 4 razy dłużej w aparatach cyfrowych  
w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie naładowane, 
zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie do wszystkich, 
często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu ich żywotność to 5 lat. 
Dostępne rozmiary AA, AAA, C, D, 9V.
*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.
PB909 Power Plus HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 4 szt.
PB910 Power Plus HR3 | AAA 1,2 V 800 mAh 4 szt.
PB911 Power Plus HR14 | C 1,2 V 2500 mAh 2 szt.
PB912 Power Plus HR20 | D 1,2 V 2500 mAh 2 szt.
PB908 Power Plus HR22 | E 9 V 175 mAh 1 szt.

L
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Latarki Energizer to numer 1 w Europie. Nowoczesna technologia LED zapewnia jasne 
światło i długi czas pracy. Idealne do użytku w pracy, w domu i w terenie. Wygodne w użyciu 
i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Indeks Nazwa Baterie Ilość 
lumenów

Zasięg snopu
światła

PB633 Booklite LED 2CR2032 2xCR2032 11 4 m
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Nowoczesne ładowarki wyposażone w intuicyjne wyświetlacze, precyzyjnie sygnalizujące 
etapy ładowania. Posiadają ochronę przed przeładowaniem, co zabezpiecza akumulatorki 
przed zniszczeniem. Zapewniają również maksymalne naładowanie akumulatorka,  
co sprawia, że można korzystać z pełnej jego wydajności.

Indeks Nazwa Akumulatorki w zestawie
PB905 Maxi Charger 4* Power Plus AA
PB906 Pro Charger 4* Power Plus AA
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Energizer Ultimate Lithium to 11x razy dłuższe działanie w aparatach cyfrowych. 
Sprawdzają się w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C, zachowując  
ważność do 20 lat. Są 33% lżejsze od baterii alkalicznych i nie wylewają.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
PB886 Ultimate Lithium LR6 | AA 1,5 V 4 szt.
PB887 Ultimate Lithium LR3 | AAA 1,5 V 4 szt.
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Rozwiązanie do mniejszych urządzeń codziennego użytku, takich jak piloty, wagi, 
termometry, urządzenia medyczne, kalkulatory, ciśnieniomierze.

Indeks Nazwa Rozmiar Napięcie Ilość w j.s.
PB901 Lithium CR2032 3 V 2 szt.
PB895 Lithium CR2025 3 V 2 szt.
PB894 Lithium CR2016 3 V 2 szt.
PB893 Alkaline A76 1,5 V 2 szt.
PB903 Alkaline E23A 12 V 2 szt.
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NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEJ
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*Bateria AA. Niedostępna na wszystkich rynkach.
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Baterie alkaliczne przeznaczone do codziennego użytku zarówno do urządzeń o niskim,  
jak i średnim poborze mocy. Mają 10 letni okres przydatności, są odporne na wylewanie. 
Dostępne większe, ekonomiczne opakowania 8 i 24 sztukowe.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
PB621 Alkaline Power LR6 | AA 1,5 V 8 szt.
PB622 Alkaline Power LR6 | AA 1,5 V 24 szt.
PB623 Alkaline Power LR3 | AAA 1,5 V 8 szt.
PB624 Alkaline Power LR3 | AAA 1,5 V 24 szt.
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Nasz nr 1. Najdłużej działające baterie alkaliczne Energizer w rozmiarze AA.  
Zachowują moc do 12 lat i nie wylewają. Rekomendowane do urządzeń o wysokim 
poborze mocy.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
PB889 Max Plus LR6 | AA 1,5 V 4 szt.
PB890 Max Plus LR3 | AAA 1,5 V 4 szt.
PB626 Max Plus LR14 | C 1,5 V 2 szt.
PB892 Max Plus R20 | D 1,5 V 2 szt.
PB625 Max Plus 6LR61 | E 9 V 1 szt.

NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEJ

BATERII NA ŚWIECIEProducent

*Bateria AA. Niedostępna na wszystkich rynkach.
TM
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Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.
PB914 Extreme HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 4 szt.
PB913 Extreme HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 2 szt.
PB915 Extreme HR3 | AAA 1,2 V 800 mAh 4 szt.

Akumulatorki Energizer Extreme działają do 6 razy dłużej w aparatach cyfrowych 
w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie 
naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie 
do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu 
ich żywotność to 5 lat. Dostępne rozmiary AA oraz AAA.
*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.
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Akumulatorki Energizer Power Plus działają do 4 razy dłużej w aparatach cyfrowych  
w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie naładowane, 
zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie do wszystkich, 
często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu ich żywotność to 5 lat. 
Dostępne rozmiary AA, AAA, C, D, 9V.
*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.
PB909 Power Plus HR6 | AA 1,2 V 2300 mAh 4 szt.
PB910 Power Plus HR3 | AAA 1,2 V 800 mAh 4 szt.
PB911 Power Plus HR14 | C 1,2 V 2500 mAh 2 szt.
PB912 Power Plus HR20 | D 1,2 V 2500 mAh 2 szt.
PB908 Power Plus HR22 | E 9 V 175 mAh 1 szt.
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Latarki Energizer to numer 1 w Europie. Nowoczesna technologia LED zapewnia jasne 
światło i długi czas pracy. Idealne do użytku w pracy, w domu i w terenie. Wygodne w użyciu 
i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Indeks Nazwa Baterie Ilość 
lumenów

Zasięg snopu
światła

PB633 Booklite LED 2CR2032 2xCR2032 11 4 m
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Nowoczesne ładowarki wyposażone w intuicyjne wyświetlacze, precyzyjnie sygnalizujące 
etapy ładowania. Posiadają ochronę przed przeładowaniem, co zabezpiecza akumulatorki 
przed zniszczeniem. Zapewniają również maksymalne naładowanie akumulatorka,  
co sprawia, że można korzystać z pełnej jego wydajności.

Indeks Nazwa Akumulatorki w zestawie
PB905 Maxi Charger 4* Power Plus AA
PB906 Pro Charger 4* Power Plus AA
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Energizer Ultimate Lithium to 11x razy dłuższe działanie w aparatach cyfrowych. 
Sprawdzają się w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C, zachowując  
ważność do 20 lat. Są 33% lżejsze od baterii alkalicznych i nie wylewają.

Indeks Nazwa Rozmiar | Typ Napięcie Ilość w j.s.
PB886 Ultimate Lithium LR6 | AA 1,5 V 4 szt.
PB887 Ultimate Lithium LR3 | AAA 1,5 V 4 szt.
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Rozwiązanie do mniejszych urządzeń codziennego użytku, takich jak piloty, wagi, 
termometry, urządzenia medyczne, kalkulatory, ciśnieniomierze.

Indeks Nazwa Rozmiar Napięcie Ilość w j.s.
PB901 Lithium CR2032 3 V 2 szt.
PB895 Lithium CR2025 3 V 2 szt.
PB894 Lithium CR2016 3 V 2 szt.
PB893 Alkaline A76 1,5 V 2 szt.
PB903 Alkaline E23A 12 V 2 szt.
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BINDOWNICE Bindowanie to prosty sposób na wygodnie łączenie dokumentów, szczególnie tych obszernych  
– przy wyborze modelu zwróć uwagę na maksymalną ilość bindowanych kartek

OPUS JUNIOR MAX OPUS BONO PLUS OPUS SUPER BONO

Tania bindownica biurowa, zakres oprawy – 
510 kartek Solidna metalowa podstawa Superwydajna bindownica m.in. dla punktów 

usługowych

il. bindowanych kartek 510 510 510

il. dziurkowanych kartek 12 15 22

max. średnica grzebietu (mm) 51 51 51

rodzaj grzbietów plastikowe plastikowe plastikowe

format bindowanych dokumentów A5, A4 A5, A4 A5, A4

system dziurkowania ręczny ręczny ręczny

wyśrodkowanie linii dziurkowania ✓ ✓ ✓

zestaw zawiera

gwarancja (lata) 2 2 2

opis • Bindownica biurowa o małych gabarytach
• Posiada profesjonalny, lekko działający 
mechanizm rozciągania grzbietów oraz 
ergonomiczną metalową dźwignię 
do dziurkowania
• Jest urządzeniem niezawodnym i prostym 
w obsłudze

• Uniwersalna bindownica do grzbietów 
plastikowych polecana do użytku biurowego 
i dla usługodawców

kolory / czarno-biały srebrny srebrny

indeks OP381 OP108 OP104

poziom cenowy                

Biuwary

indeks typ rodzaj
PP172 uniwersalny wkład
PP173 uniwersalny z listwą
PP174 tygodniowy wkład
PP170 tygodniowy z listwą

indeks typ rodzaj
PP175 miesięczny wkład
PP176 miesięczny z listwą
PP164 2-letni, tygodniowy A2 wkład
PP177 2-letni, tygodniowy A2 z listwą

BIUWAR PAPIEROWY
Oryginalny projekt zgodny z zasadami organizacji czasu pracy
• Kalendarz dwuletni lub roczny (biuwar miesięczny – miesiąc na każdej stronie) • Ilość 
kartek 30, miesięczny 24 kartki • Dostępny również z listwą ochronną, zabezpieczającą 
kartki przed zginaniem • Wymiary: A2 (590x395 mm) i pozostałe 470x330 mm
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Bloki biurowe

Bloczki znajdziesz pod 
hasłem „Notesy biurowe” 

na str. 189-191

BLOK BIUROWY BANTEX BUDGET
Klejony od góry
• Miękka, lakierowana okładka • Z tyłu kartonowa okładka • Liniatura w kratką • Papier 
o gramaturze 60 g/m2 • Format A5 • 100 kartek

indeks format kartek
HM270 A5 1000

BLOKI BIUROWE STANDARD
Podkładka z grubej tektury
• Okładka z kredy 115 g • Oryginalne, nowoczesne wzory okładek  
• Produkt niezwykle przydatny w biurze, szkole oraz w domu

indeks format kartek
ID275 A4 50
ID274 A4 100
ID218 A5 50
ID219 A6 100
ID276 A5 100

indeks format rodzaj kartek
ID002 A4 biały 20
ID001 A3 biały 20

indeks format rodzaj kartek
ID004 A4 kolorowy 20
ID194 A3 kolorowy 20

BLOKI RYSUNKOWE
Wysokiej jakości papier o gramaturze 80 g
• Całość na podkładzie z grubej tektury • Kolorowe okładki z papieru kredowego, 
przyciągające uwagę dzieci • Idealne do rysowania lub prac plastycznych

Bloki rysunkowe

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

indeks format rodzaj g/m2 kartek
ID195 A4 premium biały 240 10
ID006 A4 biały 170 10
ID005 A3 biały 170 10
ID009 A4 kolorowy 160 10

indeks format rodzaj g/m2 kartek
ID008 A3 kolorowy 170 10
ID156 A5 barwiony w masie 180 20
ID155 A4 barwiony w masie 180 20
ID154 A3 kolorowy 180 20

indeks format rodzaj g/m2 kartek
ID007 A4 czarny 170 10
ID254 A3 premium biały 240 10

BLOKI TECHNICZNE
Całość na podkładzie z grubej tektury
• Wysokiej jakości papier • Kolorowe okładki z papieru kredowego

Bloki techniczne

Bloczki znajdziesz pod hasłem 
„Kostki biurowe” na str. 140

indeks kartek format
DN035 100 A4
DN037 50 A4
DN036 100 A5
DN038 50 A5

BLOK BIUROWY OFFICE PRODUCTS
Blok biurowy w niebieską kratkę 5x5 mm
• Gramatura kartek 70 g/m2 • Gramatura okładki 120 g/m2 (przód)  
oraz 200 g/m2 (tył) • Miejsca opisowe • Klejony po krótkim boku  
• Przednia okładka z papieru kredowego
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BLOKI DO FLIPCHARTÓW Bloki do flipchartów są niezastąpionym narzędziem prezentacji na wszelakich konferencjach.  
Występują w różnych wersjach, jednak ważne, aby kupując blok zwrócić uwagę na grubość kartek

JUST GŁADKI OFFICE PRODUCTS GŁADKI OFFICE PRODUCTS KRATKA Q-CONNECT GŁADKI Q-CONNECT KRATKA

Ekonomiczny Ekonomiczny Ekonomiczny 5 otworów do zawieszania 5 otworów do zawieszania

ilość kartek 50 50 20 50 20

liniatura gładki gładki kratka gładki kratka

grubość kartek (g/m2) 60-70 60-70 60-70 70 70

wymiary (cm) 65x100 65x100 / 58,5x81 65X100 / 58,5x81 65x100  65x100

il. otworów do wieszania 5 5 5 5 5

produkt ekologiczny ✓ ✓

kolory biały  biały  biały biały biały

opis • Blok marki KBK
• Wymiary 65x100 cm
• Posiada 5 otworów do zawieszenia

• Gramatura okładki 120 g/m2 (przód) oraz 200 
g/m2 (tył) 
• Klejony po krótkim boku
• Przednia okładka z papieru kredowego

• Gramatura okładki 120 g/m2 (przód) 
oraz 200 g/m2 (tył) 
• Klejony po krótkim boku
• Przednia okładka z papieru kredowego

• Posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) – 
udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów 
wynikający z przepisów prawa polskiego i UE  
• 5 otworów do zawieszania o średnicy 12 mm

• Posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) – 
udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów 
wynikający z przepisów prawa polskiego i UE 
• Kratka o wymiarach 25x25 mm 
• 5 otworów do zawieszania o średnicy 12 mm

indeks KBK095 PB931 / PB376 PB930 / PB377 PB052 DN851

poziom cenowy                          

EKOEKO



57

C

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor
PB460-1 niebieski
PB460-4 zielony
PB460-3 czerwony
PB460-2 czarny
PB460-MIX4 mix kolorów

CIENKOPIS DONAU D-FINE
Fibrowa końcówka oprawiona w metal
• Obudowa w kolorze tuszu o heksagonalnym kształcie i paskami wzdłuż  
• Wentylowana skuwka w kolorze tuszu o heksagonalnym zakończeniu  
• Tusz na bazie wody • Końcówka 0,4 mm • Idealny do tworzenia kolorowych notatek, 
pracy z szablonem itp. • Do użytku w biurze, szkole oraz w domu

Cienkopisy

indeks kolor
AM351-3 czerwony
AM351-1 niebieski
AM351-4 zielony
AM351-2 czarny
AM351-06 jasnożółty
AM351-6 żółty
AM351-7 pomarańczowy
AM351-8 różowy

indeks kolor
AM351-9 karminowy
AM351-16 cielisty
AM351-24 śliwkowy
AM351-12 fioletowy
AM351-17 błękitny
AM351-13 turkusowy
AM351-23 szmaragdowy
AM351-04 jasnozielony

indeks kolor
AM351-5 szary
AM351-22 orzechowy
AM351-25 jasnobrązowy
AM351-14 brązowy
AM352 etui 10 szt.
AM353 etui 20 szt.

CIENKOPIS GRIP
Tusz zmywalny z większości tkanin
• Cienkopisy o linii pisania 0,4 mm • Ergonomiczny, trójkątny kształt korpusu ze strefą 
punkcików GRIP – zapewnia komfortowy i pewny chwyt • Odpowiedni do pisania 
i kreślenia przy linijce • Skuwka wentylowana • Tusz zmywalny z większości tkanin

CIENKOPIS KULKOWY PENTEL ENERGEL BLN15
W 52% z materiałów przetworzonych
• Wyposażony w niezawodny, płynny tusz żelowy EnerGel, którego formuła daje 
niesamowity efekt lekkości i gładkości pisania • Tusz EnerGel nie rozmazuje się, szybko 
wysycha i nie blaknie • Idealny dla osób leworęcznych • Grubość linii pisania 0,5 mm 
• Długość linii pisania 2000 m

indeks kolor
PN006-2 czarny
PN006-3 czerwony
PN006-1 niebieski

EKO

CIENKOPIS KULKOWY PENTEL ENERGEL BLN75
Wykonany w 54% z materiałów przetworzonych
• Najpopularniejszy produkt z grupy EnerGel • Wyposażony w płynny tusz żelowy 
EnerGel, którego formuła daje efekt lekkości i gładkości pisania • Tusz EnerGel 
nie rozmazuje się, szybko wysycha i nie blaknie • Idealny dla osób leworęcznych 
• Grubość linii pisania 0,25 mm • Długość linii pisania 900 m

indeks kolor
PN008-2 czarny
PN008-3 czerwony
PN008-1 niebieski
PN008-4 zielony
PN008-12 fioletowy

EKO

indeks kolor
PB834-2 czarny
PB834-3 czerwony
PB834-1 niebieski
PB834-4 zielony

CIENKOPIS SCHNEIDER TOPLINER 967
Nie wysycha bez skuwki przez 2–3 dni
• Fibrowa końcówka w metalowej oprawie • Obudowa wykonana z nieprzepuszczalnego 
PP • Tusz na bazie wody • Grubość linii pisania 0,4 mm
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Datowniki

indeks kolor
PB511-2 czarny
PB511-3 czerwony
PB511-1 niebieski
PB511-4 zielony
PB511-6 żółty
PB511-7 pomarańczowy
PB511-014 jasnobrązowy
PB511-12 fioletowy

indeks kolor
PB511-08 różowy
PB511-01 jasnoniebieski
PB511-23 jasnozielony
PB511-05 szary
PB511-16 piaskowy
PB511-13 morski
PB511-28 ciemnozielony
PB511-26 morelowy

indeks kolor
PB511-17 błękitny
PB511-14 ciemnobrązowy
PB511-24 karminowy
PB511-012 purpurowy
PB511-5 ciemnoszary
PB511-9 koralowy
PB511-11 granatowy
PB511-27 oliwkowy

indeks kolor
PB511-8 ciemnoróżowy
PB511-03 czerwony neonowy
PB511-04 zielony neonowy
PB511-06 żółty neonowy
PB511-07 pomarańcz. neonowy
PB511-29 różowy neonowy

CIENKOPIS SCHNEIDER LINE-UP
Całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
• Obudowa wykonana w 88% z bioplastiku • Cienkopis ze skuwką • Ergonomiczny, 
trójkątny kształt pozwala na naturalny uchwyt • Elementy obudowy w kolorze tuszu 
• Skuwka wentylowana, idealnie przylegająca do nasady • Grubość linii pisania 0,4 mm

indeks kolor
CO055-024 neonowy żółty
CO055-031 neonowy niebieski
CO055-033 neonowy zielony
CO055-040 neonowy czerwony
CO055-054 neonowy pomarańczowy
CO055-056 neonowy różowy
CO055-99 zieleń lodowa
CO055-98 błękit pruski
CO055-26 brzoskwiniowy
CO055-32 niebieski / ultramaryna
CO055-33 jasnozielony
CO055-4 zielony
CO055-3 czerwony
CO055-1 ciemny niebieski

indeks kolor
CO055-43 jasny zielony
CO055-6 żółty
CO055-45 brązowy
CO055-2 czarny
CO055-50 ciemny czerwony
CO055-51 turkusowy
CO055-53 ciemny zielony
CO055-54 pomarańczowy
CO055-55 fioletowy
CO055-56 różowy
CO055-57 jasny niebieski
CO055-58 lila
CO055-59 jasny lila
CO055-63 oliwkowy

indeks kolor
CO055-89 beżowy
CO055-94 szary
CO055-96 ciemny szary
CO055-11 błękit lodowy
CO055-16 zieleń paryska jasna
CO055-17 róż ciemny
CO055-19 purpura
CO055-24 żółty cytrynowy
CO055-29 róż jasny
CO055-30 cynober blady
CO055-31 błękit jasny
CO055-38 sangwina
CO055-48 karmin
CO055-65 umbra

indeks kolor
CO055-75 sjena
CO055-88 ochra jasna
CO055-95 szary zimny średni
CO055-97 szary zimny głęboki
CO055-22 szary Payne'a
CO055-MIX6 komplet 6 szt.
CO055-MIX6N komplet 6 szt. neonowy
CO055-MIX08 komplet 8 szt. pastelowy
CO055-MIX10 komplet 10 szt.
CO055-MIX15N komplet 10+5 szt. neon
CO055-MIX15 komplet 15 szt.
CO055-MIX18 komplet 18 szt.
CO055-MIX20 komplet 20 szt.
CO055-MIX24 komplet 24 szt.

CIENKOPIS STABILO POINT 88
Dostępny w 47 kolorach!
• Uniwersalny cienkopis do pisania, podkreślania, kreślenia i kolorowania 
• Mocna, oprawiona w metal końcówka jest odporna na złamania i rozwarstwienia, 
co gwarantuje wysoki komfort pisania aż do całkowitego wyczerpania tuszu • Grubość 
linii 0,4 mm • Wentylowana skuwka umożliwia oddychanie w przypadku nagłego 
połknięcia • Cienkopis dostępny aż w 47 kolorach w tym 6 neonowych

Clipboard’y znajdziesz pod hasłem 
„Deski z klipem” na str. 59

indeks rodzaj wersja
KW143 4610 cyfrowa
KW143-0 4610L literowo-cyfrowa

DATOWNIK 4610/4610L
Obudowa wykonana z antypoślizgowego materiału 
• Samotuszujący • Obudowa z tworzywa sztucznego pokryta materiałem 
antypoślizgowym • Wyposażony w okienko indeksowe • Wysokość czcionki 4 mm 
• Datownik literowy posiada polskie nazwy miesięcy

indeks wersja
UN063 ISO
UN084 polska

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

ISO:
PL:

DATOWNIK TRODAT 4810 ISO/PL
Dostępny z datą w wersji ISO oraz polskiej
• W eleganckiej obudowie wyprodukowanej z odzyskanego plastiku oraz przy 
zmniejszonej emisji CO

2
 • Przydatny szczególnie do stemplowania korespondencji 

firmowej, potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy towaru itp. • Datownik dostępny jest 
z datą w wersji ISO oraz polskiej • Wysokość cyfr/liter 4 mm

Numeratory znajdziesz  
na str. 196
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Deski z klipem

DESKA Z KLIPEM DONAU LIFE
Wykonana z lekkiej tektury
• Podkładka do pisania bez okładki • Wykonana z tektury o grubości 1,8 mm 
i gramaturze 900 g/m2 • Posiada mechanizm zaciskowy z drutem oraz zaokrąglone rogi 
• Format A4 • Wymiary 235x320 mm

indeks kolor
DN1164-1 niebieski
DN1164-7 pomarańczowy
DN1164-8 różowy
DN1164-4 zielony
DN1164-6 żółty

EKO

indeks kolor
ES1139-8 różowy
ES1139-1 niebieski
ES1139-13 turkusowy
ES1139-12 fioletowy

indeks kolor
ES1139-10 biały
ES1139-6 żółty
ES1139-04 zielony
ES1139-2 czarny

DESKA Z KLIPEM I OKŁADKĄ LEITZ WOW
Dodatkowa kieszeń na luźne dokumenty
• Doskonała do pracy w terenie, na konferencji czy zebraniu • Wykonana z wysokiej 
jakości polifoamu PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem • Mocny mechanizm 
przytrzymujący kartki • Z zaczepem do powieszenia • Mieści do 75 kartek (max 10 kartek 
w koszulce) • Dodatkowa kieszeń na luźne dokumenty i małe przedmioty

indeks kolor
PP187-2 czarny
PP187-3 czerwony
PP187-1 niebieski
PP187-4 zielony
PP187-11 granatowy

indeks kolor
PP188-01 niebieski pastel
PP188-04 zielony pastel
PP188-08 różowy pastel
PP188-12 fioletowy pastel

indeks rozmiar kolor
TIE017-2 A3 pionowa czarny
TIE018-2 A3 pozioma czarny

DESKA Z KLIPEM FOKUS A4
Lekka deska w wyjątkowych kolorach
• Sztywna podkładka wykonana z bardzo lekkiej tektury oblanej folią PVC  
• Wyposażona w mocny mechanizm  
zaciskowy o pojemności do 100 kartek

DESKA Z KLIPEM A3 TIERRA
Duży format A3
• Sztywna podkładka do dokumentów • Wykonana z tektury  
pokrytej kolorową folią PVC • Z zaciskiem sprężynowym do papieru

indeks kolor
PP189-2 czarny
PP189-3 czerwony
PP189-1 niebieski

indeks kolor
PP189-4 zielony
PP189-11 granatowy
PP190-01 niebieski pastel

indeks kolor
PP190-04 zielony pastel
PP190-08 różowy pastel
PP190-12 fioletowy pastel

DESKA Z KLIPEM FOKUS A4 Z OKŁADKĄ
Miejsce na długopis oraz kieszeń na wewnętrznej stronie okładki
• Sztywna teczka wykonana z bardzo lekkiej tektury oblanej folią PVC z zamykaną 
okładką • Wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy o pojemności do 100 kartek

DESKA Z KLIPEM TETIS BD641/BD640
Zaokrąglone narożniki
• Deska z tworzywa (przezroczysta) z metalowym klipem • Format A4 i A5

indeks kolor wymiary
TET069-2 czarny (A5) 152x229 mm
TET069-1 niebieski (A5) 152x229 mm
TET069-8 różowy (A5) 152x229 mm

indeks kolor wymiary
TET070-2 czarny (A4) 225x315 mm
TET070-1 niebieski (A4) 225x315 mm
TET070-8 różowy (A4) 225x315 mm
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DONAU ŻELOWY GR-557 SMOOTHY INKJOY 100 RT M INKJOY 300 RT M

Ergonomiczna obudowa Idealny pod nadruk reklamowy Wyjątkowo płynne i komfortowe pisanie Trójkątna przezroczysta obudowa Trójkątna przezroczysta obudowa

długość linii pisania (m) 400 1000

grubość linii pisania (mm) 0,25 0,7 0,7 1,0 1,0

rodzaj tuszu żelowy, wodoodporny wodoodporny szybkowysychający tusz ULV szybkowysychający tusz ULV

klips ✓ ✓ ✓ ✓ ✓/metalowy

metalowa końcówka ✓

wymienny wkład ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny

kolor tuszu
 
 

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

niebieski niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2

kolor obudowy transparentny z elementami w kolorze tuszu mix kolorów transparentny z elementami w kolorze tuszu w kolorze tuszu w kolorze tuszu

indeks DN041- KW876 HL017- PM042- PM043-

poziom cenowy                          

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE Najwygodniejsza forma długopisu – brak zatyczki, wygodne, gumowane uchwyty,  
wysoka jakość tuszu i mnogość wzorów czynią je najchętniej kupowaną grupą produktową
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INKJOY GEL RB085 BK417 ENERGEL BL77 BX467 IZEE

Komfortowy uchwyt Gumowa antypoślizgowa obudowa Kulka - węglik wolframu Tusz nie rozmazuje się, nie blaknie Smukły kształt ułatwia użytkowanie

długość linii pisania (m) 900 1500 550 840

grubość linii pisania (mm) 0,7 0,5/0,33 0,27 0,35 0,26

rodzaj tuszu szybkoschnący tusz żelowy zapobiegający 
rozmazywaniu

olejowy olejowy żelowy Energel olejowy

klips ✓ ✓ ✓ stal nierdzewna ✓

metalowa końcówka ✓ stal nierdzewna ✓

wymienny wkład ✓ ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny ✓ ✓

kolor tuszu niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
morski -51
ciemnoróżowy -C8
granatowy -11
jasnoniebieski -17
różowy -8
fioletowy -12

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony - 3

niebieski -1
czarny -2
czerwony - 3
zielony -4
seledynowy -04
pomarańczowy -7
różowy -8
granatowy -11
fioletowy -12
brązowy -14
błękitny -17

niebieski -1
czarny -2
czerwony - 3
zielony -4
pomarańczowy -7
różowy -8
fioletowy -12
błękitny -17

kolor obudowy w kolorze tuszu w kolorze tuszu w kolorze tuszu srebrny z elementami w kolorze tuszu

indeks PM056- DN960-/ PB825- PN058- PN131- PN209-

poziom cenowy                          

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE Najwygodniejsza forma długopisu – brak zatyczki, wygodne, gumowane uchwyty,  
wysoka jakość tuszu i mnogość wzorów czynią je najchętniej kupowaną grupą produktową

EKO EKO
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SLIDER RAVE OFFICE SUPRIMO K15 SUPERFINE

Gumowa obudowa Profilowana obudowa Profilowany gumowy uchwyt Smukła obudowa  Z supercienką końcówką

długość linii pisania (m) 1900

grubość linii pisania (mm) XB M M M 0,5

rodzaj tuszu wodoodporny olejowy, wodoodporny olejowy, wodoodporny olejowy, wodoodporny olejowy, wodoodporny

klips ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

wymienny wkład ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓ ✓

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4

niebieski niebieski -1
czarny -2

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

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

kolor obudowy niebieski z elementami w kolorze tuszu niebieski /N
czarny /CZA

w kolorze tuszu  w kolorze tuszu biały z elementami w kolorze tuszu

indeks PB820- PB821-1/ PB312- PB383- TO038-

poziom cenowy                          

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE Najwygodniejsza forma długopisu – brak zatyczki, wygodne, gumowane uchwyty,  
wysoka jakość tuszu i mnogość wzorów czynią je najchętniej kupowaną grupą produktową



63

D

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

MEDIUM MASTERSHIP SN-101 LAKNOCK UMN-152 SXN-101

Wymienne wkłady Gumowany uchwyt Transparentna obudowa, symbol światowego 
długopisu Podwójny mechanizm chowania wkładu Idealny do szkoły również dla leworęcznych

długość linii pisania (m) 1000 500 1200 900 410

grubość linii pisania (mm) 1,0 0,5 0,3 0,3 0,35

rodzaj tuszu olejowy, wodoodporny żelowy żelowy pigmentowy, wodoodporny

klips ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka

wymienny wkład ✓ ✓ ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

kolor obudowy transparentny z elementami w kolorze tuszu transparentny transparentny w kolorze tuszu

indeks TO325- TO326- UN001- UN011- UN138-

poziom cenowy                          

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE Najwygodniejsza forma długopisu – brak zatyczki, wygodne, gumowane uchwyty,  
wysoka jakość tuszu i mnogość wzorów czynią je najchętniej kupowaną grupą produktową
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SXN-101C SXN-101FL SXN-217 SXN-210 UMN-207

Idealny dla szybko piszących Pastelowe kolory obudowy Idealny dla leworęcznych, japońska jakość Idealny dla leworęcznych, japońska jakość Żelowy

długość linii pisania (m) 410 410 700 500 700

grubość linii pisania (mm) 0,35 0,35 0,35 0,45 0,4

rodzaj tuszu pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny

klips ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka

wymienny wkład ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓ ✓ ✓ gumowana obudowa ✓ gumowana obudowa ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1 niebieski -1 niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

kolor obudowy zielony /Z
pomarańczowy /P
różowy /R
fioletowy /F

jasnoniebieski /JN
błękitny /B
różowy /R
jasnofioletowy /F

niebieska guma obudowy czarna guma obudowy czarny transparentny
czerwony transparentny
granatowy transparentny

indeks UN260-1/ UN138-1/ UN018- UN210- UN012-

poziom cenowy                          

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE Najwygodniejsza forma długopisu – brak zatyczki, wygodne, gumowane uchwyty,  
wysoka jakość tuszu i mnogość wzorów czynią je najchętniej kupowaną grupą produktową

pióro kulkowe pióro kulkowe
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SXN-101-BIAŁY SXE 3-400 TOP TEK RT FAB TRIO RT GP STEEL

Idealny dla leworecznych i szybkopiszących 3 kolory w jednym długopisie! Szybkoschnący tusz ViscoFluid Ink Uchwyt z antybakteryjnej gumy Ergonomiczna obudowa

długość linii pisania (m) 410 200 800 800 800

grubość linii pisania (mm) 0,35 0,45 0,7 0,7 0,7

rodzaj tuszu pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny wodoodporny wodoodporny wodoodporny

klips ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka ✓

wymienny wkład ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 3 3 3

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1 3-kolorowy:  
czarny, czerwony, niebieski

niebieski -1
czarny -2

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

kolor obudowy biały transparentny - transp
czarny - czarny
granatowy - granat

dymny dymny dymny

indeks UN209- UN208- PP045- PP048- PP042-

poziom cenowy                          

DŁUGOPISY AUTOMATYCZNE Najwygodniejsza forma długopisu – brak zatyczki, wygodne, gumowane uchwyty,  
wysoka jakość tuszu i mnogość wzorów czynią je najchętniej kupowaną grupą produktową
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Długopisy 849 / Pop Line Fluo

Długopisy 849 / kolekcja Gift Box

Pióra wieczne 849 / stalówka M

Indeks Kolor
PB1354-10 biały
PB1354-7 pomarańczowy
PB1354-8 różowy
PB1354-1 niebieski
PB1354-4 zielony
PB1354-6 żółty
PB1354-3 czerowny

Indeks Kolor
PB1355-2 czarny
PB1355-10 biały
PB1355-13 turkusowy
PB1355-1 niebieski
PB1355-7 pomarańczowy
PB1355-8 różowy

Indeks Kolor
PB1320-10 biały
PB1320-2 czarny
PB1294-1P pomarańczowy
PB1294-1F purpurowy
PB1320-4 zielono-żółty
PB1294-1Ż żółty
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Z pasji do perfekcji stworzyliśmy wyjątkową markę, której głównym elementem 
rozwoju są innowacje. Najważniejszy dla nas jest konsument oraz najwyższa 
jakość – dzięki temu Parker to obecnie najbardziej rozpoznawalna marka 
ekskluzywnych artykułów piśmienniczych na świecie. Każdy produkt PARKER 
jest drobiazgowo kontrolowany na każdym etapie produkcji. Jest to nasze 
zobowiązanie do jakości – realizacja wizji George Parkera.

Muted Black GT

Mutted Black CT

Metro Metallic CT

Vibrant Magenta CT

Stainless CT

Bond Street Black CT

Kensington Red CT

Royal Blue CT

Victoria Violet CT

nazwa produktu pióro wieczne długopis
Jotter Stainless Steel GT AT367 AT577
Jotter Stainless Steel CT AT407 AT574
Jotter Bond Street Black CT AT410 AT578
Jotter Kensington Red CT AT579
Jotter Royal Blue CT AT413 AT580
Jotter Victoria Violet CT AT584

nazwa produktu pióro wieczne długopis
Parker IM Muted Black GT AT549 AT551
Parker IM Muted Black CT AT547 AT548
Parker IM Blue CT AT552 AT553
Parker IM Brushed Metal GT AT554 AT555
Parker IM Blue Grey CT AT560 AT561
Parker IM White CT AT562 AT563

nazwa produktu indeks
Atrament w butelce czarny AT585
Atrament w butelce niebieski AT586
Naboje atramentowe czarne AT589
Naboje atramentowe niebieskie AT592
Wkład do długopisu Quinkflow czarny F AT595-2
Wkład do długopisu Quinkflow niebieski F AT595-1
Wkład do piór kulkowych czarny F AT597-2
Wkład do piór kulkowych niebieski F AT597-1

URBAN
Dynamiczny design modelu Urban walczy i zdobywa Twoje zainteresowanie. 
Jego wyróżniająca, nowoczesna forma łączy w sobie klasę i zdecydowanie. 
Z PARKER Urban nigdy nie zabraknie Ci inspiracji.

PARKER IM
Dzięki przemyślanemu wyborowi wykończeń Parker IM jest idealnym dodatkiem 
do każdego stylu. Wygodny i funkcjonalny – łączy nowoczesną formę z uniwersalnym 
urokiem metalu. Parker IM to odzwierciedlenie współczesnego designu marki PARKER.

JOTTER XL MONOCHROME
Efektowna kolekcja czterech długopisów doskonale  
łączy ponadczasową elegancję z robiącą wrażenie,  
nowoczesną estetyką.

JOTTER
PARKER Jotter to funkcjonalność i trwałość. Jego opływowy kształt i ikoniczna strzałka 
czerpią z klasycznego designu marki PARKER. Jotter jest idealny, jeśli żyjesz w biegu i 
szukasz prostych rozwiązań. 

ATRAMENTY, WKŁADY

nazwa produktu pióro wieczne długopis
Urban Muted Black CT AT479 AT480
Urban Muted Black GT AT481 AT482
Urban Metro Metallic CT AT485 AT486
Urban Vibrant Magenta CT AT487 AT488

Muted Black  CT

Blue CT

Brushed Metal GT

Blue Grey CT

White CT

Długopis
Jotter XL Black Monochrome AT728-2 
Jotter XL Gold Monochrome AT728-18
Jotter XL Pink Gold Monochrome AT728-8
Jotter XL Grey Monochrome AT728-15

Black

Gold

Pink Gold

Grey
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Od momentu założenia firmy przez Lewisa Edsona WATERMAN 
w  1883 roku i wynalezienia pierwszego napełnianego wiecznego 
pióra, WATERMAN nieustannie wprowadza innowacje. Wieloletnie 
doświadczenie i kreatywność sprawiają, że WATERMAN jest prawdziwym 
autorytetem w świecie artykułów piśmienniczych. Każde pióro jest 
unikatowe i ekskluzywne, odzwierciedlające charakter i temperament 
jego właściciela.

Nazwa produktu Indeks
WATERMAN HÉMISPHÈRE czarny GT wieczne pióro AT376
WATERMAN HÉMISPHÈRE czarny GT długopis AT377
WATERMAN HÉMISPHÈRE czarny CT wieczne pióro AT378
WATERMAN HÉMISPHÈRE czarny CT długopis AT379
WATERMAN HÉMISPHÈRE stalowy GT wieczne pióro AT131
WATERMAN HÉMISPHÈRE stalowy GT długopis TI103
WATERMAN HÉMISPHÈRE stalowy CT wieczne pióro AT531
WATERMAN HÉMISPHÈRE stalowy CT długopis TI102

Nazwa produktu Indeks
Atrament w butelce niebieski Floryda TI114-1
Atrament w butelce czarny TI114-2
Naboje standard niebieskie Floryda (8 szt.) TI115-1
Naboje standard czarne (8 szt.) TI115-2
Naboje international niebieskie Floryda (6 szt.) AT032-1
Naboje international czarne (6 szt.) AT032-2
Wkład do długopisu niebieski (F) TI116-1
Wkład do długopisu czarny (F) TI116-2

Wszystkie pióra i długopisy WATERMAN 
wyposażone są w eleganckie  
opakowanie.
Doskonały prezent!

Nazwa produktu Indeks
WATERMAN ALLURE czarny CT wieczne pióro AT204-2  
WATERMAN ALLURE czarny CT długopis AT163-2  
WATERMAN ALLURE niebieski  CT wieczne pióro AT204-1  
WATERMAN ALLURE niebieski  CT  długopis AT163-1  
WATERMAN ALLURE czerwony  CT  wieczne pióro AT204-3  
WATERMAN ALLURE czerwony  CT długopis AT163-3  
WATERMAN ALLURE niebieski pastelowy CT wieczne pióro AT204-01
WATERMAN ALLURE  niebieski pastelowy CT długopis AT163-01
WATERMAN ALLURE różowy pastelowy CT wieczne pióro AT204-08
WATERMAN ALLURE różowy pastelowy CT długopis AT163-08
WATERMAN ALLURE miętowy pastelowy CT wieczne pióro AT204-04
WATERMAN ALLURE miętowy pastelowy CT długopis AT163-04

Dostępne artykuły:
wieczne pióro i długopis

Dostępne artykuły:
wieczne pióro i długopis

HÉMISPHÈRE
Kolekcję HÉMISPHÈRE wyróżnia elegancka 
i ponadczasowa linia. Najpopularniejsza seria 
Waterman urzeka niezwykłym połączeniem 
klasyki i nowoczesności.

ATRAMENTY, NABOJE I WKŁADY
WATERMAN oferuje najwyższej jakości atramenty i wkłady 
zapewniające wyjątkowy komfort pisania.

ALLURE
Kolekcja Allure to linia akcesoriów  
piśmienniczych marki WATERMAN  
o prostym i wyrazistym profilu.  
Produkty charakteryzują się korpusem  
wykonanym z mosiądzu pokrytym  
matowym lakierem.
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DŁUGOPISY KLASYCZNE Tradycyjne długopisy wyposażone w skuwkę zabezpieczającą wkład. Szukając swojego 
ulubionego długopisu zwróć uwagę na grubość pisania, może być 0,25 mm aż do 1,0 mm

WYMAZYWALNY GR-1609 GR-1609 BLISTER DONAU ŻELOWY INKJOY 100 CAP XF INKJOY 100 CAP M

Wymazywalny Z zapasowym wkładem Wkład żelowy Trójkątna przezroczysta obudowa Trójkątna przezroczysta obudowa

długość linii pisania (m) 250 250 450 bd

grubość linii pisania (mm) 0,5 0,5 0,25 0,3 0,4

rodzaj tuszu wymazywalny wymazywalny żelowy, wodoodporny szybkowysychający tusz ULV szybkowysychający tusz ULV

klips ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka ✓

wymienny wkład ✓ ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1
czarny -2

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

niebieski -1
czarny -2

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

kolor obudowy niebieski niebieski transparentny, elementy obudowy w kolorze 
tuszu

w kolorsze tuszu w kolorze tuszu

indeks KW654- KW666- DN040- PM039- PM040-

poziom cenowy                          
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DŁUGOPISY KLASYCZNE Tradycyjne długopisy wyposażone w skuwkę zabezpieczającą wkład. Szukając swojego 
ulubionego długopisu zwróć uwagę na grubość pisania, może być 0,25 mm aż do 1,0 mm

STICK BK77 BK77 ANTYBAKTERYJNY ŻELOWY PENTEL K116 Q-CONNECT 

Tusz o niskim stopniu lepkości zapewnia 
jedwabiste pisanie Kulka – węglik wolframu, ISO12757-1 Jony srebra zapobiegają namnażaniu się 

bakterii Wygodny, gumowany uchwyt Jednorazowy

długość linii pisania (m) 1000 1700 1700 550 1400

grubość linii pisania (mm) 1 0,27 0,27 0,6 0,4

rodzaj tuszu olejowy olejowy żelowy

klips ✓ ✓ z PC (poliwęglan) ✓ klips PET ✓

metalowa końcówka niklowane srebro ✓ niklowane srebro ✓

wymienny wkład ✓ ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4

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

niebieski -1
czarny -2

niebieski -1
czarny -2
czerwony - 3

niebieski -1
czarny -2

kolor obudowy bezbarwny przezroczysty przezroczysty pomarańczowy, skuwka z klipsem w kolorze 
tuszu

indeks HL065- PN208- PN210- PN061- PB345-

poziom cenowy                          



71

D

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

DŁUGOPISY KLASYCZNE Tradycyjne długopisy wyposażone w skuwkę zabezpieczającą wkład. Szukając swojego 
ulubionego długopisu zwróć uwagę na grubość pisania, może być 0,25 mm aż do 1,0 mm

TOPS 505 SLIDER EDGE SLIDER BASIC W GWIAZDKI SUPERFINE SX-101

Wytrzymały Ergonomiczny, trójkątny kształt Gumowany uchwyt Z supercienką końcówką, 0,5 mm Idealny do szkoły

długość linii pisania (m) 450

grubość linii pisania (mm) ok. 0,3 (F) / ok. 0,4 (M) F / M / XB F / M / XB 0,5 0,35

rodzaj tuszu olejowy, wodoodporny wodoodporny wodoodporny olejowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny

klips ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka ✓

wymienny wkład ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

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

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

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

kolor obudowy pomarańczowy / transparentny, elementy 
obudowy w kolorze tuszu

niebieski, elementy obudowy w kolorze tuszu transparentny, elementy obudowy w kolorze 
tuszu

biały, elementy obudowy w kolorze tuszu w kolorze tuszu

indeks PB826- / PB827- PB391- / PB392- / PB393- PB730- / PB371- / PB372- TO008- UN121-

poziom cenowy                          
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DŁUGOPISY KLASYCZNE Tradycyjne długopisy wyposażone w skuwkę zabezpieczającą wkład. Szukając swojego 
ulubionego długopisu zwróć uwagę na grubość pisania, może być 0,25 mm aż do 1,0 mm

SX-101 FL SX-217 SX-210 UB-150 UB-150-10

Idealny dla leworęcznych i szybko piszących Idealny dla leworęcznych, elegancki i wygodny 
dla biznesu

Idealny dla leworęcznych, kultowe japońskie 
pióro Kapilarny system podawania tuszu Kapilarny system podawania tuszu, kultowa 

jakość w nowej odsłonie

długość linii pisania (m) 450 700 500 1300 700

grubość linii pisania (mm) 0,35 0,35 0,45 0,3 0,65

rodzaj tuszu pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny

klips ✓ ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka

wymienny wkład ✓ ✓ ✓

gumowany uchwyt ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1 niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

kolor obudowy jasnobieski /JN
błękitny /B
różowy /R
jasnofioletowy /F

niebieski czarny / czarno-srebrny / czarno-złoty

indeks UN121-1/ UN187- UN134- UN015-1 UN206-

poziom cenowy                          

pióro kulkowe pióro kulkowe
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DŁUGOPISY KLASYCZNE Tradycyjne długopisy wyposażone w skuwkę zabezpieczającą wkład. Szukając swojego 
ulubionego długopisu zwróć uwagę na grubość pisania, może być 0,25 mm aż do 1,0 mm

UBA-188L AIR UBA-188M AIR MICRO UBA-188EL-M AIR MICRO TRIO DC TINTED MAXFLOW EECO

Pisze jak pióro wieczne – płynnie i gładko Jedna końcówka – wiele grubości pisania Jedna końcówka – wiele grubości pisania Ergonomiczny kształt Szybkoschnący tusz Visco Fluid Ink. Wygodny obszar uchwytu

długość linii pisania (m) 500 700 700 800 800 800

grubość linii pisania (mm) 0,35-0,55 0,28-0,45 0,28-0,45 0,5 0,5 0,5

rodzaj tuszu pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny pigmentowy, wodoodporny wodoodporny wodoodporny wodoodporny

klips ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

metalowa końcówka ✓

wymienny wkład

gumowany uchwyt ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 3 3 3

produkt ekologiczny

kolor tuszu niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

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

niebieski -1
czarny -2

niebieski -1
czarny -2

kolor obudowy srebrny czarny jasnobieski /JN
biały /BI
jasnozielony /JZ
różowy /R
pomarańczowy /P

w kolorze tuszu w kolorze tuszu w kolorze tuszu

indeks UN263- UN273- UN273-1/ PP038- PP065- PP068-

poziom cenowy                               

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

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

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

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

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

DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA ŁAŃCUSZKU 
OFFICE PRODUCTS
Długopis utrzymywany w pozycji pionowej
• Długopis na metalowym łańcuszku • Dedykowany punktom  
publicznym, takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje  
i sekretariaty, etc. • Elegancki design • Stabilna podstawa przyklejana  
do powierzchni biurka • Kolor obudowy czarny  
• Kolor wkładu niebieski

indeks kolor wkładu
PB568 niebieski

Długopisy recepcyjne

indeks rodzaj kolor wkładu
PB584 leżący niebieski
PB585 stojący niebieski

DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA SPRĘŻYNCE 
OFFICE PRODUCTS
Sprężynka odporna na odkształcenia
• Długopis na sprężynce • Dedykowany punktom publicznym,  
takim jak: urzędy, punkty pocztowe, recepcje i sekretariaty, etc.  
• Stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biurka  
• Kolor obudowy niebiesko-biały • Kolor wkładu niebieski

indeks
DN899

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA SPRĘŻYNCE
Grubość linii pisania 0,7 mm
• Podstawka przyklejana do podłoża • Istnieje możliwość  
regulacji nachylenia umieszczania długopisu • Długość sprężynki  
(po rozciągnięciu) 150 cm • Idealny do punktów usługowych,  
banków, recepcji, itp. • Średnica kulki 0,7 mm  
• Długość linii pisania do 800 m

Szukasz wkładu do swojego długopisu? 
Nie czekaj, zadzwoń do nas. Pomożemy!
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ID
EALNE DO ARCHWIZACJI ID

EALNE DO ARCHWIZACJI 

12 mm96

 DYMO® LabelManager™ 160 DY075

Dostępna szerokość taśm

12 mm96

 DYMO® LabelManager™ 280 DY076

Dostępna szerokość taśm

1296 19 mm

ID
EA

LN
E DO ŚLEDZENIA ZASOBÓW

 DYMO® LabelManager™ 420P DY070

Dostępna szerokość taśm

Drukarki do etykiet

ID
EALNE DO OBSŁUGI POCZTY

 DYMO® LabelWriter™ 450 DY050Oprogramowanie 
DYMO Label™ v. 8

Wybierz nazwisko  
(nazwę) i adres

L

Kliknij ikonę drukowania 
LabelWriter™

2

Etykieta jest gotowa!

3

DYMO® LabelManager™ 160

Prosta w użyciu drukarka z klawiszami 
szybkiego formatowania
• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm
• Szybka edycja tekstu dzięki dotykowym klawiszom 
skrótów pozwalającym na włączenie funkcji 
pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany rozmiaru 
tekstu i tekstu pionowego
• Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze 
wzorowanej na komputerowej (QWERTY), o układzie 
klawiszy specyficznym dla danego kraju

DYMO® LabelManager™ 420P

Wysokowydajna drukarka etykiet 
z możliwością podłączenia do komputerów 
PC lub Mac®

• Drukowanie na taśmach o szerokości 
6/9/12/19 mm
• Duży, 4-wierszowy wyświetlacz graficzny
• Do użytku jako indywidualne urządzenie – lub po 
połączeniu przez USB z komputerem PC lub Mac®
• Zasilanie przez szybko ładowane akumulatory 
umożliwia pracę w ruchu

DYMO® LabelManager™ 280

Inteligentna, wszechstronna – z najlepszymi 
opcjami połączeń
• Drukowanie na taśmach o szerokośc 6/9/12 mm
• Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych 
czcionek i grafik z komputera dzięki połączeniu 
z komputerami PC lub Mac
• Wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami 
jednorazowymi i ich utylizacją – urządzenie zasilane 
akumulatorem

DYMO® LabelWriter™ 450

Efektywne drukowanie podstawowych 
etykiet
• Nie trzeba korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Atrakcyjna, zwarta konstrukcja pasuje 
do nowoczesnego miejsca pracy
• Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy 
drukowaniu etykiet adresowych z 4 wierszami)
• Wyposażona w oryginalne oprogramowanie 
DYMO® LabelWriter™, które obsługuje ponad 100 
stylów i układów etykiet

12 mm96

ID
EALNE DO ARCHWIZACJI

 DYMO® LabelManager™ PnP DY062

Dostępna szerokość taśm

DYMO® LabelManager™ PnP

Podłącz, wpisz tekst i drukuj – to wszystko!
• Drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm
• Bez konieczności instalacji oprogramowania – wbudowane oprogramowanie 
jest gotowe do użycia bez instalacji
• Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i elementów graficznych 
na komputerze przy użyciu połączenia z  komputerem PC lub Mac

Etykiet do drukarek DYMO  
szukaj także na str. 87

Taśmy do drukarek DYMO  
szukaj także na str. 264
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indeks rodzaj druku
MP535 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, wielokopia
MP532 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, wielokopia
MP349 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, wielokopia
MP523 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, (o+1k)
MP524 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+1k)
MP030 Faktura  wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+2k)
MP525 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k)
MP526 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+2k)
MP527 Faktura  wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 1/3 A4, (o+1k)
MP537 Faktura korygująca, A5, (o+1k)
MP034 Nota korygująca, A5, (o+1k)

MP1262 Faktura z osobnym wskazaniem nabywcy i odbiorcy – wzór pełny w cenach netto,
2/3 A4, (o+2k)

MP1263 Faktura – dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – wzór pełny 
dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4

MP529 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP390 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP037 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k)

MP1256 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 
2/3 A5, (o+1k)

MP536 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, wielokopia
MP533 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP1264 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, 2/3 A4, (o+2k)
MP041 Faktura VAT RR dla rolników, A5, (o+1k)

MP440 Faktura procedura marży – towary używane – dzieła sztuki – przedmioty kolekcjonerskie
i antyki, A5, (o+1k)

MP429 Faktura – czynności zwolnione z podatku na podstawie art.. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy
z 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług, A5, (o+1k)

MP575 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
A5, (o+1k)

MP428 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
A5, (o+1k)

MP576 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
2/3 A5, (o+1k)

MP577 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 
A6, (o+1k)

MP086 Faktura mechanizm podzielonej płatności - wzór pełny dla prowadzących sprzedaż 
w cenach netto, 2/3 A4

MP140 Faktura mechanizm podzielonej płatności  - wzór pełny dla prowadzących sprzedaż 
w cenach netto, A5

MP207 Faktura mechanizm podzielonej płatności - wzór pełny dla prowadzących sprzedaż 
w cenach brutto, A5

MP042 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, 2/3 A5, (o+1k)
MP1259 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A5, (o+1k), poziomy
MP044 Rachunek  dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k), pionowy
MP045 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT , A5, (o+1k), pionowy
MP047 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k), poziomy
MP624 Rachunek dowód przyjęcia pojazdu na parking strzeżony, A7, wielokopia
MP048 Dowód sprzedaży (paragon), A7, wielokopia 
MP049 Rachunek dla konsumenta, A6, wielokopia
MP1144 Rachunek dla konsumenta, A7, wielokopia
MP275 Świadectwo jakości paliw stałych , offset, A4
MP276 Oświadczenie finalnego nabywcy wyrobów węglowych, (o+1k), A5
MP052 Dowód dostawy, A5, wielokopia
MP862 Dowód dostawy, A6, wielokopia
MP054 Zamówienie ogólne, A5, (o+1k) 
MP056 Arkusz spisu z natury, uniwersalny, A4, (o+1k)

indeks rodzaj druku
MP493 Arkusz spisu z natury uniwersalny, A4, wielokopia
MP057 Kartoteka magazynowa, A5, karton offsetowy
MP058 Wz Wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia
MP059 Pz Przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia
MP060 RW Pobranie materiału wewnętrzne, 1/3 A4, wielokopia
MP061 WZ wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A3, wielokpia 
MP062 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A3, wielokopia
MP063 Magazyn wyda, A5, wielokopia
MP064 Magazyn przyjmie, A5, wielokopia
MP065 RW Pobranie materiału, A5, wielokopia 
MP196 Przyjęcie wyrobu jednopozycyjne, 1/3 A4, wielokopia
MP066 Wydanie materiału na zewnątrz, A4, wielokopia
MP1265 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A4, (o+2k)
MP068 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A5, (o+2k)
MP069 KP Dowód wpłaty, A6, wielokopia
MP070 KW Dowód wypłaty, A6, wielokopia
MP072 Wniosek o zaliczkę, A6, offset
MP073 Rozliczenie zaliczki, A6, offset
MP074 RK Raport kasowy, A4, (o+1k)
MP866 RK raport kasowy, A5, (o+1k)
MP075 PK Polecenie księgowania, A5, (o+1k) 
MP494 Raport finansowy, A4, (o+1k)
MP081 Karta kontowa, A5, karton offsetowy 
MP082 PK Polecenie księgowania, A5, offset
MP083 Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 4-odcinkowe , A6, (o+3k)
MP1266 Polecenie przelewu wpłata gotówkowa 2-odcinkowe , A6, (o+1k)
MP1267 Cło polecenie przelewu/wpłata gotówkowa  2odc., A6, (o+1k)
MP093 Podatki. Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2-odcinkowe, A6, (o+1k)
MP872 Podatki. Polecenie przelewu 4-odcinkowe, A6, (o+3k)
MP098 Umowa o pracę, A4, (o+1k) 
MP100 Świadectwo pracy, A4, (o+1k)
MP409 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, A4, offset
MP410 Kwestionariusz osobowy dla pracownika, A4, offset
MP101 Zaświadczenie o zatrudnieniu, A6, (o+1k)
MP103 Polecenie wyjazdu służbowego, A5, offset
MP104 Lista obecności, A4, offset
MP105 Karta urlopowa, 2/3 A6, offset
MP106 Umowa o dzieło, A4, (o+1k) 
MP107 Umowa zlecenie, A4, (o+1k) 
MP1268 Rachunek do umowy zlecenia, A5, (o+1k)
MP1269 Ewidencja czasu wykonania umowy zlecenia, A5 (offset)
MP963 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, A5
MP863 Przepustka materiałowa, A5, (o+1k)
MP053 Upoważnienie, A6, (o+1k)
MP495 Roczna ewidencja czasu pracy, A4
MP875 Wniosek o udzielenie urlopu, 2/3 A5, offset
MP206 Wniosek o urlop, A6, offset 
MP109 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, A6, offset
MP877 Indywidualna karta czasu pracy pracownika, 1/2 A4, offset
MP1258 Przepustka jednorazowa, A7, offset 
MP879 Zgłoszenie reklamacyjne, A4, (o+2k)
MP981 Zgłoszenie reklamacyjne, A5, (o+2k)
MP880 Dziennik budowy, A4, offset
MP881 Książka obiektu budowlanego, A4, offset
MP113 Umowa kupna-sprzedaży pojazdu, A4, wielokopia

DRUKI AKCYDENSOWE

indeks rodzaj druku
MP884 Raport dzienny pracy sprzętu, A5, offset 
MP114 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+3k)
MP115 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+3k)
MP142 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+4k)
MP1255 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+4k)
MP116 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+5k)
MP117 CMR  Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+5k) 
MP118 Karta drogowa – samochód ciężarowy, A4, offset
MP119 Karta drogowa – samochód ciężarowy (numerowany), A4, offset
MP120 Karta drogowa – samochód osobowy, A5, offset 
MP121 Karta drogowa – samochód osobowy (numerowany), A5, offset
MP402 Formularz przyjęcia odpadów metali, A5, (o+1k)
MP468 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, A5, offset
MP129 Polecenie przelewu/wpłata  gotówkowa 2-odcinkowe. Formularz do nadruku, A4, offset
MP132 Polecenie przelewu/wpłata  gotówkowa 4-odcinkowe. Formularz do nadruku, A4, offset

MP135 Podatki. 2-odcinkowe polecenie przelewu wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku,
A4, offset

AKCESORIA PODATNIKA
indeks rodzaj druku
MP002 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 48 stron, A4, offset
MP1270 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 96 stron, A4, offset
MP006 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 32 strony, A5, offset
MP007 Ewidencja sprzedaży, A5, offset 

MP1254 Podatkowa księga przychodów i rozchodów (dla prowadzących księgę za pomocą
komputera lub pośrednictwem biura rachunkowego), A4, offset

MP852 Ewidencja wyposażenia, A5, offset
MP009 Ewidencja środków trwałych, A5, offset
MP003 Karty przychodów pracowników, A5, offset
MP851 Dowód wewnętrzny, A5, offset

MP004 Dowód wewnętrzny (dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów
i rozchodów), A6, offset

MP005 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników prowadzących
podatkową księgę przychodów i rozchodów), A6, offset

MP001 Ewidencja przebiegu pojazdu, A5, offset
MP854 Książka kontroli A5, offset
MP010 Lista wynagrodzeń, 1/2 A3, offset 
MP011 Indywidualna lista płac, 1/3 A3, offset
MP013 Ewidencja przychodów, A5, offset 
MP1272 Ewidencja przychodów, A4, offset
MP014 Dzienne zestawienie sprzedaży zbiorcze, 1/3 A4, offset

MP015 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników zryczałtowanego
podatku dochodowego), A6, offset

MP021 Ewidencja uproszczona sprzedaży, A5, offset
MP420 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, A5, offset

MP407 Ewidencja VAT – zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług 
dla kas fiskalnych, A4, offset

MP418 Ewidencja VAT oczywistych pomyłek z kasy rejestrującej, A4, offset

Druki akcydensowe

NOTESY

indeks rodzaj druku
MP1148 Notes samokopiujący, A5, kratka
MP419 Notes samokopiujący, A6, kratka
MP469 Notes samokopiujący, A6, gładki
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indeks nazwa format
TP008 Faktura VAT netto A5
TP009 Faktura VAT na jedną stawkę podatku netto A5
TP011 Faktura VAT z ceną brutto wielostawkowa A5
TP012 Faktura VAT 1+1 netto A5
TP013 Faktura VAT 1+2 netto A5

TP391 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo
z podatku od towarów i usług (pion) A5

TP392 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo 
z podatku od towarów i usług 1+1 (pion) A5

TP393 Faktura czynności zwoln. z podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 2-41 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług A5

TP015 Faktura VAT 1+1 procedura marży, towary używane A5
TP021 Nota korygująca A5
TP131 Faktura (odbiorca faktury) 2/3 A4

TP168 Faktura czynności zwoln. z podatku na podst. art. 43 
(odbiorca faktury) A5

TP419 Faktura mechanizm podzieolnej płatności
TP024 Rachunek A5
TP026 Rachunek (pion) A6
TP029 Rachunek dla konsumenta A6
TP030 Paragon A7

indeks nazwa format
TP056 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II (odc.) A6
TP223 Polecenie przelewu/wpłata gotów. III (odc.) A6
TP057 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV (odc.) A6
TP059 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV (odc.) w składkach A6
TP060 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II (odc.) „PODATKI” A6
TP125 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II z potw. (odc.) – 100 szt. do drukarek A4
TP126 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV – 100 szt. do drukarek A4

indeks nazwa format
TP065 KP A6
TP066 KW A6
TP067 Raport kasowy A4
TP224 Polecenie księgowania A5
TP055 Dowód wewnętrzny A5
TP073 Kwitariusz przychodowy (numerowany) A5
TP087 Wniosek o zaliczkę A6
TP088 Rozliczenie zaliczki A6
TP095 Karta kontowo-finansowa A4
TP097 Raport obrotu A4
TP098 Kontrolka sprzedaży 2/3 A4

TP101 Dzienne zestaw. sprzed. nieudokumento wanej dla podatników
zryczałtowanego podatku dochodowego A6

TP151 Księga inwentarzowa K 205 (96 k.) A4
TP214 Zestawienie obrotów i sald (8 k.) 1/2 A4
TP259 Protokół reklamacji / zwrotu towaru A5
TP260 Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji A4
TP261 Ewidencja oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej A4

indeks nazwa format
TP032 Wz (6 pozycyjne) 1/3 A4
TP034 Pz (6 pozycyjne) 1/3 A4
TP036 W magazyn wyda A5
TP038 Zw zwrot materiału A5
TP039 Rw pobranie materiału A5
TP041 Pw przyjęcie wyrobów A5
TP049 Dowód dostawy A5
TP052 Arkusz spisu z natury A4
TP142 Kartoteka magazynowa A5

indeks nazwa format
TP080 Umowa komisu – pokwitowanie 2/3 A4
TP081 Zgłoszenie reklamacyjne A4
TP082 Karta naprawy z pokwitowaniem A5
TP085 Umowa kupna – sprzedaży pojazdu A4
TP086 CMR 4 odcinkowy A4
TP122 Karta drogowa na samochód ciężarowy A4
TP123 Raport dzienny pracy sprzętu A5
TP148 Dziennik budowy (20 k.) A4
TP149 Książka obiektu budowlanego (38 k.) A4
TP217 Książka kontroli (16 k.) A5
TP157 Księga korespondencyjna (96 k.) A4
TP160 Księga zameldowań (24 k.) A4
TP210 Pocztowa książka nadawcza A5
TP163 Raport dyspozytorski A4
TP170 Książeczka zdrowia pracownika A6
TP171 Książka sanitarna środka transportu A5
TP417 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu A-5
TP418 Faktura wyrobów węglowych

indeks nazwa format
TP183 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4
TP184 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A5
TP191 Ewidencja przychodów A5
TP192 Ewidencja sprzedaży pion A5
TP196 Ewidencja środków trwałych A5
TP197 Ewidencja wyposażenia A5
TP221 Podatkowa księga przychodów i rozchodów komputerowa A4

indeks nazwa format
TP234-1 Gilosz do świadectw dwustronnych (niebieski) A4
TP234-8 Gilosz do świadectw dwustronnych (różowy) A4
TP164 MEN-I/1 – Dziennik zajęć przedszkola (opr. intro) A4

TP229 MEN-I/2a – Dziennik lekcyjny – edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III
szkoły podst. A4

TP212
MEN- I/3 Dziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich 
klas liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych , których parktyczna 
nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły

TP222 MEN-I/6 – Dziennik zajęć pozalekcyjnych A4
TP410 B143/144 – Karta katalogowa A7
TP411 B170 – Karta książki A7
TP412 B171 – Karta czytelnika A6
TP226 MEN I/1 – Legitymacja szkolna dla uczniów A7
TP225 Karta rowerowa dla uczniów A7

indeks nazwa format
TP074 Umowa zlecenie wraz z rachunkiem A4
TP236 Rachunek do umowy zlecenia A5
TP079 Świadectwo pracy A4
TP076 Umowa o pracę A4
TP078 Karta urlopowa A6
TP107 Kwestionariusz osobowy dla pracownika A4
TP108 Lista obecności A4
TP110 Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) A5
TP113 Wniosek o urlop A6
TP135 Kartoteka urlopów A5
TP136 Karta ewidencji czasu pracy A4
TP138 Roczna karta obecności w pracy A5
TP139 Karta przebiegu zatrudnienia A4
TP156 Ewidencja wyjść w godz. służbowych Os 226 (16 k.) A4

FAKTURY VAT I RACHUNKI POZOSTAŁE

EWIDENCJE PODATKOWE

DRUKI SZKOLNE I BIBLIOTECZNE

KADRY I PŁACE

DRUKI KASOWE I KSIĘGOWE

POLECENIA PRZELEWU, WPŁATY GOTÓWKOWE

OBRÓT TOWAROWY, MAGAZYNOWY I MATERIAŁOWY
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Soplica

ChaberArnika

AmberBajka

Ornament

indeks nazwa gramatura ilość w opak.
AR629 Falbala N 170 g/m2 25
AR163 Arnika 170 g/m2 25
AR428 Chaber 170 g/m2 25
AR597 Ornament 170 g/m2 25
AR596 Bajka 170 g/m2 25

indeks nazwa gramatura ilość w opak.
AR427 Soplica 170 g/m2 25
AR350 Amber 170 g/m2 25
AR611 Arabeska 190 g/m2 20
AR701 Lekcja N 190 g/m2 20
AR702 Silver 190 g/m2 20

DYPLOMY
Niepowtarzalne i unikatowe wzory
• Papier do druku dyplomów, certyfikatów, podziękowań w drukarkach laserowych 
i atramentowych • Gramatura 170 g/m2 • Opakowanie 25 arkuszy • Format A4

• Dyplomy z elementami posrebrzanymi folią • Gramatura 190 g/m2  
• Opakowanie 20 arkuszy • Format A4

Falbala N

Dyplomy

Arabeska

Elementy 
posrebrzane 

folią

Silver

Elementy 
posrebrzane 

folią

Lekcja N

Elementy 
posrebrzane 

folią

Okładki na dyplomy  
znajdziesz na str. 199

Indeks rodzaj kolor
BA019-9 96 bordowy
BA019-4 96 zielony
BA018-8 192 bordowy
BA018-4 192 zielony
BA018-2 192 czarny
BA018 192 granatowy
BA016-8 300 bordowy
BA016-4 300 zielony
BA016-2 300 czarny
BA016-11 300 granatowy

PRODUKT

POLSKI

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY A4
Okładka tekturowa sztywna oklejona tworzywem skóropodobnym
• W czterech kolorach: granatowym, bordowym, zielonym i czarnym  
• Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
(dziennik podawczy) • Format A4

Dzienniki korespondencyjne

Teczki do podpisu  
znajdziesz na str. 267

W naszej ofercie znajdziesz 

nie tylko dyplomy, 

ale także puchary 

i medale. Wykonujemy 

grawer i kolorowy nadruk. 

Potrzebujesz ofertę? Pisz na: 

poligrafia@biuroland.eu
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DZIURKACZE Dziurkacze do biura i modele profesjonalne, dziurkujące nawet 300 kartek.  
Wskaźnik środka strony czy zintegrowany pojemnik na ścinki to dodatkowe atuty

AION-10G/S MAŁY LEITZ MINI METALOWY LEITZ WOW E210 ŚREDNI LEITZ

Ergonomiczna konstrukcja, wysoka jakość Ergonomiczny uchwyt, wysoka jakość W stylowych kolorach WOW, wysoka jakość Wyprodukowany w Niemczech Poręczny i wygodny, wysoka jakość

ilość dziurkowanych kartek 10 10 10 10 16

ilość dziurek 2 2 2 2 2

rodzaj obudowy metalowa plastik/metal plastik/metal plastik
podstawa metalowa, uchwyt z tworzywa 
sztucznego

odstęp między dziurkami (mm) 80 80 80 80 80

średnica dziurki (mm) 6 5,5 5,5 5,5 5,5

listwa formatowa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zintegrowany pojemnik na ścinki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 10 10 10 5 10

produkt ekologiczny

kolory
 

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

niebieski -1
czarny -2

niebieski -1
czarny -2
zielony -04
żółty -6
różówy -8
biały -10
fioletowy -12
turkusowy -13

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
szary -5

indeks PB1143- ES120- ES590- AM376- ES091-

poziom cenowy                          
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DZIURKACZE Dziurkacze do biura i modele profesjonalne, dziurkujące nawet 300 kartek.  
Wskaźnik środka strony czy zintegrowany pojemnik na ścinki to dodatkowe atuty

E216 B216 RE+NEW DYNAMIC P5180M AION-20/S PERFO 20

Wyprodukowany w Niemczech Z plastiku z recyklingu Stabilna podstawa Ergonomiczna konstrukcja, wysoka jakość Nowoczesny

ilość dziurkowanych kartek 16 16 20 20 20

ilość dziurek 2 2 2 2 2

rodzaj obudowy plastik / metal plastik z recyklingu / metal metalowa konstrukcja, ramię z tworzywa plastik / metal plastik / metal

odstęp między dziurkami (mm) 80 80 80 80 80

średnica dziurki (mm) 5,5 5,5 5,5 6 5,5

listwa formatowa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zintegrowany pojemnik na ścinki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 5 5 3 10 10

produkt ekologiczny ✓

kolory

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

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

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
pomarańczowy -7

indeks AM377- AM599- KW412- PB1144- PB514-

poziom cenowy                          

EKO
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DZIURKACZE Dziurkacze do biura i modele profesjonalne, dziurkujące nawet 300 kartek.  
Wskaźnik środka strony czy zintegrowany pojemnik na ścinki to dodatkowe atuty

MAŁY FC20 RAPID RAPESCO 820-P DUŻY LEITZ E225 SENSO

Zintegrowany, łatwy do opróżniania 
plastikowy pojemnik na ścinki Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY Poręczny i wygodny, wysoka jakość Wyprodukowany w Niemczech Posiada wskaźnik środka strony i ogranicznik 

formatu

ilość dziurkowanych kartek 20 22 25 25 25

ilość dziurek 2 2 2 2 2

rodzaj obudowy wzmocnione tworzywo ABS tworzywo sztuczne
podstawa metalowa, uchwyt z tworzywa 
sztucznego

plastik / metal plastik / metal

odstęp między dziurkami (mm) 80 80 80 80

średnica dziurki (mm) 5,5 6 5,5 5,5 6

listwa formatowa ✓ ✓ ✓ ✓

zintegrowany pojemnik na ścinki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 5 15 10 10 5

produkt ekologiczny

kolory
 

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

 czarny -2 niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
szary -5

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
zielony -4

indeks ES742- RAP008- ES090- AM378- TET012-

poziom cenowy                          
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DZIURKACZE Dziurkacze do biura i modele profesjonalne, dziurkujące nawet 300 kartek.  
Wskaźnik środka strony czy zintegrowany pojemnik na ścinki to dodatkowe atuty

AION-30 DUŻY METALOWY LEITZ 30 LEITZ COSY B230 RE+NEW RAPESCO 827-P

Ergonomiczna konstrukcja, unikatowa 
kolorystyka Metalowy dziurkacz, wysoka jakość Posiada blokadę Z plastiku z recyklingu Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY

ilość dziurkowanych kartek 30 30 30 30 30

ilość dziurek 2 2 2 2 2

rodzaj obudowy plastik / metal metalowa plastik/metal plastik / metal tworzywo sztuczne

odstęp między dziurkami (mm) 80 80 80

średnica dziurki (mm) 6 5,5 5,5 5,5 6

listwa formatowa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zintegrowany pojemnik na ścinki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 10 10 10 5 15

produkt ekologiczny ✓

kolory
 

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

niebieski -1
jasnoniebieski -01
czarny -2
czerwony -3
jasnoczerwony -03
zielony -23
jasnozielony -04
szary -5
żółty -6
różowy -8 |   biały -10
fioletowy -12
turkusowy -13

niebieski -1
szary -5
żółty -6

czarny -2 czarny -2

indeks PB1145- ES095- ES1480- AM600- RAP009-

poziom cenowy                          

EKO
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DZIURKACZE Dziurkacze do biura i modele profesjonalne, dziurkujące nawet 300 kartek.  
Wskaźnik środka strony czy zintegrowany pojemnik na ścinki to dodatkowe atuty

FC30 RAPID AION-40 PERFO 40 DUŻY METALOWY LEITZ 40
RAPESCO X5-40K ECO 
LESS EFFORT

Wytrzymała metalowa konstrukcja zapewnia 
perfekcyjne dziurkowanie Ergonomiczna konstrukcja  Ergonomiczny Wytrzymały dziurkacz, wysoka jakość Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY

ilość dziurkowanych kartek 30 40 40 40 40

ilość dziurek 2 2 2 2 2

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

odstęp między dziurkami (mm) 80 80 80 80

średnica dziurki (mm) 5,5 6 5,5 5,5 5,5

listwa formatowa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zintegrowany pojemnik na ścinki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 5 10 10 10 15

produkt ekologiczny ✓

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

szary -5
biały -10  

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
szary -5

czarny -2
biały -10

indeks ES743- PB1146- PB515- ES231- RAP005-

poziom cenowy                          

EKO
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DZIURKACZE Dziurkacze do biura i modele profesjonalne, dziurkujące nawet 300 kartek.  
Wskaźnik środka strony czy zintegrowany pojemnik na ścinki to dodatkowe atuty

PERFO 60 RAPESCO 865-P2 MOCNY LEITZ 65 HDP-2160N HDP-4160N

Ergonomiczny Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY Mocny dziurkacz do dużego pliku kartek, 
wysoka jakość Profesjonalny Profesjonalny

ilość dziurkowanych kartek 60 63 65 150 150

ilość dziurek 2 2 2 2 4

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

odstęp między dziurkami (mm) 80 80 70/80 80/80/80

średnica dziurki (mm) 5,5 6 5,5 6 6

listwa formatowa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zintegrowany pojemnik na ścinki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 10 5 10 10 10

produkt ekologiczny

kolory niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

czarny -2 niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
szary -5

czarny / beżowo-czarny

indeks PB516- RAP004- ES387- PB1016 PB1018

poziom cenowy                          
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SUPREME HDC150/2 RAPID SUPREME HDC150/4 RAPID HDP-2320N

Do dużego pliku kartek Dziurkacz w wersji na 4 otwory Profesjonalny

ilość dziurkowanych kartek 150 150 300

ilość dziurek 2 4 2

rodzaj obudowy ABS / metal ABS / metal ABS / metal

odstęp między dziurkami (mm) 80 80 70/80

średnica dziurki (mm) 6 6 6

listwa formatowa ✓ ✓ ✓

zintegrowany pojemnik na ścinki ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 5 5 10

produkt ekologiczny

kolory / srebrno-pomarańczowy / srebrno-pomarańczowy / beżowo-czarny

indeks ES750 ES1278 PB1017

poziom cenowy                

DZIURKACZE Dziurkacze do biura i modele profesjonalne, dziurkujące nawet 300 kartek.  
Wskaźnik środka strony czy zintegrowany pojemnik na ścinki to dodatkowe atuty

Angielska marka z wieloletnią tradycją rynkową, dzięki 
czemu przez lata stworzyła portfolio wysokojakościowych 
produktów biurowych, dostępnych w ponad 100 krajach 
na świecie. Produkty Rapesco to innowacyjne projekty, 
najnowocześniejsza technologia oparta w dużej mierze  
o surowce pochodzące z recyklingu, która umożliwia 
dbanie o nasze środowisko. Rapesco oferuje szeroką 
gamę zszywaczy oraz zszywek, dziurkaczy oraz produktów 
uzupełniających, które gwarantują komfort i wygodę 
użytkowania.

Produkty wykonane 
z wysoce przetworzonego
w recyklingu plastiku

* dotyczy wybranych produktów
Germ Savvy 
Technologia antybakteryjna  
z zastosowaniem powłok 
nanosrebra

* dotyczy wybranych  
produktów

System, który pozwala 
na zredukowanie siły 
potrzebnej do naciśnięcia 
zszywacza lub dziurkacza.

* dotyczy wybranych produktów
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DZWONEK RECEPCYJNY OFFICE PRODUCTS
Metaliczny, charakterystyczny dźwięk
• Stalowy dzwonek recepcyjny • Idealny do hoteli, restauracji, firm, sklepów, 
do powiadamiania personelu, itp. • Bezsprężynowy mechanizm gwarantuje bardzo 
długie użytkowanie produktu • Do stosowania w pozycji poziomej • Średnica podstawy 
85 mm • Kolor srebrny

indeks
PB620

Dzwonki recepcyjne

Etui do kart

indeks
DU1003

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

indeks kolor wymiary
DU092-3 czerwony 54x85 cm
DU092-1 niebieski 54x85 cm
DU092-00 przezroczysty 54x85cm

indeks kolor wymiary
DU1343-3 czerwony 54x85 cm
DU1343-1 niebieski 54x85 cm
DU1343-20 przezroczysty 54x85 cm

ETUI Z KLIPEM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ
Do zawieszenia w pionie lub poziomie
• Etui do kart identyfikacyjnych z klipsem, o eleganckim kształcie z wysokiej jakości 
tworzywa do umieszczania dowodu lub karty • Wykonane z tworzywa • Może być 
również zastosowane z łańcuszkiem, zawieszką typu smycz z karabińczykiem, 
lub zwijaczem do identyfikatorów • Niezawodne przechowywanie dowodów i kart 
magnetycznych zabezpieczające pasek magnetyczny

ETUI NA 2 KARTY IDENTYFIKACYJNE
Solidne i wytrzymałe
• Etui do kart identyfikacyjnych z obrotowym metalowym klipem • Może być 
wykorzystywane w układzie pionowym i poziomym oraz łączone z łańcuszkiem, taśmą 
tekstylną lub mechanizmem ściągającym

indeks rodzaj rozmiar typ kolor
EM543-10 DH 24x15,5 mm dwurzędowa biały
EM544-10 DM 26x16 mm dwurzędowa biały
EM545-10 DT 26x16 mm dwurzędowa biały
EM544-3 DM 26x16 mm dwurzędowa czerwony
EM544-7 DM 26x16 mm dwurzędowa pomarańczowy
EM544-4 DM 26x16 mm dwurzędowa zielony
EM544-6 DM 26x16 mm dwurzędowa żółty
EM546-10 HMTC 26x12 mm jednorzędowa biały

indeks rodzaj rozmiar typ kolor
EM546-3 HMTC 26x12 mm jednorzędowa czerwony
EM546-7 HMTC 26x12 mm jednorzędowa pomarańczowy
EM546-4 HMTC 26x12 mm jednorzędowa zielony
EM546-6 HMTC 26x12 mm jednorzędowa żółty
EM547-10 MHK 21,5 x 12 mm jednorzędowa biały
EM547-4 MHK 21,5 x 12 mm jednorzędowa zielony
EM547-6 MHK 21,5 x 12 mm jednorzędowa żółty

ETYKIETY CENOWE EMERSON
Wyprodukowane w Polsce
Taśmy do metkownic to uniwersalne rozwiązanie do szybkiego oznaczania produktów 
różnego rodzaju informacjami • W standardzie to etykiety czyste, bez nadruku 
• Na indywidualną wycenę i zlecenie możemy przygotować etykiety z nadrukiem

PRODUKT

POLSKI

Etykiety cenowe

Etykiety znajdziesz  
na str.189-191


