
indeks kolor
PB1063-2  czarny

PB1063-23  limonkowa
PB1063-4  miętowa
PB1063-1  niebieska
PB1063-8  różowa

UNIWERSALNA ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA CUTE
2 X USB, 2,4 A

indeks kolor
PB1068-2  czarny

PB1068-23  limonkowa
PB1068-4  miętowa
PB1068-1  niebieska
PB1068-8  różowa

UNIWERSALNA ŁADOWARKA
SIECIOWA CUTE
2 X USB, 2,4 A

KABEL KOMPATYBILNY
Z LIGHTNING (I-P) DIAMOND
150 cm

indeks kolor
PB1117-10 MIX  biały/mix kolorów

PB1117-2  czarny/szary

KABEL KOMPATYBILNY
Z LIGHTNING (I-P) WHIPPY
200 cm

indeks kolor
PB1162-10  biały
PB1162-2  czarny

PB1162-23  limonkowy
PB1162-4  miętowy
PB1162-1  niebieski
PB1162-8  różowy

KABEL KOMPATYBILNY
Z LIGHTNING (I-P) WHIPPY
90 cm

indeks kolor
PB1122-10  biały
PB1122-2  czarny
PB1122-1  niebieski
PB1122-8  różowy

UNIWERSALNY
KABEL MICRO USB WHIPPY
90 cm

indeks kolor
PB1258-2  czarny
PB1258-1  niebieski
PB1258-8  różowy

indeks kolor
PB1257-2 MIX  czarny/mix kolorów

PB1257-2  czarny/szary
PB1257-1 MIX  niebieski/mix kolorów

UNIWERSALNY 
KABEL MICRO USB DIAMOND
150 cm

indeks kolor
PB1259-2  czarny

PB1259-23  limonkowy
PB1259-4  miętowy
PB1259-1  niebieski
PB1259-8  różowy

UNIWERSALNY
KABEL MICRO USB WHIPPY
200 cm

indeks kolor
PB1260-10 MIX  biały/mix kolorów
PB1260-2 MIX  czarny/mix kolorów

PB1260-2  czarny/szary

UNIWERSALNY
KABEL USB 2.0 DO USB-C DIAMOND
150 cm

indeks kolor
PB1261-2  czarny
PB1261-1  niebieski
PB1261-8  różowy

UNIWERSALNY
KABEL USB 2.0 DO USB-C WHIPPY
90 cm

indeks kolor
PB1262-2  czarny

PB1262-23  limonkowy
PB1262-4  miętowy
PB1262-1  niebieski
PB1262-8  różowy

UNIWERSALNY
KABEL USB 2.0 DO USB-C WHIPPY
200 cm

indeks kolor
PB1263-2  czarny

UNIWERSALNY UCHWYT
SAMOCHODOWY AIR

Kable i ładowarki

Uchwyty do kabli
znajdziesz na str. 279

K
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KALKA DONAU Z WOSKIEM
Możliwość wielokrotnego użycia
• Jednostronnie powleczona masą barwiącą • Ilość wyraźnych kopii wykonanych 
jednocześnie: 8-10 szt. • Ilość kopii z tego samego miejsca: min. 10 szt. • Gramatura: 
18-19 gsm kalka, 10 gsm tusz • Specjalny składnik woskowy zapewniający właściwości 
samoregenerujące oraz możliwość wielokrotnego użycia • Odbitki są odporne 
na działanie światła - nie wykazują żadnych zmian nasilenia barwy pod wpływem 
działania światła • Okres przydatności do użytku min. 12 miesięcy od daty produkcji 
• Rozmiar 210x297 mm (A4) • Kolor fioletowy i czarny

indeks rodzaj ilość w opak. kolor
DN032 ołówkowa 100 szt. fioletowy
DN030 ołówkowa 50 szt. fioletowy
DN1051 maszynowa 50 szt. czarny

Kalki

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór 
kalendarzy i terminarzy. 

O szczegóły pytaj swojego Opiekuna Handlowego
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KALKULATORY Niezwykle przydatną funkcją, często wykorzystywaną w biurze jest klawisz 
cofania – zdecydowanie poprawia on komfort pracy na kalkulatorze

SL-310UC MJ-120D PLUS GR-12 MH-12 BK-S WM-320MT-S
Kalkulator kieszonkowy z funkcją obliczeń 
czasowych

Z funkcją check&correct i obliczeniami 
procentu

Z funkcją obliczania marży Z funkcją obliczania marży Wodoodporny

typ kieszonkowy biurowy biurowy biurowy biurowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 10 12 12 12 12

podwójne zasilanie 3 3 3 3 3

procenty 3 3 3 3 3

zmiana znaku -/+ 3 3 3 3 3

klawisz cofania 3 3 3 3

obliczenia tax+/tax- 3 3

obliczenia H/M/S 3

obliczanie sumy końcowej (GT) 3 3

podwójna pamięć 3

gumowane stopki 3 3 3 3

wodoodporność 3
inne funkcje pierwiastki check&correct 300 kroków korekty, 

ponowne sprawdzanie z pomocą dźwiękową, 
automatyczny przegląd obliczeń, mark up, 
pierwiastek kwadratowy, korekta ostatniej cyfry

klawisz cofania 
obliczanie marży MU 
zaokrąglanie wyników 
pierwiastek kwadratowy

suma GT 
oblicznie marży

obliczanie marży 
trzy klawisze pamięci 
wyjmowana zmywalna klawiatura

wymiary (mm) 118x70x8,4 148x126,5x28,6 210x155x34,5 136x127x27,6 195x145x36

waga (g) / gwarancja (lata) 50 / 2 140 / 2 230 / 2 125 / 2 255

kolory 10 kolorów: niebieski -1, czarny -2, zielony -4, 
pomarańczowy -7, różowy -8, jasnoróżowy 
-08, biały -10, fioletowy -12, jasnoniebieski 
-17, jasnozielony -23

czarny czarny czarny -2 żółty

indeks ZI149- ZI064 ZI219 ZI150- ZI221

poziom cenowy                          
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KALKULATORY Niezwykle przydatną funkcją, często wykorzystywaną w biurze jest klawisz 
cofania – zdecydowanie poprawia on komfort pracy na kalkulatorze

LC-310NR SDC-812NR SDC-805NR SDC-868L SDC-888X

Kalkulator kieszonkowy Stały kąt nachylenia wyświetlacza Duży wyświetlacz Podwójna pamieć, zasada pełnych kosztów Podwójne zero, zasada pełnych kosztów

typ kieszonkowy biurowy biurowy biurowy biurowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 8 12 8 12 12

podwójne zasilanie 3 3 3 3

procenty 3 3 3 3 3

zmiana znaku -/+ 3 3 3 3

klawisz cofania 3 3 3

obliczenia tax+/tax-

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT)

podwójna pamięć 3 3

gumowane stopki

wodoodporność

inne funkcje automatycze uśpienie, 3 klawisze pamięci klawisz podwójnego zera automatyczne uśpienie 
pierwiastek kwadratowy

automatyczne wyłączanie, zaokraglanie, zasada 
pełnych kosztów, pierwiastek kwadratowy

automatyczne wyłączanie, zaokrąglanie, 
pierwiastek kwadratowy, zasada pełnych 
kosztów

wymiary (mm) 114x69x18 124x102x25 120x105x21 154x152x29 203x158x31

waga (g) 63 94 97 172 228

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny czarny -2
zielony -4
różowy -8
biały -10
granatowy -11

czarny / czarno-biały czarny -2
niebieski - 1
czerwony -3

indeks KBK119 KBK116- KBK114 KBK110 KBK111-

poziom cenowy                          
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KALKULATORY Niezwykle przydatną funkcją, często wykorzystywaną w biurze jest klawisz 
cofania – zdecydowanie poprawia on komfort pracy na kalkulatorze

CMB 1201-BK TR-2245 TOOR TR-1223DB KAV CD-2455 BLK KAV DK-206 BLK

Przycisk z podwójnym zerem Funkcja marży/obniżki Dwuliniowy wyświetlacz Z funkcją marży Z funkcją GT

typ biurowy biurowy biurowy biurowy biurowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 12 12 10 12 12

podwójne zasilanie 3 3 3 3 3

procenty 3 3 3 3 3

zmiana znaku -/+ 3 3 3 3 3

klawisz cofania 3 3 3 3 3

obliczenia tax+/tax-

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT) 3 3 3

podwójna pamięć

gumowane stopki 3 3

wodoodporność

inne funkcje automatyczne wyłączanie, 3 przyciski pamięci, 
pierwiastek kwadratowy

kasowanie ostatniej pozycji 
pierwiastek kwadratowy

kasowanie ostatniej pozycji zaokrąglanie wyników, pierwiastki, znacznik 
części tysięcznych

zaokrąglanie wyników, pierwiastki, regulowany 
wyświetlacz

wymiary (mm) 136x100x32 142x105x23 148x105x20 155x160x35 200x155x27

waga (g) 91 121 230

gwarancja (lata) 2 dożywotnia dożywotnia 6 6

kolory czarny / szaro-niebieski niebieski -1
różowy -8
biały -10

czarny czarny

indeks KBK216 KW463 KW418- ZI2455 ZI004

poziom cenowy                          



127

K

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

KALKULATORY Niezwykle przydatną funkcją, często wykorzystywaną w biurze jest klawisz 
cofania – zdecydowanie poprawia on komfort pracy na kalkulatorze

KAV CD-2401 BLK KAV DK-222 KAV DK-209

Małe wymiary Z marżą i klawiszem cofania Kalkulator biurowy z marżą

typ biurowy biurowy biurowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 12 12 12

podwójne zasilanie 3 3 3

procenty 3 3 3

zmiana znaku -/+ 3 3

klawisz cofania 3 3 3

obliczenia tax+/tax-

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT) 3

podwójna pamięć 3

gumowane stopki 3 3 3

wodoodporność

inne funkcje klawisz podwójnego zera zaokrąglanie wyników, marża zaokrąglanie wyników, znacznik części 
tysięcznych, pierwiastki

wymiary (mm) 130x103x32 137x103x32 160x152x32

waga (g) 180 130 175

gwarancja (lata) 6 6 6

kolory czarny czarny czarny -2
szary -5

indeks ZI048 ZI006 ZI005-

poziom cenowy                

KARTON OFFSETOWY TYPOGRAF
Barwione w masie
• Wysoka jakość  
• Doskonałe rezultaty zadruku 
• Intensywne kolory 
• Zastosowanie: pocztówki, kartki, okładki, pudełka, dyplomy, zaproszenia, materiały 
promocyjne, foldery, albumy, menu, zawieszki 
• Format B1 (70x100 cm)

indeks kolor
TP280 biały
TP282 błękitny
TP252 bordowy
TP253 brązowy
TP298 ciemny fioletowy
TP262 ciemny niebieski
TP290 ciemny zielony
TP296 czarny
TP294 czerwony
TP263 ecru
TP295 fioletowy
TP281 jasny pomarańczowy

indeks kolor
TP292 jasny różowy
TP288 jasny zielony
TP286 jasny żółty
TP283 niebieski
TP291 pomarańczowy
TP293 różowy
TP289 seledynowy
TP323 srebrny
TP287 szary
TP297 zielony
TP285 żółty
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indeks kolor
ES587-3 czerwony
ES587-1 niebieski
ES587-2 czarny

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE 
EUROPOST VIVIDA
Pasuje do pozostałych artykułów z linii VIVIDA
• W komplecie z 5 teczkami zawieszanymi A4 Esselte i kieszonkami do opisu • Pomieści 
do 15 teczek zawieszanych A4 • Wyposażona w zapięcie zabezpieczające dokumenty 
• Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przenoszenie • Po wyjęciu teczek może również 
służyć jako walizeczka do przechowywania różnych rzeczy

Kartoteki na teczki

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE Q-CONNECT 
OFFICE SET
Miniarchiwum na teczki zawieszkowe
• Kartoteka – mini archiwum wykonane z metalowej siateczki powlekanej lakierem 
• Wymiary 335x250x285 mm • Kompatybilny z większością teczek zawieszkowych 
dostępnych na rynku • Szerokość szyny do zawieszania teczek 18,5 cm (pojemność 
ok. 10-30 teczek zawieszkowych w zależności od wypełnienia teczek)

indeks kolor
PB1141 czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor
ES341-2 czarny
ES341-3 czerwony
ES341-1 niebieski
ES341-20 transparentny

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE  
LEITZ PLUS + 5 TECZEK
Specjalne uchwyty ułatwiają przenoszenie 
• Odpowiednia dla wszystkich rodzajów teczek A4 • Posiada specjalne uchwyty 
ułatwiające przenoszenie • W komplecie z 5 teczkami, etykietami i kieszonkami 
na etykiety • Obniżony przód ułatwia czytanie opisów

Teczki zawieszkowe znajdziesz 
na str. 271-272

Koperty ozdobne znajdziesz 
na str. 135

Karteczki znajdziesz pod 
hasłem „Notesy biurowe” 

na str. 186-191  
lub „Kostki biurowe” 

na str. 140

indeks kolor gramatura ark.
AR262 Floryda biały 220 g/m2 20
AR263 Floryda kremowy 220 g/m2 20
AR401 Gładki biały 250 g/m2 20
AR420 Gładki kremowy 250 g/m2 20
AR463 Holland biały 100 g/m2 50
AR462 Holland kremowy 100 g/m2 50
AR296 Iceland diamentowa biel 220 g/m2 20
AR295 Iceland kremowy 220 g/m2 20
AR332 Iceland złoty 220 g/m2 20
AR285 Kora biały 230 g/m2 20

indeks kolor gramatura ark.
AR286 Kora kremowy 230 g/m2 20
AR425 Laid biały 120 g/m2 50
AR426 Laid kremowy 120 g/m2 50
AR297 Millenium biały 220 g/m2 20
AR595 Millenium kremowy 220 g/m2 20
AR289 Płótno biały 230 g/m2 20
AR290 Płótno kremowy 230 g/m2 20
AR593 Sukno biały 180 g/m2 20
AR594 Sukno kremowy 180 g/m2 20

Kora FlorydaPłótno

Iceland Millenium Laid

Sukno

Holland

KARTONY OZDOBNE
Faktura i kolor jedyne w swoim rodzaju
• Efektowne, tłoczone i metalizowane kartony do druku zaproszeń, menu, wizytówek, 
dyplomów, kart okolicznościowych • Karton z wyraźnym tłoczeniem polecamy 
do drukarek atramentowych, karton metalizowany do drukarek laserowych • Najwyższej 
jakości papier 100, 120, 180, 220, 230, 250 g/m2 jest przeznaczony do drukarek 
laserowych i atramentowych • Opakowanie 20 lub 50 ark. A4

Kartony ozdobne
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kolor XS S M L
czarny KW028-2 KW029-2 KW030-2 KW031-2
czerwony KW028-3 KW029-3 KW030-3 KW031-3
niebieski KW028-1 KW029-1 KW030-1 KW031-1

KASETKI NA PIENIĄDZE 8878
Posiadają plastikową tackę na bilon
• Metalowe kasetki lakierowane o zaokrąglanych brzegach • Zamykane na kluczyk 
(w zestawie 2 kluczyki) • Dostępne w czterech rozmiarach: XS – 70x120x153 mm, 
S – 77x157x207 mm, M – 82x192x262 mm, L – 100x217x300 mm

Kasetki na pieniądze Kieszenie magazynowe

indeks kolor wymiary (mm)
DU1527-1 niebieski 100x38
DU1527-6 żółty 100x38
DU1528-1 niebieski 150x67
DU1528-6 żółty 150x67
DU1575-1 niebieski 210x74
DU1575-6 żółty 210x74
DU1576-1 niebieski 297x74

indeks kolor wymiary (mm)
DU1577-1 niebieski 148x105 (A6 poziom)
DU1577-6 żółty 148x105 (A6 poziom)
DU1529-1 niebieski 210x148 (A5 poziom)
DU1529-6 żółty 210x148 (A5 poziom)
DU1530-1 niebieski 210x297 (A4 pion)
DU1530-6 żółty 210x297 (A4 pion)
DU1531-6 niebieski 297x210 (A4 poziom)
DU1531-1 żółty 297x210 (A4 poziom)

KIESZENIE MAGAZYNOWE MAGNETYCZNE
Mocowana na magnes
• Kieszeń z dwoma paskami magnetycznymi na tylnej ściance • Zastosowanie 
na metalowych powierzchniach, takich jak regały magazynowe, perforowane 
metalowe ścianki i metalowe pojemniki • Kolorowa folia tylnej ścianki i przezroczyste 
okienko wykonane zostały z mocnego i trwałego polipropylenu • Odpowiednia dla 
skanerów i odporna na rozdarcia • Szybka wymiana zadrukowanych etykiet • 50 sztuk 
w opakowaniu

indeks kolor wymiary (mm)
DU1588-1 niebieski 140x65/90x65
DU1588-6 żółty 140x65/90x65

KIESZENIE MAGAZYNOWE – OPASKA 
NA STOPĘ PALETOWĄ
Idealna do oznaczenia palet
• Opaska z czterema kieszeniami do zamocowania na stopie palety • Łatwe mocowanie 
do stopy palety poprzez zaczep na rzepy • Możliwość opisania wszystkich czterech 
boków opaski • Wycięcie na kciuk w przezroczystym okienku ułatwia wysunięcie 
etykiety • Kolorowa folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko wykonane zostały 
z mocnego i trwałego polipropylenu • Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia 
• Szybka wymiana zadrukowanych etykiet • Szablony do etykiet do pobrania na  
www.duraprint.pl • Wymiary wewnętrzne: 140x65/90x65 mm (SxW) • Wymiary 
zewnętrzne: 596x75x0,8 mm (SxWxG)

indeks kolor wymiary (mm)
DU1532-1 niebieski 210x148 (A5 poziom)
DU1532-6 żółty 210x148 (A5 poziom)
DU1533-1 niebieski 210x297 (A4 pion)

indeks kolor wymiary (mm)
DU1533-6 żółty 210x297 (A4 pion)
DU1534-1 niebieski 297x210 (A4 poziom)
DU1534-6 żółty 297x210 (A4 poziom)

KIESZENIE MAGAZYNOWE MAGNETYCZNE NEODYMOWE
Mocowana na silny magnes neodymowy
• Duża siła przyczepności dzięki zastosowaniu dwóch magnesów neodymowych • Tylna 
niebieska ścianka i przednia przezroczysta, wykonana z wytrzymałego polipropylenu 
• Dostosowana do skanowania i odporna na rozdarcia • Posiada klapkę, która chroni 
dokumenty przed wilgocią i kurzem • Do zastosowania na powierzchniach metalowych, 
takich jak półki i kontenery w magazynie • Dokument można z łatwością wymienić 
• 10 sztuk w opakowaniu
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indeks kolor wymiary (mm)
DU1535-1 niebieski 210x148 (A5 poziom)
DU1535-6 żółty 210x148 (A5 poziom)
DU1536-1 niebieski 210x297 (A4 pion)
DU1536-6 żółty 210x297 (A4 pion)
DU1537-1 niebieski 297x210 (A4 poziom)
DU1537-6 żółty 297x210 (A4 poziom)

indeks kolor wymiary (mm)
DU1538-1 niebieski 210x148 (A5 poziom)
DU1538-6 żółty 210x148 (A5 poziom)
DU1539-1 niebieski 210x297 (A4 pion)
DU1539-6 żółty 210x297 (A4 pion)
DU1540-1 niebieski 297x210 (A4 poziom)
DU1540-6 żółty 297x210 (A4 poziom)

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z PASKAMI MONTAŻOWYMI
Kieszenie nie wypadają podczas silnych wstrząsów
• Kieszeń magazynowa posiadająca paski montażowe zakończone w kształcie strzałek, 
umożliwiające zaczepienie w otworach mocujących • Przeznaczona jest do informacji 
umieszczanych długoterminowo na pojemnikach do przechowywania, czy skrzyniach 
do transportu • Dzięki swej wytrzymałości sprawdza się na ruchomych kontenerach 
transportowych, np. metalowych skrzynkach • Niebieska tylna ścianka oraz przednia 
przezroczysta wykonane są z wytrzymałego polipropylenu • Posiada klapkę, która chroni 
dokumenty przed wilgocią i kurzem • Pełna przezroczystość i możliwość skanowania 
• Szybka wymiana dokumentów • 50 sztuk w opakowaniu

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z UCHWYTAMI Z DRUTU
Mocowana uchwytami z drutu
• Kieszeń z uchwytami z galwanizowanego i elastycznego drutu do łatwego i pewnego 
przymocowania • Do zastosowania na pojemnikach do transportowania, skrzyniach, 
drewnianych zabezpieczeniach przewożonego towaru, kartonach na paletach • Niebieska 
tylna część i przezroczyste okienko z przodu wykonane z mocnego polipropylenu 
• Produkt przeznaczony do skanowania i odporny na rozerwanie • Posiada klapkę, która 
chroni dokumenty przed wilgocią i kurzem • Szybka wymiana dokumentów • 50 sztuk 
w opakowaniu

Kleje supermocne

KLEJ W ŻELU FIX&GLUE
Nie skleja palców do 5 sekund
• MECA – nowoczesna technologia w formie żelu – nie kapie 
• Odporny na uderzenie, skręcanie i starzenie • Łączy 99% 
materiałów (poza PE, PP, PTFE) • Bezpieczny (bez zapachu, 
nie podrażnia) • Nie wysycha w dyszy przez 12 miesięcy

indeks kolor rodzaj
TIE013 bezbarwny 2 g

KLEJ ELASTYCZNY MAMUT
Klei z „siłą mamuta” – do 22 kg/cm2

• Hybrydowy klej nowej generacji • Gwarantuje 
natychmiastową przyczepność • Cechuje go bardzo krótki 
czas schnięcia (nie zawiera wody i rozpuszczalników) 
• Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie 
czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od 
-40°C do +90°C oraz wodę) • Nadaje się do podłoży gładkich 
i porowatych wewnątrz i na zewnątrz

KLEJ MONTAŻOWY NEO FIX
Zalecany do montażu niechłonnych materiałów 
(szkło, ceramika, metal, plastik)
• Klej na bazie kauczuku • Elastyczne wiązanie • Wygodna 
konsystencja – nie spływa na pionowych powierzchniach

indeks kolor rodzaj
TIE014 biały 25 ml

indeks kolor rodzaj
TIE015 jasnobrązowy 80 ml

KLEJ SEKUNDOWY SPEED GLU
Uniwersalny klej sekundowy
• Płynna konsystencja • Mocne, niewidoczne wiązanie 
• Klei większość materiałów (poza PE, PP, PTFE)

indeks kolor rodzaj
TIE012 bezbarwny 2 g
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KLEJE W PŁYNIE Przezroczysty klej do łatwego łączenia wyrobów papierniczych. Łatwy w dozowaniu. 
Bezbarwne opakowania pozwalają sprawdzić ilość kleju w opakowaniu

DWUSTRONNY AMOS DONAU ROLLER OFFICE PRODUCTS K GRAND

Dwie końcówki dozujące Z metalową kulką do nanoszenia kleju Wyposażony w gąbczastą końcówkę Na bazie wody

pojemność (ml) 34 50 50 30 / 40 / 50

nietoksyczny 3 3 3 3

usuwalny wodą 3 3 3 3

bezzapachowy 3 3 3 3

szybkoschnący 3

zgodny z normą CE 3 3 3

zastosowanie do papieru i tektury m.in. do papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów m.in. do papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów do papieru i tektury

kolory bezbarwny bezbarwny bezbarwny bezbarwny

opis • Wysokiej jakości 
• Bezbarwny, bezwonny 
• Niebrudzący
• Zmywalny 
• Nie zawiera kwasów 
• Zgodny z normą CE

• Klej w płynie wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia 
kleju 
• Do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, 
tekstyliów, itp. 
• Przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• Nie zawiera rozpuszczalników i zapachu – bezpieczny dla 
środowiska
• Szybkoschnący 
• Bezbarwny 
• Prosty w użyciu

• Klej w płynie wyposażony w gąbczastą końcówkę • 
Przeznaczony do biura, szkoły oraz domu • Nie zawiera 
rozpuszczalników • Nie niszczy ani nie deformuje klejonej 
warstwy •  Prosty w użyciu • Nietoksyczny

• Bezbarwny 
• Niebrudzący 
• Do papieru i tektury
• Na bazie wody

indeks KW159 DN604 DN149 KW131 / KW1025 / KW1026

poziom cenowy                     
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KLEJE W SZTYFCIE Klej w formie sztyftu to najbardziej popularny klej biurowy. Wygodny w użyciu. 
Należy pamiętać, aby zawsze zostawiać klej z zamkniętą zatyczką

AMOS DONAU TOMA ŻELOWY SCOTCH®

Wysokiej jakości Nie niszczy klejonej warstwy Nie niszczy klejonej warstwy Bez rozpuszczalników

pojemność (g) 8 / 10 / 15 / 22 / 35 8 / 15 / 25 / 35 / 40 8 / 15 / 21 8 / 21 / 40

nietoksyczny 3 3 3 3

usuwalny wodą 3 3 3 3

bezzapachowy 3 3 3 3

szybkoschnący 3 3 3 3

na bazie PVP 3 3 3

zgodny z normą CE 3 3 3

zastosowanie do papieru, fotografii, tektury i tkanin do papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów do papieru, kartonu, tkanin, fotografii, prac plastycznych do papieru, kartonu

gwarancja (lata) 3 6 2 1

opis • Ulubiony klej wielu klientów 
• Wysokiej jakości klej w sztyfcie  
• Zmywalny i niebrudzący 
• Nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników 
• Zgodny z normami ASTM oraz CE 
• Przebadany w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA

• Posiada atest PZH HŻ/D01255/12
• Nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska
• Nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy 
• Kolor biały, po naniesieniu bezbarwny

• Bezbarwny i niebrudzący
• Wyjątkowo mocny
• Wielokrotnie przebadany
• Nietoksyczny
• Bezpieczny dla dzieci i środowiska

• Nie pozostawia śladów na powierzchni klejonej, 
przezroczysty
• Doskonały do papieru i kartonu
• Wiąże po jednym pociągnięciu
• Bez zbrylania i grudek

indeks KW017 / KW1111 / KW018 / KW019 / KW020 DN428 / DN151 / DN1052 / DN153 / DN1160 TO324 / TO331 / TO103 3M045 / 3M036 / 3M099

poziom cenowy                     
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indeks
PB1074

KLIPS ARCHIWIZACYJNY 
OFFICE PRODUCTS
Plastikowe uchwyty do spinania oraz archiwizacji 
dokumentów
• Niełamliwe • Proste w użyciu • Zabezpiecznie przed 
otwieraniem • Kolor biały • 100 sztuk w opakowaniu

Klipy

KLIPS ARCHIWIZACYJNY Q-CONNECT Z-CLIP
Przeznaczony dla pliku dokumentów o grubości max. 7 cm
• Najwyższej jakości, o podwyższonej elastyczności • Plastikowe 
uchwyty do spinania oraz archiwizacji dokumentów • Niełamliwy 
– dzięki specjalnej masie plastycznej nadaje się do wielokrotnego 
użytku (wysokogatunkowy PP) • Dzięki zastosowaniu specjalnego 
„zamka” – niezwykle prosty w użyciu, dodatkowo zamek zabezpiecza 
klips przed otwieraniem • Długość wąsów 10,5 cm • Odległość 
między dziurkami 8 cm • Kolor biały

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks
PB933

KLIPY DO DOKUMENTÓW
Do wielokrotnego użytku
• Metalowe – odporne na odkształcenia

indeks rozmiar ilość rodzaj opakowania
PB1195 15 mm 12 kartonik
DN135 19 mm 12 kartonik
DN136 25 mm 12 kartonik
DN137 32 mm 12 kartonik
DN138 41 mm 12 kartonik
DN139 51 mm 12 kartonik

KLIPY DO DOKUMENTÓW BIUROWE GK002
Modne pastelowe kolory
• Klipy w pastelowych kolorach • Wykonane ze stali nierdzewnej • Cechują 
się dużą sprężystością • Opakowanie: tuba

indeks rodzaj ilość w opak.
TET041 15 mm 60 szt.
TET042 19 mm 40 szt.
TET043 25 mm 48 szt.

Klipy do kabli

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

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

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

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

KOPERTY BEZPIECZNE
Do wpłat bankowych i wartościowych przedmiotów
• Przeznaczone do zabezpieczania i transportowania wpłat bankowych, wartościowych 
przedmiotów, tajnych dokumentów • Dostępne kolory: biały, transparentny

indeks kolor wymiar ilość
EM639 biały B5 1 szt.
EM638 transparentny B5 1 szt.
EM640 biały B4 1szt.
EM641 transparentny B4 1 szt.

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty HK
samoklejące z paskiem

indeks wymiar koperta poddruk okno mm
opak. 

szt.

NC101 114 x162 mm C6 HK biała niebieski – 1000

BG015 110x220 mm DL HK biała niebieski – 1000

BG016

162x229 mm

C5 HK biała – – 500

AG218 C5 HK biała niebieski – 500

BG017 C5 HK brązowa – – 500

BG018

176x250 mm

B5 HK biała
– – 500

BG018-50 – – 50

BG019
B5 HK brązowa

– – 500

BG019-50 – – 50

NC043

229x324 mm

C4 HK biała – – 250

AG219 C4 HK biała niebieski – 250

AG220 C4 HK biała okno prawe niebieski 45x90 250

BG021 C4 HK brązowa – – 250

BG022
250x353 mm

B4 HK biała – – 250

BG023 B4 HK brązowa – – 250Sortery na korespondencję  
znajdziesz na str. 250

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty HK 
samoklejące z paskiem – delux

indeks wymiar koperta poddruk g/m2 opak. szt.

AG222 114x162 mm C6 HK biała DELUX niebieski 120 1000

AG223 110x220 mm DL HK biała DELUX niebieski 120 1000

AG224 162x229 mm C5 HK biała DELUX niebieski 120 500

NC191 229x324 mm C4 HK biała DELUX niebieski 120 250

Certyfikowane produkty FSC® dostępne są na specjalne zamówienie.

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty 
KONFEKCJONOWANE
pakowane w folię

indeks wymiar koperta opak. szt.

BG001-25

114x162 mm

C6 SK biała '25 25
BG001-50 C6 SK biała '50 50
BG001-100 C6 SK biała '100 100
NC008-50 C6 NK biała '50 50
BG004-25

110x220 mm
DL SK biała '25 25

BG004-50 DL SK biała '50 50
BG004-100 DL SK biała '100 100
BG016-25

162x229 mm

C5 HK biała '25 25
BG016-50 C5 HK biała '50 50
BG017-25 C5 HK brązowa '25 25
BG017-50 C5 HK brązowa '50 50
BG018-10

176x250 mm

B5 HK biała '10 10
BG018-25 B5 HK biała '25 25
BG018-50 B5 HK biała '50 50
BG019-10 B5 HK brązowa '10 10
BG019-25 B5 HK brązowa '25 25
BG019-50 B5 HK brązowa '50 50
NC043-10

229x324 mm

C4 HK biała '10 10
NC043-25 C4 HK biała '25 25
BG021-10 C4 HK brązowa '10 10
BG021-25 C4 HK brązowa '25 25
BG022-10

250x353 mm

B4 HK biała '10 10
BG022-25 B4 HK biała '25 25
BG023-10 B4 HK brązowa '10 10
BG023-25 B4 HK brązowa '25 25

Etykiety na koperty  
znajdziesz na str. 91-94
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indeks wymiar
EM643 C6
EM642 C5

KOPERTY KURIERSKIE
Idealne na listy przewozowe
• Przeznaczone do przesyłek kurierskich na listy przewozowe  
• W formacie C5 oraz C6 • Pakowane po 500 szt.

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty kremowe
indeks wymiar koperta opak. szt.

AG128 114x162 mm DL HK kremowa '25 25

AG129 162x229 mm C5 HK kremowa '10 10

Koperty papierowe ozdobne

KOPERTY OZDOBNE MILLENIUM
Elegancja na każdą okazję!
• Wykonane z metalizowanego papieru Millenium 120 g/m2  
• Koperty z samoprzylepnym paskiem • 10 sztuk w opakowaniu

indeks format kolor gramatura ark.
AR522 C6 biały 120 g/m2 10
AR491 C6 kremowy 120 g/m2 10
AR498 DL biały 120 g/m2 10
AR446 DL kremowy 120 g/m2 10

indeks wymiar koperta opak. szt.

BG025

229x324x38 mm
C4 HK RBD biała

250

BG025-25 25
BG026

C4 HK RBD brązowa
250

BG026-25 25

BG027

250x353x38 mm
B4 HK RBD biała

250

BG027-25 25
BG028

B4 HK RBD brązowa
250

BG028-25 25
NC077

280x400x40 mm
E4 HK RBD biała

250
NC077-25 25
BG029

E4 HK RBD brązowa
250

BG029-25 25

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty RBD
rozszerzane boki i dno

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty SK samoklejące
pakowane w kartony

indeks wymiar koperta poddruk
okno 
mm

opak. szt.

BG001

114x162 mm

C6 SK biała niebieski – 1000

BG002 C6 SK biała okno prawe niebieski 45x90 1000

BG003 C6 SK biała okno lewe niebieski 45x90 1000

BG004

110x220 mm

DL SK biała niebieski – 1000

BG005 DL SK biała okno prawe niebieski 45x90 1000

BG006 DL SK biała okno lewe niebieski 45x90 1000

C5SKDB

162x229 mm

C5 SK biała długi bok niebieski – 500

NC058
C5 SK biała długi bok, okno prawe 
środek

niebieski 45x90 500

AG016
C5 SK biała długi bok, okno lewe 
środek

niebieski – 500

BG007 C5 SK biała – – 500

AG225 C5 SK biała niebieski – 500

BG008 C5 SK brązowa – – 500

BG009
176x250 mm

B5 SK biała – – 500

BG010 B5 SK brązowa – – 500

BG011

229x324 mm

C4 SK biała – – 250

AG226 C4 SK biała niebieski – 250

NC193 C4  SK biała okno prawe niebieski 45x90 250

BG012 C4 SK brązowa – – 250

BG013
250x353 mm

B4 SK biała – – 250

BG014 B4 SK brązowa – – 250
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C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty z nadrukiem
– pełnokolorowy zadruk kopert
– druk dwustronny
– druk na spad
– NOWOŚĆ!!! pełnokolorowy druk cyfrowy
– druk na kopertach rozszerzanych, bąbelkowych

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks
TO323

indeks
BC014

KOREKTOR W PIÓRZE TOMA TO-014
Szybkoschnący płyn korekcyjny
• Metalowa końcówka  
• Bez toksycznych rozpuszczalników  
• Pojemność 10 ml

KOREKTOR W PIÓRZE TIPP-EX SHAKE’N SQUEEZE
Uchwyt połączony z dozownikiem płynu
• Szybkoschnący korektor • Pojemnośc 8 ml • Igłowa końcówka zaworkowa 
o średnicy 2,3 mm • Końcówka wykonana z niklowanego mosiądzu • Nie zawiera PVC – 
polichloryku winylu oraz lateksu

Korektory w piórze

indeks
UN043

KOREKTOR W PIÓRZE CLP-300
Precyzja w dozowaniu
• Szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • Dokładnie koryguje pismo ręczne 
i na wydrukach komputerowych • Metalowa końcówka z węglika wolframu pozwala 
precyzyjnie dozować płyn korygujący do ostatniej kropli • Wyposażony w bezpieczną 
skuwkę – specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia • Grubość 
linii korygowania 1,2 mm • Pojemność 8 ml

KOREKTOR W PŁYNIE DONAU Z GĄBKĄ
Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• W buteleczce • Płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię • Łatwy do 
nanoszenia, szybko zasychający • Płyn korekcyjny na bazie wody przyjazny środowisku 
• Nakrętka z zamocowanym aplikatorem (gąbeczka) ułatwiającym nakładanie 
warstwy korygującej • Pojemność 20 ml

indeks
DN903

KOREKTOR W PŁYNIE DONAU Z PĘDZELKIEM
Płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię
• W buteleczce • Nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym nakładanie 
warstwy korygującej • Płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający 
• Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie • Pojemność 20 ml

indeks
DN054

Korektory w płynie
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KOREKTORY W TAŚMIE Wygodne rozwiązanie dla osób, które wprowadzają dużo korekt. Kupując korektor 
warto zwrócić uwagę, aby miał ruchomą końcówkę – jest to bardzo wygodne

DONAU OFFICE PRODUCTS DNL-412 CT-GN510/B QAR-506

Wysokowydajna warstwa kryjąca W ergonomicznej obudowie dostosowanej 
do dłoni Łatwo koryguje pod każdym kątem Do wszystkich typów tuszu Korektor stojący

wymiary taśmy (mm/m) 5/8 5/8 4,2/12 5/10 5/6

ruchoma końcówka 
ze stabilizatorem 3 3

system korekcji bocznej 3 3 3

wygodny dla leworęcznych 3 3 3 3 3

wymienny wkład 3

pozycja pionowa 3

zgodny z normą CE

gwarancja (lata) 5 5 5

opis • Przezroczysta obudowa pozwala kontrolować 
stan zużycia 
• Warstwa korygująca umieszczona na specjalnej 
taśmie 
• Prosty i bezpieczny w użyciu 
• Suchy i czysty w zastosowaniu 
• Nietoksyczny 
• Można stosować na wszystkich rodzajach 
papieru

• Transparentna obudowa umożliwia śledzenie 
zużycia taśmy 
• Wysokiej jakości taśma korekcyjna odporna na 
zerwanie z idealnie przylegającą do powierzchni 
papieru warstwą korektora, po której można 
pisać bezpośrednio po zastosowaniu
• Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach 
i faksach 
• Przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, 
nie zawiera rozpuszczalników

• Do wszystkich typów tuszu 
• Ruchoma końcówka ze stabilizatorem pozwala 
na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty 
niepewnego prowadzenia korektora 
• Transparentna obudowa pozwala na kontrolę 
stopnia zużycia taśmy

• Do wszystkich typów tuszu 
• Transparentna obudowa pozwala na kontrolę 
stopnia zużycia taśmy

• Z ruchomą końcówką i obrotowym wkładem 
• Symetryczny kształt i ruchoma końcówka 
sprawiają, że jest wygodny dla prawo- 
i leworęcznych 
• Stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 
taśmy i łatwe korygowanie pod każdym kątem 
• Możliwość pionowego ustawienia na biurku

indeks DN055 PB1043 KW925 KW883 KW094

poziom cenowy                          
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KOREKTORY W TAŚMIE Wygodne rozwiązanie dla osób, które wprowadzają dużo korekt. Kupując korektor 
warto zwrócić uwagę, aby miał ruchomą końcówkę – jest to bardzo wygodne

QCR-506 QDR-506 Z GUMKĄ QJR-506 QRM-506 WKŁAD DO KOREKTORÓW OVAL

Posiada klip Z gumką do wymazywania ołówka Końcówka wysuwana po kliknięciu w przycisk Kieszonkowy Pasuje do wszystkich modeli marki OVAL

wymiary taśmy (mm/m) 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6

ruchoma końcówka 
ze stabilizatorem 3 3 3 3 3

system korekcji bocznej 3 3 3 3 3

wygodny dla leworęcznych 3 3 3 3 3

wymienny wkład 3 3 3 3 3

pozycja pionowa 3

zgodny z normą CE

gwarancja (lata) 5 5 5 5 5

opis • Korektor w taśmie z ruchomą końcówką – 
stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 
taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia 
korektora 
• Wygodny dla prawo- i leworęcznych
• Obrotowy wymienny wkład 
• Wyposażony w klip

• Wysokiej jakości korektor do wszystkich typów 
tuszu • 
Wygodny dla prawo- i leworęcznych
• Łatwe korygowanie pod każdym kątem
• Obrotowy wymienny wkład 
• Dwa rodzaje korekty – gumka do wymazywania 
i korektor w taśmie 
• Mechanizm wysuwania końcówki, chroni ją 
przed uszkodzeniem 
• Dodatkowy wkład GRATIS

• Korektor w taśmie z ruchomą końcówką – 
stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, 
redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• Łatwe korygowanie pod każdym kątem
• Wygodny dla prawo- i leworęcznych 
• Obrotowy wymienny wkład 
• Dodatkowy wkład GRATIS

• Korektor w taśmie z ruchomą końcówką 
– stabilizator pozwala na uzyskanie prostej 
linii taśmy, redukuje efekty niepewnego 
prowadzenia korektora 
• Łatwe korygowanie pod każdym kątem
• Wygodny dla prawo- i leworęcznych 
• Obrotowy wymienny wkład

• Wkład do korektorów: QBR-506, QCR-506, 
QRM-506, QAR-506, QJR-506, QDR-506

indeks KW1095 KW1089 KW1090 KW627 KW1088

poziom cenowy                          
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KOREKTORY W TAŚMIE Wygodne rozwiązanie dla osób, które wprowadzają dużo korekt. Kupując korektor 
warto zwrócić uwagę, aby miał ruchomą końcówkę – jest to bardzo wygodne

BLANCO MINI BLANCO MAXI BLANCO MAXI ZT54 CLT-205

Taśma odporna na przerwania Taśma odporna na przerwania Taśma odporna na przerwania Wyjątkowo ekonomiczny w przeliczeniu 
na 1 m taśmy Ekologiczny z ruchomą końcówką

wymiary taśmy (mm/m) 4,2/6 4,2/10 8,4/8,5 4,2/25 5/6

ruchoma końcówka 
ze stabilizatorem

ruchomy mechanizm zabezpieczający 3

system korekcji bocznej

wygodny dla leworęcznych 3 3 3 3 3

wymienny wkład

pozycja pionowa

zgodny z normą CE 3 3 3 3 3

gwarancja (lata) 2

opis • Nowoczesny transparentny wygląd
• Wygodny, suchy korektor zapewnia możliwość 
natychmiastowego pisania
• Doskonałe rezultaty na papierze o dowolnej 
jakości 
• Bez rozpuszczalnika

• Nowoczesny transparentny wygląd 
• Wygodny, suchy korektor zapewnia możliwość 
natychmiastowego pisania  
• Transparentna obudowa pozwala na kontrolę 
stopnia zużycia taśmy

• Transparentna obudowa pozwala na kontrolę 
stopnia zużycia taśmy 
• Super gładkie, mocne krycie

• Najdłuższa na rynku taśma! 
•Silikonowa taśma wyjątkowo odporna 
na zerwanie i wilgoć 
• Ruchomy mechanizm zabezpieczający chroni 
taśmę przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem

• Przeznaczony do precyzyjnego korygowania 
pisma ręcznego i komputerowego 
• Dzięki ergonomicznemu kształtowi idealny 
do stosowania w biurze 
• Posiada skuwkę chroniąca taśmę oraz 
wygodny klip
• Jest bardzo lekki a taśma łatwo się rozwija 
i dokładnie nanosi na papier 
• Nie zawiera szkodliwych substancji

indeks HL380 HL567 HL379 PN-ZT54 UN139

poziom cenowy                          

EKO EKO
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indeks rodzaj
format karteczek 
(mm)

ilość karteczek w opakowaniu

DN002 biała w pojemniku 83x83x75 750
DN005 mix kolorów – wkład 83x83x75 750
DN003 mix kolorów w pojemniku 83x83x75 750

KOSTKA BIUROWA NIEKLEJONA
Z pojemnikiem lub sam wkład
• Nieklejone karteczki • Rozmiar pojemnika 92x92x82 mm

Kostki biurowe

indeks rodzaj format (mm)
DN008 klejona biała 85x85x40
DN006 nieklejona biała 85x85x40
DN009 klejona mix kolorów 85x85x40
DN007 nieklejona mix kolorów 85x85x40

KOSTKA BIUROWA NIEKLEJONA/KLEJONA
Do wykorzystania jako wkład do pojemników lub samodzielnie
• Klejone lub nieklejone karteczki

Notesy samoprzylepne  
znajdziesz na str. 186-191

KOSTKA KLEJONA NEON
Mix kolorów neonowych
• Gramatura karteczek 70 gsm • Do wykorzystania jako samodzielny bloczek 
lub uzupełnienie pojemnika

indeks rozmiar ilość kart kolor
DN1036 90x90x90 mm 800 szt. mix kolorów

Kosze na śmieci

KOSZ NA ŚMIECI AŻUROWY DONAU
Wykonany z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
• Ażurowy • Estetyczny wygląd • Przeznaczony na drobne śmieci biurowe

indeks pojemność kolor wysokość średnica
DN355-2 12 l czarny 295 mm 275 mm
DN355-1 12 l niebieski 295 mm 275 mm
DN355-5 12 l szary 295 mm 275 mm
DN354-2 16 l czarny 310 mm 315 mm
DN354-1 16 l niebieski 310 mm 315 mm
DN354-5 16 l szary 310 mm 315 mm

DN013PB1047-8 PB1044

indeks rodzaj kolor kartek
DN013 50x50 mm neon 250
PB1047-1 50x50 mm neon-pastel mix niebieski 250
PB1047-4 50x50 mm neon-pastel mix zielony 250
PB1047-8 50x50 mm neon-pastel mix różowy 250
PB1044 50x50 mm neon przekładany białym 250
DN012 76x76 mm neon 400
PB1045 76x76 mm neon przekładany białym 400
PB1046-1 76x76 mm neon-pastel mix niebieski 400
PB1046-4 76x76 mm neon-pastel mix zielony 400
PB1046-8 76x76 mm neon-pastel mix różowy 400

PB1047-1

PB1047-4

PB1045 PB1046-1

PB1046-4PB1046-8DN012

KOSTKA SAMOPRZYLEPNA DONAU NEONOWA
Karteczki samoprzylepne w żywych kolorach
• Idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze, jak i domu • Fluorescencyjne 
kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji • Gramatura 75 g/m2 
• Możliwość przeklejania karteczek • Klej usuwalny za pomocą wody • Wielokolorowe
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indeks kolor pojemność wymiary (mm)
DU144-10 biały 90 l 520x610x490
DU144-4 zielony 90 l 520x610x490
DU144-1 niebieski 90 l 520x610x490
DU144-5 szary 90 l 520x610x490
DU144-2 czarny 90 l 520x610x490
DU146-10 biały 60 l 590x600x282
DU146-4 zielony 60 l 590x600x282
DU146-1 niebieski 60 l 590x600x282
DU146-5 szary 60 l 590x600x282
DU146-2 czarny 60 l 590x600x282

indeks kolor do pojemnika rodzaj
DU145-4 zielony 90 l zwykła
DU145-6 żółty 90 l zwykła
DU145-1 niebieski 90 l zwykła
DU145-5 szary 90 l zwykła
DU145-2 czarny 90 l zwykła
DU147-10 biały 60 l zwykła
DU147-4 zielony 60 l zwykła
DU147-6 żółty 60 l zwykła
DU147-1 niebieski 60 l zwykła
DU147-5 szary 60 l zwykła
DU147-2 czarny 60 l zwykła
DU1519-4 zielony 60 l uchylna
DU1519-6 żółty 60 l uchylna
DU1519-1 niebieski 60 l uchylna
DU1519-5 szary 60 l uchylna
DU1464-4 zielony 60 l z dwoma otworami
DU1465-1 niebieski 60 l z otworem na papier

KOSZ NA ŚMIECI – POJEMNIK NA ODPADY DURABIN
•Prostokątny pojemnik • Idealny do odpadów i recyklingu • Z mocnymi rączkami 
ułatwiającymi jego przenoszenie oraz uchwytem na dnie do wygodnego opróżniania 
kosza • Szczeliny do zaczepienia worków na śmieci • Przechowywanie żywności możliwe 
we wszystkich kolorach (zgodnie z rozporządzeniem UE 1935/2004/WE), z wyjątkiem 
koloru czarnego, ponieważ zawiera granulat z recyklingu

POKRYWA DO POJEMNIKA DURABIN LID
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KOSZ NA ŚMIECI Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie komponuje się z produktami z serii OFFICE SET
• Kosz na śmieci wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor pojemność rodzaj wymiary
PB598-15 srebrny 12 l okrągły wys. 280 mm, śr. 265/210 mm
PB598-2 czarny 12 l okrągły wys. 280 mm, śr. 265/210 mm
PB599 czarny 18 l kwadratowy 270x270x310mm
PB313-2 czarny 19 l okrągły wys. 340 mm, śr. 295/240 mm
PB313-15 srebrny 19 l okrągły wys. 340 mm, śr. 295/240 mm

KOSZE METALOWE Z SIATKI TRES
Wykonane z metalowej siatki pokrytej lakierem
• Przeznaczone głównie do biur i miejsc, gdzie wyrzucane są śmieci papierowe

indeks rodzaj długość szerokość wysokość średnica kolor
NET013-2 kwadratowy 27 cm 27 cm 35 cm czarny
NET013-15 kwadratowy 27 cm 27 cm 35 cm srebrny
NET014-2 okrągły 35,5 cm 29,5 cm czarny
NET014-15 okrągły 35,5 cm 29,5 cm srebrny
NET015-2 okrągły mały 28 cm 26,5 cm czarny
NET015-15 okrągły mały 28 cm 26,5 cm srebrny

KOSZULKA PODRÓŻNA LEITZ WOW
Wysokiej jakości saszetka do porządkowania i zabezpieczania rzeczy 
osobistych
• Wysokiej jakości saszetka do porządkowania i zabezpieczania podczas podróży 
dokumentów lub rzeczy osobistych, takich jak kostiumy kąpielowe, akcesoria plażowe 
czy bielizna • Produkt z kolekcji Leitz WOW • Praktyczny sposób porządkowania 
przedmiotów codziennego użytku w torebce, torbie na laptopa, plecaku szkolnym, 
bagażu podróżnym lub w samochodzie, jak również ochrony dokumentów przed 
zachlapaniem podczas rejsu łódką • Przezroczysty materiał pozwala na podgląd 
zawartości • Wykonana z nietoksycznego, wytrzymałego, wodoodpornego i nadającego 
się do prania materiału EVA • Mocny, lekko przesuwający się suwak • Różne wymiary 
i kolory ułatwiają porządkowanie rzeczy

indeks rozmiar kolor
ES1166-8 S różowy
ES1166-1 S niebieski
ES1166-4 S zielony
ES1166-2 S czarny
ES1165-8 M różowy
ES1165-1 M niebieski

indeks rozmiar kolor
ES1165-4 M zielony
ES1165-2 M czarny
ES1164-2 L różowy
ES1164-1 L niebieski
ES1164-4 L zielony
ES1164-2 L czarny

Koszulki podróżne

indeks kolor
ES586-10 biały
ES586-6 żółty

indeks kolor
ES586-3 czerwony
ES586-1 niebieski

indeks kolor
ES586-4 zielony
ES586-2 czarny

KOSZ NA ŚMIECI EUROPOST VIVIDA 14 L
Unikatowe tłoczenie w drobną kratkę serii VIVIDA
• Nowoczesne wzornictwo z unikalnym tłoczeniem w drobną kratkę • Wspaniale pasuje 
do pozostałych artykułów na biurko z linii Europost VIVIDA • Zintegrowana rączka 
• Wyprofilowane obrzeże

indeks kolor
ES599-10 biały
ES599-8 różowy
ES599-1 niebieski
ES599-13 turkusowy
ES599-12 fioletowy
ES599-6 żółty
ES599-04 zielony
ES599-2 czarny

KOSZ NA ŚMIECI WOW 15 L
Wyposaż swoje biuro z całą kolekcją WOW ze str. 42–47
• Wytrzymały kosz na śmieci w modnych metalicznych kolorach • Gładka powierzchnia 
wewnętrzna ułatwia czyszczenie • Zintegrowana rączka ułatwiająca usuwanie śmieci 
• Specjalnie wyprofilowana obręcz do bezproblemowego umieszczania worków 
na śmieci



143

K

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

Ochrona dokumentów nie odbywa się już kosztem środowiska. Trwałe 
oraz wytrzymałe koszulki i foldery Esselte do wielokrotnego użytku 
w 100% wykonane są z materiałów pochodzących z recyklingu i nadają 
się do ponownego przetworzenia. Wyprodukowano je w Europie.

ES1510 Koszulka groszkowa Recycled Premium, PP, 100 mikronów, A4 50 szt./pudełko
ES1511 Koszulka groszkowa Recycled Premium, PP, 100 mikronów, A4 Maxi 50 szt./pudełko
ES1512 Koszulka groszkowa Recycled Premium, PP, 100 mikronów, A4 Maxi 100 szt./pudełko
ES1513 Koszulka groszkowa Recycled Premium, PP, 70 mikronów, A4 100 szt./pudełko
ES1514 Koszulka groszkowa Recycled Premium, PP, 70 mikronów, A5 100 szt./pudełko
ES1515 Koszulka groszkowa Recycled Premium, PP, 70 mikronów, A4 Maxi 50 szt./pudełko
ES1516 Koszulka groszkowa Recycled Premium, PP, 70 mikronów, A4 Maxi 100 szt./pudełko
ES1517 Folder groszkowy Recycled Premium, PP, 100 mikronów, A4 100 szt./pudełko

100% ochrona i zabezpieczenie
z koszulkami i folderami Recycled.

W 100% z recyklingu.
W 100% do recyklingu.

KOSZULKI I FOLDERY 
WYKONANE SĄ Z MATERIAŁÓW 
W 100% POCHODZĄCYCH 
Z RECYKLINGU

CBT30176_ad_esselte_recycle_pockets_folders_A4_PL_v2_customer 290x207.indd   1 10.11.2020   10:20
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KOSZULKI Koszulki na dokumenty o szerokiej gamie parametrów,  
gwarantują ochronę dokumentów o różnych formatach i grubości

DONAU DONAU DONAU NA KATALOGI ESSELTE RECYCLED PREMIUM

Ekonomiczna Duży format A3 Z klapką Copysafe Ekologiczna

grubość (mic) 50 120 100 35 / 43 70

format A4 A3 (poziomo) A4/B4 A4 A4 / A5

struktura groszkowa groszkowa groszkowe groszkowa groszkowa

otwieranie od góry od góry od boku od góry od góry

poszerzana

z klapką 3

antyelektrostatyczna 3 3

opakowanie folia folia folia / pudełko pudełko

ilość sztuk w opakowaniu 100 1 10 100 100

produkt ekologiczny 3 3 3
opis • Wykonana z miękkiej, ekologicznej folii 

polipropylenowej
• Specjalnie wzmocniony brzeg 
• Otwarta na górze
• Antyelektrostatyczna, antyrefleksyjna 
• 11 dziurek do wpinania 
• Rozmiar 230x300 mm

• Wykonana z gładkiej, miękkiej, ekologicznej 
folii polipropylenowej
• Specjalnie wzmocniony brzeg
• Otwarta na górze
• Odpowiednia do dokumentów w formacie A3 
w poziomie
• 11 dziurek do wpinania
• Rozmiar 428x317 mm

• Wykonane z miękkiej matowej folii 
polipropylenowej o grubości 100 m
• Boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie 
dokumentów, dodatkowo zabezpiecza 
przechowywane dokumenty
• 11 dziurek do wpinania
• Rozmiar 240x340 mm

• Do przechowywania dokumentów 
w formacie A4
• Multiperforowana – pasuje do każdego 
segregatora 
• Otwierana u góry 
• Wykonana z folii PP groszkowej

• Wykonana z bardzo mocnego PP w 100% 
pochodzącego z recyklingu
• Pasek z multi-perforacją umożliwia wygodne 
przechowywanie dokumentów
• Wykonane z matowej groszkowej folii, która 
gwarantuje jakość premium
• Folia copysafe zapobiega przenoszeniu się 
tekstu z papieru na plastik
• Cały produkt można ponownie wykorzystać 
i poddać recyklingowi
• Zawartość pochodząca z recyklingu 
potwierdzona przez certyfikat UE

indeks DN919 DN933-S DN247/DN391 ES063 / ES409 ES1513 / ES1514

poziom cenowy                          

Sprzedawana 
na sztuki

EKOEKOEKO
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KOSZULKI Koszulki na dokumenty o szerokiej gamie parametrów,  
gwarantują ochronę dokumentów o różnych formatach i grubości

RECYCLED PREMIUM RECYCLED PREMIUM RECYCLED PREMIUM KBK LEITZ NA KATALOGI

Ekologiczna Ekologiczna Ekologiczna Rewelacyjny stosunek jakości do ceny Poszerzany, harmonijkowy brzeg

grubość (mic) 100 70 100 40 / 50 170

format A4 A4 A4 A4 A4

struktura groszkowa groszkowa groszkowa groszkowa groszkowa

otwieranie od góry od góry od góry od góry od góry

poszerzana 3 3

z klapką — / 3

antyelektrostatyczna 3

opakowanie pudełko pudełko pudełko folia folia

ilość sztuk w opakowaniu 50 50 / 100 50 / 100 100 10 / 5

produkt ekologiczny 3 3 3
opis • Wykonana z bardzo mocnego PP w 100% 

pochodzącego z recyklingu
• Pasek z multi-perforacją umożliwia wygodne 
przechowywanie dokumentów
• Wykonane z matowej groszkowej folii, która 
gwarantuje jakość premium
• Folia copysafe zapobiega przenoszeniu się 
tekstu z papieru na plastik
• Cały produkt można ponownie wykorzystać 
i poddać recyklingowi
• Zawartość pochodząca z recyklingu 
potwierdzona przez certyfikat UE

• Wykonana z bardzo mocnego PP w 100% 
pochodzącego z recyklingu
• Pasek z multi-perforacją umożliwia wygodne 
przechowywanie dokumentów
• Wykonane z matowej groszkowej folii, która 
gwarantuje jakość premium
• Folia copysafe zapobiega przenoszeniu się 
tekstu z papieru na plastik
• Cały produkt można ponownie wykorzystać 
i poddać recyklingowi
• Zawartość pochodząca z recyklingu 
potwierdzona przez certyfikat UE

• Wykonana z bardzo mocnego PP w 100% 
pochodzącego z recyklingu
• Pasek z multi-perforacją umożliwia wygodne 
przechowywanie dokumentów
• Wykonane z matowej groszkowej folii, która 
gwarantuje jakość premium
• Folia copysafe zapobiega przenoszeniu się 
tekstu z papieru na plastik
• Cały produkt można ponownie wykorzystać 
i poddać recyklingowi
• Zawartość pochodząca z recyklingu 
potwierdzona przez certyfikat UE

• Wykonana z folii PP 
• Multiperforowana – pasuje do każdego 
segregatora 
• Otwierana standardowo od góry 
• Na dokumenty w formacie A4

• Z poszerzanym brzegiem do przechowywania 
katalogów, cenników i grubych ofert 
(harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność 
koszulki o 20 mm)
• Otwierana u góry 
• Multiperforowana – pasuje do każdego 
segregatora 
• Pasek perforowany wzmocniony

indeks ES1510 ES1515 / ES1516 ES1511 / ES1512 KBK001 / KBK002 ES159 / ES246

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl
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KOSZULKI Koszulki na dokumenty o szerokiej gamie parametrów,  
gwarantują ochronę dokumentów o różnych formatach i grubości

OFFICE PRODUCTS OFFICE PRODUCTS Q-CONNECT DONAU DONAU

Ekonomiczna Ekonomiczna – duże opakowanie Na mniejsze dokumenty A5 Wygodne opakowanie Pakowane w pudełko

grubość (mic) 30 / 40 / 45 40 50 50 45 / 50

format A4 A4 A5 A4 / A5 A4

struktura groszkowa groszkowa groszkowa krystaliczna krystaliczna

otwieranie od góry od góry od góry od góry od góry

poszerzana

z klapką

antyelektrostatyczna 3 3 3 3 3

opakowanie folia folia folia folia pudełko

ilość sztuk w opakowaniu 100 200 100 100 100

produkt ekologiczny

opis • Ekonomiczna, wykonana z miękkiej folii 
polipropylenowej 
• Posiada właściwości antyrefleksyjne 
• Rozcięta na górze
• Antyelektrostatyczna i antyrefleksyjna 
• 11 dziurek do wpinania 
• Rozmiar 230x300 mm

• Ekonomiczna, wykonana z miękkiej folii 
polipropylenowej 
• Posiada właściwości antyrefleksyjne 
• Rozcięta na górze
• Antyelektrostatyczna i antyrefleksyjna 
• 11 dziurek do wpinania 
• Rozmiar 230x300 mm

• Wykonana z miękkiej folii polipropylenowej 
• Wzmocniony pasek z multiperforacją 
zapobiegający rozerwaniu perforacji
• Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna 
• 9 dziurek do wpinania 
• Rozmiar 171x215 mm

• Wykonana z miękkiej, gładkiej folii 
polipropylenowej 
• Krystaliczna, transparentna 
• Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna 
• 11 dziurek do wpinania

• Wykonana z miękkiej, gładkiej folii 
polipropylenowej
• Krystaliczna, transparentna
• Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna 
• 11 dziurek do wpinania

indeks PB006 / DN1045 / DN1042 PB1036 PB012 DN245 / DN516 DN1069 / DN918

poziom cenowy                          
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DONAU DONAU NA KATALOGI ESSELTE KBK KBK

Poszerzana Z klapką, pojemność 27 mm Pakowane w pudełko Rewelacyjny stosunek jakości do ceny Poszerzana

grubość (mic) 120 170 55 / 75 / 105 50 90

format A4 A4 A4 A4 A4

struktura krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna

otwieranie od góry od góry od góry od góry od góry

poszerzana 3 3 3

z klapką 3

antyelektrostatyczna 3 3 3 3

opakowanie folia folia pudełko folia folia

ilość sztuk w opakowaniu 25 12 100 100 50

produkt ekologiczny 3 3

opis • Wykonana z gładkiej ekologicznej folii 
polipropylenowej (120 mic) 
• Otwarta na górze 
• Pojemność do 120 kartek 
• Wymiary wewnętrzne 220x300 mm 
• Wymiary zewnętrzne 238x304 mm

• Sztywna, wykonana z gładkiej ekologicznej folii 
polipropylenowej (170 mic)
• Otwarta na górze 
• Mieści materiały do 27 mm grubości 
• Wymiary zewnętrzne 242x310 mm

• Do przechowywania dokumentów 
w formacie A4 
• Multiperforowana – pasuje do każdego 
segregatora 
• Otwierana u góry 
• Wykonana z folii PP krystalicznej
• 2 lata gwarancji

• Krystaliczna 
• Wykonana z gładkiej folii polipropylenowej (PP) 
• Format A4 
• Multiperforowana – pasuje do każdego 
segregatora

• Krystaliczna 
• Wykonana z gładkiej, mocnej folii 
polipropylenowej (PP) 
• Format szerszy niż A4, pozwalający 
przechowywać katalogi lub grube pliki 
dokumentów

indeks DN806 DN953 ES062 / ES125 / ES435 KBK003 KBK034

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

KOSZULKI Koszulki na dokumenty o szerokiej gamie parametrów,  
gwarantują ochronę dokumentów o różnych formatach i grubości

EKO EKO
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KOSZULKI Koszulki na dokumenty o szerokiej gamie parametrów,  
gwarantują ochronę dokumentów o różnych formatach i grubości

OFFICE PRODUCTS
OFFICE PRODUCTS 
NA KATALOGI

NA KATALOGI NA KATALOGI PENTEL DCR3450 Q-CONNECT

Ekonomiczna Dodatkowo wzmocniona Mieści do 250 kartek Mieści do 250 kartek System bocznego otwierania Antyelektrostatyczna

grubość (mic) 40 / 50 / 55 180 140 140 50 75 / 100

format A4 A4 A4 A4 A4 A4

struktura krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna

otwieranie od góry od góry od góry od góry boczne od góry

poszerzana 3 3 3

z klapką 3

antyelektrostatyczna 3 3 3 3

opakowanie folia folia folia folia folia folia

ilość sztuk w opakowaniu 100 10 10 10 50 100

produkt ekologiczny 3

opis • Wykonana z miękkiej, gładkiej folii 
polipropylenowej 
• Krystaliczna, transparentna 
• Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna 
• 11 dziurek do wpinania

• Wykonana z gładkiej, krystalicznej 
folii PP
• Do zastosowania dla grubego pliku 
dokumentów w formacie A4
• Poszerzane boki do 28 mm
• Specjalnie wzmocniony brzeg
• 11 dziurek do wpinania

• Wykonana z wysoce przezroczystej 
folii PVC 
• Format na materiały o rozmiarze A4 
• Europerforacja do wpinania 
w segregator
• 2 lata gwarancji

• Wykonana z wysoce przezroczystej 
folii PVC 
• Format na materiały o rozmiarze A4
• Europerforacja do wpinania 
w segregator
• Posiada klapkę zabezpieczającą 
materiały przed wysunięciem
• 2 lata gwarancji

• System bocznego otwierania 
koszulki zabezpiecza dokumenty przed 
wypadaniem 
• Specjalna 3-warstwowa taśma 
zwiększająca trwałość koszulki
• Do użytku w 2-, 4- a nawet 
30-ringowych segregatorach 
• Wykonana w ponad 50% z materiałów 
przetworzonych

• Wykonana z miękkiej, gładkiej folii 
polipropylenowej 
• Krystaliczna, transparentna 
• Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna 
• 11 dziurek do wpinania

indeks PB275 / PB066 / PB1038 PB656 PP156 PP191 PN074 PB064 / PB063

poziom cenowy                               

EKO
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NIEBRUDZĄCE KREDKI ŚWIECOWE PEANUT
Łatwe do utrzymania w dłoni
• Kredki świecowe w ksztalcie orzeszków ziemnych • Niebrudzące  
• Ergonomiczny kształt

indeks ilość w opak.
UN217 12 szt.

KREDKI BEZDRZEWNE ŚCIERALNE Z GUMKĄ
Wygodne w użytkowaniu
• Bezdrzewne • Ścieralne • Z gumką

indeks ilość w opak.
UN219 12 szt.
UN220 24 szt.

PASTELE OLEJNE PHN
Numer 1 wśród pasteli
• Znane i cenione przez miliony użytkowników na świecie • Bardzo miękka, kremowa 
konsystencja, dobra do prac artystycznych • Idealne dla profesjonalistów i amatorów 
rysujących na płótnie lub papierze • Bezpieczne dla dzieci, są świetnym narzędziem do 
nauki i doskonalenia sztuki rysowania

indeks kolor
PN060 12 kolorów
PN075 16 kolorów
PN076 25 kolorów
PN077 36 kolorów
PN078 50 kolorów

Kredki

Kreda

Kropelki klejące

KROPKI KLEJĄCE MOCNE GLU DOTS EX STRONG
Bardzo łatwe w użyciu
• Bezbarwne, samoprzylepne „kropelki” do natychmiastowego mocowania

indeks kolor rodzaj
TIE016 bezbarwny 64 szt.

Krzesła znajdziesz  
na str. 103-110

Temperówki znajdziesz  
na str. 272

indeks kolorów rodzaj
KW1000 6 trójkątne
KW581 12+2 trójkątne
KW645 18 trójkątne
KW964 24 trójkątne
KW1113 36 trójkątne

indeks kolor ilość w opak.
KW596 biały 12 szt. 

KREDKI OŁÓWKOWE FIORELLO SUPER SOFT
Bardzo miękki grafit
• Ostrzone • Przekrój trójkątny • Lakierowane • Intensywne kolory • Praktyczne 
opakowanie – po otwarciu wygodny dostęp do kredek • Każda kredka posiada nadruk 
• Zgodne z normą CE • Średnica grafitu 3 mm

KREDA BIAŁA FIORELLO
Cecha wyróżniająca
• Biała, okrągła w przekroju kreda • Idealna 
do rozpisania np. jadłospisu w restauracji 
• Tradycyjnny stożkowaty kształt ułatwia 
trzymanie • Średnica 10,5 mm  
• Długość 82 mm
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LAMINATORY Wybierając laminator zastanów się jaki rozmiar potrzebujesz (A4, A3),  
jakiej grubości folię będziesz używać i czy preferujesz laminację na zimno czy na gorąco

VISION G60 PIXEL FUSION 1000L FUSION 1100L FUSION 3000L

Trzy funkcje laminacji: dokumenty, zdjęcia, 
laminacja na zimno

Maksymalna grubość folii laminacyjnej 
125 mik.

Dodatkowa opcja laminacji na zimno przy 
użyciu folii samoprzylepnych

Przycisk zwalniający umożliwia usunięcie 
zaciętej folii Regulowany podajnik folii

max. format laminowania A3+ A4 / A3 A4 / A3 A4 / A3 A4 / A3

czas nagrzewania (sek) 60 180 240 180 60

max. prędkość laminacji (cm/min) 100 30

max. grubość folii (mic) 250 125 75 125 125

max. grubość dokumentu z folią 
(mm)

0,7 0,4

ustawienia temperatury na zimno lub na gorąco 3 stopnie

zakres temperatur (stopni)

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 6 2

laminacja na zimno 3 3 3 3 3

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory  czarny biały czarny czarny czarny

opis • Laminator automatycznie wykrywa grubość 
folii i dobiera najlepsze ustawienia parametrów 
laminacji 
• Świetnie sprawdza się przy laminacji zdjęć 
i wykonywaniu zdobień folią barwiącą

• Technologia HeatGuard zapewnia, że obudowa 
laminatora jest o 50% chłodniejsza w stosunku 
do porównywalnych urządzeń co zmniejsza stratę 
ciepła w trakcie procesu laminacji i zwiększa 
bezpieczeństwo użytkowania
• Funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia 
wycofanie zakleszczonego lub nieprawidłowo 
włożonego dokumentu
• Bezpieczny – automatyczne wyłączenie 
po 30 minutach braku aktywności

• Seria laminatorów Fusion charakteryzuje 
przede wszystkim niezwykle prosta i intuicyjna 
obsługa
• Laminatory GBC Fusion odznaczają się również 
niezwykle krótkim czasem pracy (zarówno 
nagrzewania jak i laminacji) oraz nowoczesnym 
designem

• Idealny do domu lub małego biura
• Przycisk zwalniający umożliwia usunięcie 
zaciętej folii, a automatyczny wyłącznik pozwala 
na oszczędne zużywanie energii

• Regulowany podajnik folii i taca odbiorcza 
pozwalają na precyzyjne ułożenie dokumentu 
i utrzymanie go w idealnie płaskiej pozycji
• Idealne urządzenie dla użytkowników, którzy 
często laminują w domu lub w biurze

indeks AR705 FE569 / FE570 ES376 / ES375 ES377 / ES1424 ES1425 / ES1426

poziom cenowy                          
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LAMINATORY Wybierając laminator zastanów się jaki rozmiar potrzebujesz (A4, A3),  
jakiej grubości folię będziesz używać i czy preferujesz laminację na zimno czy na gorąco

FUSION 3100L FUSION PLUS 6000L FUSION PLUS 7000L AUTOMATYCZNY FOTON 30 ONELAM 400

Regulowany podajnik folii Automatyczne ustawianie parametrów Automatyczne ustawianie parametrów Automatyczna laminacja W zestawie trymer, zaokrąglacz rogów, 
15 folii laminacyjnych

max. format laminowania A3 A3 A3 A3 A4 / A3

czas nagrzewania (sek) 60 60 60 120-240

max. prędkość laminacji (cm/min) 100 40

max. grubość folii (mic) 175 250 250 125 125

max. grubość dokumentu z folią (mm) 0,5

ustawienia temperatury automatyczne zmienne

zakres temperatur (stopni) 0-150

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 6 6 2

laminacja na zimno 3 3 3 3

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory / czarno-srebrny czarny czarny czarny biały

opis • Regulowany podajnik folii i taca odbiorcza 
pozwalają na precyzyjne ułożenie dokumentu i 
utrzymanie go w idealnie płaskiej pozycji

• Najnowszej generacji technologia sensoryczna 
precyzyjnie mierzy grubość folii i dokumentu, 
a następnie automatycznie dostosowuje 
prędkość laminacji

• Najnowszej generacji technologia sensoryczna 
precyzyjnie mierzy grubość folii i dokumentu, 
a następnie automatycznie dostosowuje 
prędkość laminacji
• Możliwość ręcznego ustawienia parametrów 
w przypadku prac niestandardowych

• Opatentowany system kasety z folią na rolce 
automatycznie nakładaną na dokument 
gwarantuje szybkie, łatwe i prawidłowe jej 
dopasowanie
• System wykrywa rodzaj folii i automatycznie 
dostosowuje ustawienia w celu uzyskania 
optymalnej wydajności
• Pobiera do 30 dokumentów
• Zintegrowany podajnik zapewnia odpowiednie 
wyrównanie dokumentu

• Szybki laminator do zastosowań w domu 
i małym biurze
• Posiada rozkładaną tackę na laminowane 
dokumenty
• Dostępny od 03.2021 r.

indeks ES1427 ES1428 ES1429 ES1167 HP202 / HP204

poziom cenowy                          
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LAMINATORY Wybierając laminator zastanów się jaki rozmiar potrzebujesz (A4, A3),  
jakiej grubości folię będziesz używać i czy preferujesz laminację na zimno czy na gorąco

ONELAM COMBO PRO LAMINATOR 600 PRO LAMINATOR 1500 ILAM TOUCH 2 ILAM TOUCH 2 TURBO

W zestawie zaokrąglacz rogów, 15 folii 
laminacyjnych W zestawie 15 folii laminacyjnych W zestawie 15 folii laminacyjnych W pełni automatyczny W pełni automatyczny

max. format laminowania A3 A4 / A3 A3 A3 A3

czas nagrzewania (sek) 120-240 60 60 60 60

max. prędkość laminacji (cm/min) 40 60 150 100 150

max. grubość folii (mic) 125 125 250 250 250

max. grubość dokumentu z folią (mm) 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

ustawienia temperatury zmienne zmienne zmienne automatyczne automatyczne

zakres temperatur (stopni) 0-150 0-160 0-150

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 2 2 6 4 4

laminacja na zimno 3 3 3

gwarancja (lata) 2 2 2 3 3

kolory biały czarny / biały/szary / błyszczący biały/antracyt / błyszczący biały/antracyt

opis • Wszechstronny laminator ze zintegrowanym 
trymerem
• Dokument formatu A4 laminuje 
w 35 sekund
• Dostępny od 03.2021 r.

• Szybki laminator do zastosowań biurowych
• Proste wybieranie funkcji na panelu  
dotykowym
• Dostępny od 03.2021 r.

• Bardzo szybki laminator do zastosowań 
biurowych i profesjonalnych
• 6-wałkowy system zapewnia doskonałą jakość 
laminacji
• Dostępny od II kwartału 2021 r.

• W pełni automatyczny, szybki, z unikalną 
technologią sensorową
• Rozpoznaje grubość dokumentów 
i automatycznie dostosowuje do nich właściwą 
prędkość laminacji

• Z unikalną konstrukcją podajnika 
do wygodnego wsuwania dokumentów
• Odpowiedni do intensywnego użytkowania

indeks HP205 HP206 / HP209 HP211 ES1279 ES1280

poziom cenowy                          
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LAMINATORY Wybierając laminator zastanów się jaki rozmiar potrzebujesz (A4, A3),  
jakiej grubości folię będziesz używać i czy preferujesz laminację na zimno czy na gorąco

ILAM TOUCH TURBO PRO A3 ILAM OFFICE 230V ILAM OFFICE PRO A3 ILAM HOME OFFICE ILAM HOME OFFICE

W pełni automatyczny Bezproblemowa laminacja Dotykowy panel Bez skomplikowanych ustawień Bez skomplikowanych ustawień

max. format laminowania A3 A4 / A3 A3 A4 A3

czas nagrzewania (sek) 60 60 60 180 180

max. prędkość laminacji (cm/min) 200 40 50 31 31

max. grubość folii (mic) 250 125 175 125 125

max. grubość dokumentu z folią (mm) 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4

ustawienia temperatury automatyczne zmienne stałe zmienne zmienne

zakres temperatur (stopni)

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 4 2 2 2 2

laminacja na zimno

gwarancja (lata) 3 2 2 2 2

kolory / czarno-srebrny / błyszczący biały/antracyt / błyszczący biały/antracyt /
/
/
/

biało-niebieski -1
biało-zielony -04
biało-szary -5
biało-różowy -8

/ biało-szary

opis • Posiada niskie zużycie energii, wyłącza się 
automatycznie po 30 min. nieużywania
• Wyposażony w funkcję automatycznego 
cofania, co zapobiega zacięciom nieprawidłowo 
pobranych dokumentów

• Bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, 
bez skomplikowanych ustawień
 Stylowe wzornictwo pasujące do każdego 
nowoczesnego biura

• 4 wałki zapewniają szybką laminację wysokiej 
jakości
• Łatwa obsługa dzięki dotykowemu panelowi 
ustawień
• Laminacja jednego dokumentu A4 zajmuje 
ok. 40 sekund

• Niewielkich rozmiarów, stylowy laminator, 
w efektownych kolorach WOW

• Bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, 
bez skomplikowanych ustawień
• Laminacja jednego dokumentu o grubości 
80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund

indeks ES1281 ES1159 / ES1160 ES1249 ES1161- ES1162-5

poziom cenowy                          
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LAMINATORY Wybierając laminator zastanów się jaki rozmiar potrzebujesz (A4, A3),  
jakiej grubości folię będziesz używać i czy preferujesz laminację na zimno czy na gorąco

XYRON CREATIVE STATION A4/A6 UNILAM BASIC A4 UNILAM BASIC A3 AUTOLAM A3

Bez użycia prądu Tani i prosty w obsłudze (intuicyjny) Szybko osiąga temperaturę roboczą Gotowy do pracy zaraz po włączeniu

max. format laminowania A4 A4 A3 A3

czas nagrzewania (sek) 180 180 60

max. prędkość laminacji (cm/min) 23 30 150

max. grubość folii (mic) 160 125 250

max. grubość dokumentu z folią (mm) 0,5 0,5 0,6

ustawienia temperatury stałe stałe automatycznie dostosowuje temperaturę do grubości folii

zakres temperatur (stopni) 100-140 100-140

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3

liczba rolek 2 2 6

laminacja na zimno 3 3 (optyczny) 3 (optyczny) 3 (optyczny i dźwiękowy)

gwarancja (lata) 2 2 2 2

kolory szary / biało-czarny / biało-czarny / czarno-srebrny

opis • Nie jest wymagana żadna elektryczność, więc nie ma 
czasu oczekiwania ani rozgrzewki
• Bezpośrednia aplikacja bez szkodliwych oparów 
oznacza brak bałaganu

• Intuicyjna obsługa 
• Wyjątkowo tani, szybkie osiąganie temperatury roboczej

• Intuicyjna obsługa 
• Wyjątkowo tani, szybkie osiąganie temperatury roboczej
• System ABS – umożliwia odblokowanie folii (laminatu)

• Tryb AUTO SENSE wykrywa grubość folii i informuje 
użytkownika o ewentualnych błędach 
• Bardzo szybkie osiąganie temperatury roboczej, gorące 
wałki – najwyższa jakość laminacji!

indeks ES1168 OP416 OP887 OP417

poziom cenowy                     
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indeks kolor rodzaj
PB113-10 biały stojąca
PB113-15 srebrny stojąca
PB113-2 czarny przykręcana

LAMPKA NA BIURKO MAUL ATLANTIC
Biel światła dziennego (6500 K)
• Nie powoduje refleksów od ekranu komputera i biurka • Zawiera energooszczędną 
żarówkę 11 W (Socket G23, klasa energetyczna „A”) • Natężenie światła 1700 Lux 
z odległości 35 cm 840 Lumen • Lampka jest kompatybilna z żarówkami o klasie 
energetycznej od „A+” do „B” • Długość ramienia dolnego 34 cm, górnego 33 cm 
• Rozmiar głowicy około 36x7 cm • Stabilna podstawa z obciążeniem, rozmiar 
20x14,5 cm • Wysokość w zwykłym ustawieniu roboczym 45 cm lub 42 cm (przykręcana) 
• Długość przewodów przyłączeniowych 1,8 m • Gwarancja 2 lata

Lampki

LAMPKA NA BIURKO LED OFFICE PRODUCTS 3W
Ciepła biel światła (2700 K)
• Podwójne chromowane ramię teleskopowe wykonane z wytrzymałej stali • 80% mniej 
poboru energii niż w przypadku klasycznej lampy • Ciepła biel (2700K) • Żywotność 
diody LED: 30 000 godzin świecenia • Klasa energetyczna „A+” • Natężenie oświetlenia: 
695 lx • Strumień świetlny 260 lm • Łatwo dostępny przełącznik umieszczony na 
podstawie

indeks kolor
PB100-2 czarny
PB100-8 różowy
PB100-10 biały
PB100-4 jasnozielony
PB100-17 jasnoniebieski

LAMPA NA BIURKO EASY
W podstawie port USB do wygodnego ładowania smartfona
• Lampka wyposażona w oświetlenie LED • Dotykowy włącznik • Trzy poziomy 
intensywności światła

indeks kolor
HM422-2 czarny

Linijki

indeks rodzaj
DN068 16 cm
DN069 20 cm
DN070 30 cm
DN071 40 cm
DN072 50 cm

LINIJKI PLASTIKOWE DONAU
Duża odporność na złamanie
• Wykonana z polistyrenu • Odporna na odkształcenia • Nieścieralna podziałka zgodna z 
normami • Podcięte brzegi ułatwiają precyzyjne kreślenie • Transparentna

indeks długość rodzaj
KW1054 15 cm
KW537 20 cm
KW538 30 cm
KW1056 30 cm z uchwytem

indeks długość rodzaj
KW1017 30 cm z uchwytem
KW552 30 cm
KW540 40 cm
KW541 50 cm

LINIJKI ALUMINIOWE
Wytrzymałe aluminium

Listwy do archiwizacji

indeks rodzaj ilość
PB028 A4 50 szt.
PB078 A5 50 szt.
PB091 A4 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

LISTWA DO ARCHIWIZACJI A4 I A5  
SAMOPRZYLEPNA Q-CONNECT
Wykonana z odpornego na pęknięcia poliestru
• Przejrzysta część samoprzylepna • Część do wpinania z uniwersalną perforacją 
• Idealna do zastosowania dla dokumentów lub katalogów przechowywanych 
w segregatorach • Kolor przezroczysty
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indeks rodzaj ilość
DU1626-19 20 mm 5 szt.
DU1627-19 30 mm 5 szt.
DU1628-19 40 mm 5 szt.
DU1629-19 20 mm 50 szt.
DU244-19 30 mm 50 szt.
DU245-19 40 mm 50 szt.

Listwy magnetyczne

LISTWY – PROFILE MAGNETYCZNE C-PROFILE
Przeznaczone do metalowych powierzchni
• Uchwyt na etykiety z magnesem • Praktyczny profil ułatwiający wkładanie i bezpieczne 
trzymanie etykiet • Magnetyczne profile do opisywania z osłoną chroniącą etykietę 
przed brudem • Przeznaczone do metalowych powierzchni, takich jak stalowe półki, 
metalowe szafki i szuflady • Zawierają etykiety łatwe do opisania i wydruku za pomocą 
bezpłatnego oprogramowania DURAPRINT®

indeks kolor wymiary (mm) ilość
DU094-2 czarny 60x17 5 szt.
DU094-11 granatowy 60x17 5 szt.
DU094-15 srebrny 60x17 5 szt.
DU094-MIX/10SZT mix kolorów 60x17 10 szt.
DU094-15/10SZT srebrny 60x17 10 szt.
DU102-2 czarny 210x17 5 szt.
DU102-11 granatowy 210x17 5 szt.
DU102-15 srebrny 210x17 5 szt.
DU1050-2 czarny 297x17 5 szt.
DU1050-11 granatowy 297x17 5 szt.
DU1050-15 srebrny 297x17 5 szt.
DU070-2 czarny 5000x17 1 szt.
DU070-11 granatowy 5000x17 1 szt.
DU070-15 srebrny 5000x17 1 szt.

LISTWA SAMOPRZYLEPNA-MAGNETYCZNA DURAFIX®

Totalna NOWOŚĆ na rynku!
• Magnetyczny klips / listwa do informacji, notatek lub przypomnień, itp. 
• Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni takich jak np. meble, lodówki, 
powierzchnie szklane
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Listwy samoprzylepne na monitor

indeks
AR562

indeks
AR563

LISTWA SAMOPRZYLEPNA 
NA MONITOR MEMO
• Listwa organizacyjna do monitora
• Umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami
• Wykonana z przezroczystego PVC
• Bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia 
śladów kleju)
• Doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację 
luźnych kartek
• Wymiary 80x300x1,5 mm

LISTWA SAMOPRZYLEPNA  
NA MONITOR MEMO Z ZAKŁADKAMI
• Listwa organizacyjna do monitora
• Umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami
• Wykonana z przezroczystego PVC
• Bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia 
śladów kleju)
• Dwie zakładki na górze i na dole listwy umożliwiają wsunięcie wizytówki 
lub zwykłej kartki z notatkami, nawet w formacie A4
• Szczególnie przydatna w przypadku konieczności przepisywania tekstu 
na komputerze
• Doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację 
luźnych kartek
• Wymiary 80x300x1,5 mm

Listwy wsuwane

indeks kolor rodzaj ilość
DU017-2 czarny na 30 kartek 50 szt.
DU017-3 czerwony na 30 kartek 50 szt.
DU017-11 granatowy na 30 kartek 50 szt.
DU017-20 przezroczysty na 30 kartek 50 szt.
DU039-2 czarny na 60 kartek 50 szt.
DU039-3 czerwony na 60 kartek 50 szt.
DU039-20 przezroczysty na 60 kartek 50 szt.
DU039-4 zielony na 60 kartek 50 szt.

LISTWA WSUWANA DURABLE
Zaokrąglone krawędzie i przekrój
• Zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na dokument 
• 50 szt. w opakowaniu • Gładka struktura listwy i zaokrąglony przekrój gwarantują 
elegancki wygląd oprawianych dokumentów

rodzaj oprawia  białe  niebieskie  czerwone  czarne  zielone
3 mm 10 kartek OP870-10 OP870-1 OP870-3 OP870-2 OP870-4
6 mm 25 kartek OP878-10 OP878-1 OP878-3 OP878-2 OP878-4
10 mm 50 kartek OP603-10 OP603-1 OP603-3 OP603-2 OP603-4
15 mm 75 kartek – OP879-1 – OP879-2 –

LISTWA WSUWANA O.SLIDE
Szeroki wybór rozmiarów
• Format A4 • 50 szt. w opakowaniu

Okładki do bindowania  
znajdziesz na str. 199
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• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem • max. obciążenie 3500 W 
przy przewodzie 1,5 mm2 • gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym 
umieszczone pod kątem 45°, także dla wtyczek kątowych • inteligentny, 
zdejmowalny zaczep do prostego, nieskomplikowanego montażu 
• w zaczepie znajdują się dodatkowe otwory do przymocowania 
poprzez: opaskę do kabli, rzepy lub inny materiał • podświetlany 
wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy • praktyczny nawój 
kabla • stabilna, ładna forma, odporna na łamanie tworzywa 
sztucznego • z ochroną dla dzieci • wyprodukowana 
w Niemczech • gwarancja 5 lat 
PB742-2 – 4 gniazda, 1,8 m, czarny
PB742-5 – 4 gniazda, 1,8 m, szary
PB854-2 – 6 gniazd, 3 m, czarny
PB854-5 – 6 gniazd, 3 m, szary

Listwa zasilająca Premium-Line

www.brennenstuhl.com
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1,8 m3 m

• długość przewodu 2 m • długość listwy 39  cm • ilość gniazd z uziemieniem  10 
• max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2 
• z zaciskiem pozwalającym na skrócenie zbędnej długości kabla 
• komfortowe odstępy gniazdek • z uchwytami do montażu na ścianie 
• z zabezpieczeniem przed dziećmi • gwarancja 5 lat 

PB094 – 39 cm, 10 gniazd, 2 m, czarny 

www.brennenstuhl.com
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Listwa zasilająca Primera-Line

2 m

• podstawowe, ekonomiczne rozwiązanie 
• ilość gniazd z uziemieniem: 3/5/6
• gniazdka umieszczone pod kątem 45°
PB602 – 3 gniazda, 1,5 m, biały
PB603 – 3 gniazda, 3 m, biały
PB604 – 3 gniazda, 3 m, z wyłącznikiem, biały
PB605 – 3 gniazda, 5 m, biały
PB606 – 5 gniazd, 1,5 m, biały
PB607 – 5 gniazd, 1,5 m, z wyłącznikiem, biały
PB608 – 5 gniazd, 3 m, biały
PB650 – 5 gniazd, 3 m, z wyłącznikiem, biały
PB609 – 5 gniazd, 5 m, biały
PB106 – 5 gniazd, 5 m, z wyłącznikiem, biały
PB610 – 6 gniazd, 1,5 m, z wyłącznikiem, biały
PB611 – 6 gniazd, 3 m, biały
PB612 – 6 gniazd, 3 m, z wyłącznikiem, biały
PB613 – 6 gniazd, 5 m, biały
PB614 – 6 gniazd, 5 m, z wyłącznikiem, biały

Przedłużacz zasilający

Przedłużacze listwowe – najpopularniejsze rozwiązania pozwalające dostarczyć zasilanie do urządzeń oddalonych od tradycyjnego gniazdka elektrycznego.  
Przedłużacze różnią się od siebie grubością przewodu, średnicą pojedynczej żyły, maksymalnym obciążeniem, długością kabla, ilością gniazdek, wyposażeniem  
(z  wyłącznikiem lub bez), sposobem montażu, kątem, pod jakim znajdują się gniazdka, czy też designem korpusu. UWAGA: Nie zabezpieczają należycie przed  
wyładowaniami atmosferycznymi, skokami napięcia/natężenia oraz prądami błądzącymi.

3 m

1,5 m

3 m

1,5 m

L

Listwy zasilające
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2,5 m

2,5 m

ZZaabbeezzppiieecczz  ssiięę  zzaanniimm  bbęęddzziiee  zzaa  ppóóźźnnoo!!
Rozdział prądu do biura i domu.

• najwyższej jakości listwa zasilająca • wykonana z polikarbonatu - stabilna i odporna na uderzenia • długość przewodu 2,5 m
• długość listwy 44 lub 63 cm • ilość gniazd z uziemieniem 5 lub 8 • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2 • 
ochrona przed przepięciami oraz prądami błądzącymi do 13500 A • specy�ika: wyjście przewodu naprzeciwko wyłącznika - 
praktyczna obsługa np. pod biurkiem • szerokie rozmieszczenie gniazd umożliwia podłączenie zasilaczy lub wtyczek pod kątem 45° 
• gumowe stopki uniemożliwiają przesunięcie listwy • podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubie-
gunowy • możliwe przymocowanie do ściany • z zabezpieczeniem przed dziećmi 
 • ubezpieczenie do 5 mln EUR za szkody osobowe i materialne w ramach 
ubezpieczenia wyrobów producenta • gwarancja 5 lat 
PB095 – 5 gniazd, 2,5 m, srebrny
PB096 – 8 gniazd, 2,5 m, srebrny

4.500 A
Ubezpieczenie do

za szkody osobowe i materialne 
w ramach naszego 

ubezpieczenia wyrobów

5 milinów EUR

Mounting

www.brennenstuhl.com
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Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa Super-Solid 13500 A
Chroni wartościwe urządzenia elektryczne przed przepięciami oraz prądami błądzącymi.

W Polsce obowiązującym standardem
gniazd elektrycznych jest tzw. typ E. Typ ten

często określany jest mianem francuskiego. Stosuje 
się go we Francji, w Belgii, w Polsce, w Czechach, na Słowacji.

Praktyką stosowaną w Polsce, w przypadku gniazdek pojedynczych,
jest łączenie przewodu fazowego z lewej strony, a neutralnego z prawej – patrząc

na gniazdko, gdy bolec (zwany też kołkiem ochronnym) jest na górze. Należy jednak
podkreślić,  że praktyka ta nie ma żadnego wsparcia w obowiązujących przepisach i nie wolno

na niej polegać. W szczególności nie wolno zakładać, że przewód neutralny w prawym otworze posłuży  
za uziemienie ochronne! Zasada ta nie może być spełniona w przypadku większości gniazd podwójnych,  

ze względu na ich wewnętrzną konstrukcję.

WARTO
WIEDZIEĆ:

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (nie mylić z tradycyjnymi przedłużaczami) to rekomendowane rozwiązania biurowo-domowe posiadające dodatkowe zabezpieczenia przed tzw. prądami błądzącymi, awariami 
sieci przesyłowej oraz wyładowaniami atmosferycznymi – nagłymi impulsami wielkich napięć. Wśród najpowszechniej spotykanych zabezpieczeń stosuje się: włączniki, bezpieczniki topikowe - chroniące przed nadmiernym 
wzrostem natężenia prądu oraz układy warystorowe – chroniące przed zbyt wysokim napięciem. Rozwiązania takie stosuje się głównie do zabezpieczania sieci komputerowych (serwery, stacje PC), drogiego i „wrażliwego” 
sprzętu audio-video oraz AGD-RTV.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę, która idealnie wpisuje się w Państwa potrzeby i oczekiwania. Najpopularniejsza klasyfikacja artykułów elektrycznych obejmuje następujące grupy asortymentowe:

1. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE.
2. PRZEDŁUŻACZE LISTWOWE.

Sprzęt elektroniczny występuje w każdym biurze i gospodarstwie domowym.  
Bez sprawnie działającej sieci elektrycznej trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie bez obaw i trosk o bezpieczeństwo wyposażenia. 

L
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Magnesy

Markery do tkanin

indeks
AM664

indeks
PB672

indeks szt. w opak. rozmiar
AM668 4 40 mm
AM669 12 20 mm
AM225 6 20 mm
AM670 6 30 mm

MAGNESY DO TABLIC SZKLANYCH NEODYMOWE 
MEMOBE
Extra silne
• Extra silne magnesy do tablic szklanych • W kolorze srebrnym o wym.10x10x4 mm 
• Wytwarzają bardzo silne pole magnetyczne, co sprawia, że ich siła przyciągania jest 
bardzo duża • 4 sztuki w opakowaniu

MACZAŁKA WODNA OFFICE PRODUCTS
Niezbędna w każdym biurze
• Plastikowy pojemnik w kształcie kwiatka z gąbką do nasączania wodą  
• Średnica gąbki 50 mm 
• Średnica całkowita 69 mm 
• Kolor czerwony

MAGNESY DO TABLIC MEMOBE
Wyjątkowo estetyczne
• Okrągłe magnesy do tablic magnetycznych • Plastikowa kolorowa obudowa zapewnia 
estetykę magnesów • Praktyczna pomoc przy prezentacjach

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

indeks rodzaj
DN852 20 mm
DN853 30 mm
DN854 35 mm

MAGNESY DO TABLIC OKRĄGŁE BI-OFFICE
Nie rysują powierzchni magnetycznej
• Super silne:
– Ø 20 mm utrzymują 6 kartek
– Ø 30 mm utrzymują 9 kartek
– Ø 35 mm utrzymują 14 kartek
• Mix kolorów tworzą magnesy w kolorach: czarnym, żółtym, niebieskim, czerwonym 
oraz zielonym • 10 sztuk w opakowaniu

indeks kolor rodzaj ilość
DU1041-1 niebieski 15 mm 8 szt.
DU1041-10 biały 15 mm 8 szt.
DU1041-2 czarny 15 mm 8 szt.
DU1041-3 czerwony 15 mm 8 szt.
DU1041-4 zielony 15 mm 8 szt.
DU1041-6 żółty 15 mm 8 szt.
DU1042-1 niebieski 21 mm 6 szt.
DU1042-10 biały 21 mm 6 szt.
DU1042-2 czarny 21 mm 6 szt.
DU1042-3 czerwony 21 mm 6 szt.
DU1042-4 zielony 21 mm 6 szt.
DU1042-6 żółty 21 mm 6 szt.

indeks kolor rodzaj ilość
DU1043-1 niebieski 32 mm 4 szt.
DU1043-10 biały 32 mm 4 szt.
DU1043-2 czarny 32 mm 4 szt.
DU1043-3 czerwony 32 mm 4 szt.
DU1043-4 zielony 32 mm 4 szt.
DU1043-6 żółty 32 mm 4 szt.
DU1043-MIX mix kolorów 32 mm 4 szt.
DU1044-1 niebieski 37 mm 2 szt.
DU1044-10 biały 37 mm 2 szt.
DU1044-2 czarny 37 mm 2 szt.
DU1044-4 zielony 37 mm 2 szt.
DU1044-6 żółty 37 mm 2 szt.

indeks
AM249-2

MARKER EDDING 8040
Do tkanin
• Z okrągłą końcówką 1 mm • Tusz trwały o słabym zapachu • Do trwałego znakowania 
tkanin, odporny na pranie, a także gotowanie do 95°C • Opisy utrwalają się podczas 
prasowania

MAGNESY DO TABLIC OKRĄGŁE DURABLE
Wysoka jakość
• Duża siła przyczepności  
• Kolorowe osłony z tworzywa  
z praktycznym obrzeżem  
ułatwia przyczepienie  
i oderwanie magnesu
Możliwy nadruk na osłonach  
z tworzywa, przy zamówieniach  
powyżej 1000 szt.



161

M

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor rodzaj pojemność
TO374-10 biały ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-1 niebieski ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-3 czerwony ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-2 czarny ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-4 zielony ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-7 pomarańczowy ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-6 żółty ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-8 różowy ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-18 złoty ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-15 srebrny ścięty 8x15 mm 25 g
TO375-10 biały ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-1 niebieski ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-3 czerwony ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-2 czarny ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-4 zielony ścięty 5x8 mm 8 g

indeks kolor rodzaj pojemność
TO375-7 pomarańczowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-6 żółty ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-8 różowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-12 fioletowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-18 złoty ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-15 srebrny ścięty 5x8 mm 8 g
TO365-1 niebieski okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-3 czerwony okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-2 czarny okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-4 zielony okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-7 pomarańczowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-8 różowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-6 żółty okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-12 fioletowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-18 złoty okrągły 4,5 mm 8 g

indeks kolor rodzaj pojemność
TO365-15 srebrny okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-10 biały okrągły 4,5 mm 8 g
TO377-10 biały okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-1 niebieski okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-3 czerwony okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-2 czarny okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-4 zielony okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-7 pomarańczowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-6 żółty okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-8 różowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-12 fioletowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-18 złoty okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-15 srebrny okrągły 1,5 mm 5 g

MARKER KREDOWY TOMA
Zmywalny wodą, jak zwykła kreda
• Marker z płynną kredą, do pisania po tablicach czarnych, białych, po szkle 
i powierzchniach plastikowych • Nasączalne końcówki fibrowe, bezwonny tusz 
pigmentowy, nie zawiera ksylenu • Końcówka okrągła 4,5 mm

Markery kredowe

Zmywalny wodą, 
jak zwykła kreda
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MARKERY OLEJOWE Tusz olejowy pozwala na czytelne oznakowanie niemal każdej powierzchni  
przy zachowaniu doskonałego krycia oraz wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne

GR-25 EDDING 790 / 791 /792 MAXX 270 MAXX 271 440

Odporny na ścieranie Trwałe krycie zbliżone do lakieru Do pisania po wszystkich powierzchniach Odporny na ścieranie, mycie Szybkoschnący tusz

końcówka okrągła końcówka fibrowa okrągła / igłowa okrągła okrągła okrągła

grubość linii pisania (mm) 1,8-2,8 2-3 / 1-2 / 0,8  1-3 1-2 2,5

pojemność tuszu (ml/g) 6,05 2,75 10

wodoodporny tusz 3 3 3 3 3

odporność na temperatury (stopnie) do 300 do 300

szybkoschnący 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

rodzaj obudowy aluminiowa plastikowa plastikowa plastikowa aluminiowa

gwarancja (lata) 2

kolory niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7
biały -10
fioletowy -12
srebrny -15
złoty -18

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
biały -10

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

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

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

indeks KW622- AM355- / AM356- / AM367- PB390- PB839- TO005-

poziom cenowy                          
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MARKERY OLEJOWE Tusz olejowy pozwala na czytelne oznakowanie niemal każdej powierzchni  
przy zachowaniu doskonałego krycia oraz wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne

441 PX-20 PX-21 PX-30

Szybkoschnący tusz Do zadań specjalnych Do zadań specjalnych Do zadań specjalnych

końcówka okrągła okrągła okrągła ścięta

grubość linii pisania (mm) 1,5 2,2-2,8 0,8-1,2 4,0-8,5

pojemność tuszu (ml/g) 6

wodoodporny tusz 3 wodoodporny na bazie ksylenu wodoodporny na bazie ksylenu wodoodporny na bazie ksylenu

odporność na temperatury (stopnie)

szybkoschnący 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

rodzaj obudowy plastikowa aluminium aluminium aluminium

gwarancja (lata) 2 2 4

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

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

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

czarny -2
biały -10
srebrny -15
złoty -18

indeks TO032- UN037- UN038- UN039-

poziom cenowy                     
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MARKERY PERMANENTNE Wśród markerów permanentnych znajdują się modele ekologiczne, dwustronne,  
z ultra cienką końcówką czy gumką do atramentu. Wszystkie gwarantują trwałe oznaczanie

300 / 330 EKOLOGICZNY 21 / 22 143B 140S / 141F / 142M MULTIMARK OHP

Nadaje się do ponownego napełniania Plastikowa obudowa z materiałów 
odnawialnych Trwałe pisanie na przezroczystej folii Trwałe pisanie na przezroczystej folii Z gumką do atramentu

końcówka okrągła / ścięta okrągła / ścięta ścięta okrągła okrągła

grubość linii pisania (mm) 1,5-3 / 1-5 1,5-3 / 1-5 1-3 0,3 / 0,6 / 1 0,4 / 0,6 / 1

pojemność tuszu (ml/g)

bezzapachowy 3 3

wodoodporny tusz 3 3 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3 3

możliwość napełniania 3 3

dwustronny

rodzaj obudowy plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

produkt ekologiczny 3
kolory

 
 

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt. -MIX4

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

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt.

indeks AM168- / AM169- AM594- / AM595- AM315- AM312- / AM313- / AM314- AM317- / AM316- / AM318-

poziom cenowy                          

EKO
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MARKERY PERMANENTNE Wśród markerów permanentnych znajdują się modele ekologiczne, dwustronne,  
z ultra cienką końcówką czy gumką do atramentu. Wszystkie gwarantują trwałe oznaczanie

COLLI N850 / N860 MAXX 220 / 222 / 224 MAXX 130 / 133 TOMA 202 / 201

Wodoodporny, na prawie każdym materiale Nie zawiera substancji trujących Intensywne kolory Szybkoschnący Szybkoschnący tusz

końcówka okrągła okrągła / ścięta okrągła okrągła / ścięta okrągła / ścięta

grubość linii pisania (mm) 1-4 1,5 / 1,2-4,5 0,4 / 0,7 / 1  1-3 / 1-4 1-5 / 2,5

pojemność tuszu (ml/g) 4 1,9 3,35

bezzapachowy 3 3

wodoodporny tusz 3 3 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

możliwość napełniania 3 3 3

dwustronny

rodzaj obudowy aluminiowa PP plastikowa plastikowa PP

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny 3 Obudowa wykonana w 95% 
z recyklingowanego plastiku

kolory
 
 

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
żółty -6
pomarańczowy -7
fioletowy -12
brązowy -14

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7
różowy -8
fioletowy -12
brązowy -14

indeks HL49- PN123- / PN124- PB385- / PB386- / PB387- PB388- / PB389- TO347- / TO348-

poziom cenowy                          

EKO
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MARKERY PERMANENTNE Wśród markerów permanentnych znajdują się modele ekologiczne, dwustronne,  
z ultra cienką końcówką czy gumką do atramentu. Wszystkie gwarantują trwałe oznaczanie

320 DO CD 321 DO CD/DVD 090 / 091 221 / 222 NO-320 / NO-380

Dwustronny Dwustronny Szybkoschnący Zgodny z ISO 9001 ISO 14001 Ekologiczny tusz

końcówka igłowa + stożkowa igłowa + stożkowa okrągła / ścięta ścięta / okrągła okrągła / ścięta

grubość linii pisania (mm) 0,4 + 1,0 0,5 + 1,0 1,5 1,5 1-3 / 1-4,5

pojemność tuszu (ml/g) 0,9 1,5 / 1-5 1-5 / 1,5 5

bezzapachowy na bazie alkoholu na bazie alkoholu na bazie alkoholu na bazie alkoholu

wodoodporny tusz 3 3 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)   

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3 3

możliwość napełniania 3

dwustronny 3 3

rodzaj obudowy PP PP PP PP plastikowa

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny 3
kolory

 
 

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

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

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

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

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

indeks TO320- TO321- TO003- / TO039- TO001- / TO002- UN261- / UN262-

poziom cenowy                          

EKO
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28 EKOLOGICZNY OFFICE PRODUCTS MAXIFLO MWL5M EKONOMICZNY MW85 MAXIFLO MWL5M

Bez dodatku octanu butylu Ekonomiczny Marker z pompką Łatwo się ściera, nawet po kilku dniach Unikalny system dozowania tuszu za pomocą 
tłoczka

końcówka okrągła okrągła okrągła PET okrągła PP OKRĄGŁA

grubość linii pisania (mm) 1,5-3  1-3 2,0 - 2,5 1,9 1,1 - 2,2

pojemność tuszu (g) 3 5,5 4

rodzaj tuszu na bazie alkoholu na bazie alkoholu na bazie alkoholu na bazie alkoholu suchościeralny

bezzapachowy 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

możliwość napełniania 3

dwustronny

rodzaj obudowy plastik w 90% z recyklingu plastik PP PP polipropylen plastik

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny 3 3 3
kolory niebieski -1

czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt. -MIX4

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt. -MIX4

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt. -MIX4

zestaw 4 szt. -MIX4 
(brązowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy)

indeks AM596- PB1153- PN024- PN190- PN211-

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
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MARKERY SUCHOŚCIERALNE Wybór odpowiedniego markera zagwarantuje dłuższą żywotność  
tablicy suchościeralnej i ułatwi każdą prezentację

EKO EKO
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MAXIFLO MWL5S MAXX 290 MAXX 293 266 / 267 268 Z MAGNESEM 270 DWUSTRONNY

3-4 krotnie dłuższa linia pisania 
niż w tradycyjnym markerze Do tablic i bloków do flipchartów Do tablic i bloków do flipchartów Szybkoschnący Z magnesem na skuwce Dwustronny

końcówka OKRĄGŁA okrągła ścięta okrągła / ścięta okrągła okrągła

grubość linii pisania (mm) 2,0 - 2,5 2-3 2-5 2 / 1,5 1 0,8 + 1,5

pojemność tuszu (g) 5,2 5,2

rodzaj tuszu suchościeralny na bazie alkoholu na bazie alkoholu na bazie alkoholu na bazie alkoholu na bazie alkoholu

bezzapachowy 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3 3 3

możliwość napełniania 3 3

dwustronny 3

rodzaj obudowy plastik plastik plastik PP PP PP

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny 3
kolory zestaw 4 szt. -MIX4 

(brązowy, pomarańczowy, żółty, 
fioletowy)

 
 

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

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt. -MIX4

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt. -MIX

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3
zielony -4
zestaw 4 szt. -MIX4

indeks PN212- PB394- PB395- TO339- / TO345- TO378- TO373-

poziom cenowy                               

MARKERY SUCHOŚCIERALNE Wybór odpowiedniego markera zagwarantuje dłuższą żywotność  
tablicy suchościeralnej i ułatwi każdą prezentację

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

EKO
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indeks
AM251

MARKER EDDING 8280
Widoczny w promieniach UV
• Do nanoszenia napisów widocznych wyłącznie w świetle nadfioletowym • Z okrągłą 
końcówką • Szerokość linii ok. 1,5-3 mm

Uchwyty do markerów  
znajdziesz na str. 279

indeks
APL11803

MASA MOCUJĄCA APLI
Łatwa do usunięcia – nie pozostawia śladów
• Do mocowania zdjęć, plakatów, flipchartów • Do stosowania na czystych 
i odtłuszczonych powierzchniach • Nadaje się do wielorazowego użytku  
• Waga 75 g • Kolor biały

Masa mocująca

MASA MOCUJĄCA TACK-IT FABER-CASTELL
Testowana dermatologicznie
• Masa mocująca odpowiednia do różnych zastosowań • Do użytku w domu, 
szkole, pracy i projektach kreatywnych • W postaci łatwo odklejanych prostokątów 
• Odpowiednia do tymczasowego nalepienia informacji, plakatów, planów itp. 
• Dostępna w białym kolorze oraz mix kolorów

indeks kolor rodzaj
AM401 biały 50 g
AM579 biały 30 g
AM580 biały 75 g
AM441 mix kolorów 50 g

MASA MOCUJĄCA BLU TACK
Wspaniała alternatywa dla pinezek oraz taśmy
• Czysta, bezpieczna, niezwykle wszechstronna, możesz używać jej zarówno 
w domu i biurze • Zastosowanie m.in. do przyklejania kartek pocztowych, plakatów, 
zabezpieczenia luźnych elementów, a także trudnych prac, jak usuwanie zanieczyszczeń 
z klawiatury czy puchu z tkaniny

indeks kolor rodzaj
TIE010-10 biały 45 g
TIE011-1 niebieski 90 g
TIE010-1 niebieski 45 g
TIE010-8 różowy 45 g

Maty pod krzesło

indeks rozmiar (cm) rodzaj
PB161 120x90 w tym 48x25 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’
PB162 120x90 prostokątna
PB164 150x120 prostokątna
PB163 134x115 w tym 64x30 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

MATA POD KRZESŁO Q-CONNECT NA DYWANY
Profilowane kolce (długość 5 mm)
• Transparentna mata wykonana z najwyższej jakości winylu • Chroni powierzchnię przed 
przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp. • Grubość maty 2,5 mm

indeks rozmiar (cm) rodzaj
PB031 120x90 w tym 48x25 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’
PB084 120x90 prostokątna
PB085 150x120 prostokątna
PB086 134x115 w tym 64x30 wcięcia pod biurko w kształcie litery ‘T’

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

MATA POD KRZESŁO Q-CONNECT NA PODŁOGI TWARDE
Chroni powierzchnię przed przetarciem, uszkodzeniem, zalaniem, itp.
• Mata wykonana z najwyższej jakości winylu, na twarde podłoża  
• Grubość maty 2 mm
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Mechanizm ściągający

indeks
DU045

indeks kolor
DU068-2 czarny
DU068-11 granatowy
DU068-10 biały
DU068-5 szary

Identyfikatory znajdziesz  
na str. 117-120

Smycze do identyfikatorów  
znajdziesz na str. 250Moduły ścienne i stołowe  

znajdziesz na str. 204-205

Etykiety cenowe 
do metkownic 

znajdziesz na str. 86

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY DO IDENTYFIKATORA
Linka o długości aż 80 cm!
• Metalowy klip na tylnej ściance do zaczepienia na pasku lub ubraniu  
• Długość linki 80 cm

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY EXTRA STRONG
Mechanizm utrzyma ciężar do 300 g
• Z metalowym klipsem • Z małym metalowym kółkiem i wzmocnionym zaciskiem 
na kartę • Długość 60 cm

indeks kolor
DU567-2 czarny
DU567-1 granatowy
DU567-5 szary
DU567-10 biały

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY JOJO STYLE
Stylowy owalny mechanizm ściągający
• Umożliwia szybki i łatwy dostęp do karty lub identyfikatorów DURABLE z otworami 
na klip • Długość linki 80 cm

Myszy bezprzewodowe

Metkownice

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PRO FIT® 
BLUETOOTH®

Instalacja typu Pair&Play
• Łączność przez Bluetooth® pozwala zaoszczędzić port USB na inne akcesoria • Czujnik 
laserowy o rozdzielczości 1000 dpi zapewnia wysoką precyzję śledzenia i doskonałą 
jakość pracy • Dwa przyciski, kółko, wygodna konstrukcja idealnie się sprawdzą w 
przypadku mobilnych użytkowników, prawo- i leworęcznych • Instalacja typu Plug & Play 
pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie pracy • Zgodność z systemami Windows® i Mac®

METKOWNICA Q-CONNECT
Niezwykle łatwa w obsłudze
• Produkt oferowany bez etykiet • Rączka ze sznurkiem do zawieszania 
• Transparentne okienko umożliwia kontrolę zużycia etykiet 
• Kolor czerwony

indeks kolor
ES1430-2 czarny

indeks kolor
ES1431-2 czarny
ES1431-4 zielony
ES1431-19 grafitowy
ES1431-3 czerwony
ES1431-1 niebieski

indeks rodzaj na etykiety
PB166 jednorzędowa 8-cyfrowa 21x12 mm
PB165 dwurzędowa 10-cyfrowa 23x16 mm

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PRO FIT™ 
ROZMIAR ŚREDNI
Przyciski nawigacyjne do przeglądarki
• Panele z miękkimi nakładkami gumowymi i wyprofilowane przyciski • Czujnik optyczny 
o wysokiej rozdzielczości (800-1600 dpi) pozwala na płynne i precyzyjne sterowanie 
kursorem • Bezpieczna technologia bezprzewodowa 2,4 GHz • Kółko przewijania 
z możliwością klikania • Przyciski nawigacyjne do przeglądarki internetowej 
(w przód / wstecz) • Niezawodna instalacja typu Plug & Play z połączeniem przez USB 
• Wydłużony czas pracy baterii do 12 miesięcy
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indeks kolor
ES1432-2 czarny

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PRO FIT®

Długi czas pracy baterii
• Mysz bezprzewodowa z odbiornikiem nano, który można schować w myszy  
• Odbiornik bezprzewodowy 2,4 GHz zapewnia duży zasięg i minimalne zakłócenia 
• Kółko przewijania z przyciskiem środkowym i szybki wybór wskaźnikiem • Czujnik 
optyczny o wysokiej rozdzielczości (1000-1200 dpi) zapewniający precyzyjne sterowanie

indeks kolor
ES1435-2 czarny

MYSZ BEZPRZEWODOWA LASEROWA KENSINGTON 
SLIMBLADE™
Bezprzewodowa płaska mysz
• Bezpieczna technologia bezprzewodowa 2,4 GHz • 4-kierunkowe uchylne kółko 
przewijania idealnie nadaje się do błyskawicznego przeglądania dokumentów 
i zarządzania danymi • Gumowe panele boczne • Wyłącznik zasilania zapobiega 
przypadkowemu rozładowaniu baterii • Zasilanie z 2 baterii AAA (w zestawie) 
• Eleganckie wykończenie w kolorze czarnym, z połyskiem • Zgodność z komputerami 
PC i Mac®

Naboje

Podkładki pod mysz  
znajdziesz na str. 216-217

indeks kolor
ES1434-2 czarny

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON VALUMOUSE
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
• Ciche działanie przycisków • Odbiornik nano 2,4 GHz, który można schować w myszy 
• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości (do 1000 dpi), zapewniający precyzyjne 
sterowanie • Trzy przyciski/kółko przewijania • Instalacja Plug & Play oraz odbiornik 
nano USB • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii i włącznik/wyłącznik 
• Trwałość poparta 5-letnią ograniczoną gwarancją • Zgodność z systemami Windows® 
i Mac OS X

N

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

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

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

NABOJE DO PIÓR PARKER
Gwarantują optymalne parametry pisma
• Naboje dedykowane do wszystkich piór wiecznych marki Parker • Wyposażone 
w zasobnik i zapasowy zbiorniczek, który informuje o kończącym się atramencie
• 5 sztuk w opakowaniu

nazwa produktu indeks
Naboje atramentowe czarne AT589
Naboje atramentowe niebieskie AT592

Nici do akt

NICI BAWEŁNIANE DO SZYCIA AKT TRES
Niezastąpiony w archiwum
• Przeznaczone do szycia akt • Długość 1000 mb

indeks rodzaj
GRZ002 1000 mb


