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

Wąsy do skoroszytu

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

indeks rodzaj
NS017 alu
NS018 chrom
NS016 czarny lakierowany

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

Wieszaki Wizytowniki

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

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

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

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

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

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

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

indeks
DN545

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

Stojaki na wizytówki 
znajdziesz na str. 252
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indeks kolor
DU010-2 czarny
DU010-15 srebrny

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

Worki do niszczarek

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

indeks
ES343

indeks rozmiar kolor
ST090 14x4x26 cm transparentne
ST056 14x4x32 cm transparentne
ST050 14x4x38 cm transparentne
ST123 18x4x35 cm transparentne

WORECZKI STELLA
Można w nich przechowywać i zamrażać żywność
• Służą do przechowywania i pakowania produktów żywnościowych  • Można w nich 
również zamrażać i przechowywać żywność • Wykonane z przeźroczystej folii HDPE 
przeznaczonej do kontaktu z żywnością • UWAGA – nie można w nich przechowywać 
tłuszczów jadalnych (margaryna, smalec, masło) • 1000 szt. w opakowaniu

Woreczki strunowe

Woreczki foliowe

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

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

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

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

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

WORECZKI STRUNOWE
Folia o grubości 40 mikronów
• Służą do przechowywania niewielkich rozmiarów przedmiotów • Idealnie sprawdzają 
się przy transportowaniu drobnych części luzem, gdy istotne jest, aby ich zawartość 
pozostała razem i nie zaginęła • Idealnie sprawdzają się przy przechowywaniu ziół, 
przypraw czy suszonych owoców, biżuterii • Wysoka jakość zamka strunowego 
• Dopuszczone do kontaktu z żywnością • Grubość woreczków 40 mikronów 
• Opakowanie 100 sztuk

Wskaźniki

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

indeks
ES1478-11
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WSKAŹNIK LASEROWY P2 NOBO
Laser o zasięgu 8 m
• Wskaźnik laserowy Nobo P2 umożliwia prowadzenie 
profesjonalnej prezentacji bez dotykania komputera • Smukły, 
przypominający długopis wskaźnik z czerwonym laserem 
wyposażony jest w funkcję przewijania stron w górę i w dół 
• Posiada zasięg do 8 m dzięki odłączanemu odbiornikowi USB 
– wystarczy podłączyć złącze do laptopa i rozpocząć prezentację! 
• Na jedną baterię AAA dołączaną do zestawu • Zgodność 
ze standardem EN60825-2

indeks
ES1479-11

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

indeks
ES1176-11

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

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

Zakładki

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

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

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

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

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

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

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE OFFICE PRODUCTS
Klej usuwalny za pomocą wody
• Idealne do pozostawienia uwag, informacji w formie zakładki • Wielorazowe 
• Z możliwością zapisu

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

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

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

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

PB1081 PB1082

PB1083

PB1085-1

PB1086

PB1087

PB1049

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

PB1084
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- Idealne planowania i zarządzania Twoim kalendarzem
- Świetne do kodowania kolorystycznego
- Więcej miejsca, na którym można pisać
- Przyklejasz i odklejasz bez śladu
- Dostępne w wielu kolorach

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

PLANUJ

ZNAJDŹ SZYBKO

ORGANIZUJ

ZNAJDŹ SZYBKO

Bądź Dobrze Zorganizowany

ZARZĄDZAJ SWOIM KALENDARZEM  
I PLANUJ SWÓJ DZIEŃ SPRAWNIE I SZYBKO

ZNAJDUJ WAŻNE INFORMACJE  
W NOTATNIKU CZY KALENDARZU

SEGREGUJ PROJEKTY I DOKUMENTY  
WG KATEGORI ABY SZYBKO ODNALEŹĆ  

POTRZEBNE INFORMACJE

PRIORYTETYZUJ PROJEKTY ZGODNIE  
Z UNIWERSALNYM SYSTEMEM KODOWANIA 

KOLORAMI ŚWIATEŁ DROGOWYCH
Znaczniki

ROZMIAR MINI: UNIWERSALNE

ROZMIAR ŚREDNI: IDEALNE DO WYRÓŻNIENIA

4+2
GRATIS

Zakładki indeksujące Post-it® Mini

Zakładki indeksujące Post-it®

Znaczniki samoprzylepne Post-it®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Kod

14
5 x 100 

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

Pomarańczowy 3M089

15
3x 100 

znaczników 25 x 76 Żółte, Różowe, Zielone 3M087

16
10x 50 

znaczników 12,7 x 44,4

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

Szmaragdowe, Błękitne, Czerwone, 
Ciemny Fiolet

3M023

7

10

6

11 12

8
9

POZOSTAŁE 
KOLORY :

- Idealne planowania i zarządzania
 Twoim kalendarzem
- Świetne do kodowania  

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Post-it® index strong - medium size

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Kod

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

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

- 2x grubsze od standardowych zakładek Post-it®

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

DUŻY FORMAT

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

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod

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

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

Limonkowe, Błękitne 3M088

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

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

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

NOWOŚĆ
W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Kod

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

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

17 18

1514

1 2 3 4

5

13

16

19

20

21

22

Zakładki Post-it® pomogą Ci być 

produktywnym i osiągnąć więcej każdego dnia

10+2
GRATIS
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D-TEXT EKOLOGICZNY 24 JOB JOB PASTELOWY

Wysoka wydajność i trwałość Z mieszanki ekologicznej na bazie drewna Zdobywca prestiżowych nagród – iF oraz  
Red Dot Design

Zdobywca prestiżowych nagród –  iF oraz 
Red Dot Design

końcówka ścięta ścięta ścięta ścięta

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

długość linii pisania (m) 200

pojemność tuszu (ml) 5,3-5,7 5,3-5,7

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

bezzapachowy 3 3 3 3

szybkoschnący 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

widoczny na kserokopii 3 3 3

okienko umozliwiające śledzenie tekstu

bez skuwki nie wysycha w ciągu (h)

rodzaj obudowy PP gumowany bok plastik z surowców odnawialnych PP PP

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny 3

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

niebieski -1
zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7
różowy -8
zestaw 4 szt. -MIX4

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

turkusowy -13
miętowy -04
waniliowy -06
brzoskwiniowy -07
lawendowy -012
jasnoróżowy -08

indeks DN049- AM593- PB384- PB667-

poziom cenowy                     

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

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

EKO
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ZAKREŚLACZE
Najświeższe trendy wśród zakreślaczy to delikatne, pastelowe kolory,  

a także tusz na bazie wody i obudowa wykonana z surowców odnawialnych

GREEN BOSS GREEN BOSS PASTEL BOSS ORIGINAL BOSS ORIGINAL PASTEL

4 kolory neonowe 4 kolory pastelowe 9 kolorów neonowych 10 kolorów pastelowych

końcówka ścięta ścięta ścięta ścięta

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

długość linii pisania (m) 375 375

pojemność tuszu (ml)

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

bezzapachowy 3 3 3 3
szybkoschnący 3 3 3 3
nietoksyczny 3 3 3 3
widoczny na kserokopii 3 3
okienko umozliwiające śledzenie tekstu

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

rodzaj obudowy PP PP PP PP

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny 3 3

kolory zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7
różowy -8
zestaw 4 szt.  -MIX4
zestaw 4 szt. ze stojakiem -MIX004

zielony pastel -04
różowy pastel -08
liliowy pastel-010
turkusowy pastel -013
zestaw 4 szt. -MIX04

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

niebieski pastel -01
czerwony -03
zielony pastel -04
żółty pastel -06
pomarańczowy pastel -07
różowy pastel -08
lila pastel -010
ciemnoróżowy pastel -150
turkusowy pastel -013
cytrynowy pastel -133
pomarańczowy jasny -007
błękitny morski -0013
fuksja blada -024
szary -05

indeks CO056- CO056- CO190- CO190-

poziom cenowy                     

EKO EKO



289 Z

SHINE MISTRAL MISTRAL PASTEL USP-200

4 kolory neonowe Zakreśla na różnych rodzajach papieru W delikatnych kolorach Transparentna, obrotowa końcówka

końcówka ścięta ścięta ścięta ścięta obrotowa

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

długość linii pisania (m) 210

pojemność tuszu (ml)

rodzaj tuszu na bazie wody tusz pigmentowy

bezzapachowy 3 3 3 3

szybkoschnący 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

widoczny na kserokopii 3 3 3 3

okienko umozliwiające śledzenie tekstu 3

bez skuwki nie wysycha w ciągu (h) 4 8

rodzaj obudowy PP PP PP PP

gwarancja (lata) 2

kolory zielony -4
żółty -6
pomarańczowy -7
różowy -8
zestaw 4 szt. -MIX4

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

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

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

indeks CO302- TO010- TO010- UN143-

poziom cenowy                     

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

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl
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Zawieszki do kluczy

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

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

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

Szafki na klucze  
znajdziesz na str. 252

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

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

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

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

Zegary

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

indeks kolor
ES1475-10 biały
ES1475-6 żółty
ES1475-8 różowy
ES1475-1 niebieski
ES1475-13 turkusowy
ES1475-4 zielony
ES1475-12 fioletowy

ZEGARY ŚCIENNE

 

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

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

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

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

DLA BIURA. DO DOMU. DO PEŁNA.

POJEMNOŚĆ
1,8 l

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

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB404  biały z tworzywa 1,8 l 2000 W

POJEMNOŚĆ
1,7 l

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

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB481  transparentny szklany 1,7 l 2000 W

Czajnik elektryczny AD 1225

POJEMNOŚĆ
1,7 l

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

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB430  srebrny metalowy 1,7 l 2000 W
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ZESZYT NOTATNIK Z ORGANIZEREM DONAU LIFE
Idealny do planowania dnia
• Na lewej stronie miejsce na notatki, harmonogram dnia, ważny telefon, e-mail, 
priorytety, menu, dla zdrowia i uwagi • Gramatura okładki 330 g/m2  
• Gramatura kartek 70 g/m2  
• Ilość kartek 80  
• Wymiary: 165x230x15 mm

indeks kolor
DN1165-1 niebieski
DN1165-7 pomarańczowy
DN1165-8 różowy
DN1165-4 zielony
DN1165-6 żółty

Zeszyty i kołozeszyty

EKO

indeks kolor
KW1053-2 czarny
KW1053-3 czerwony
KW1053-11 granatowy

ZESZYT NOTATNIK Z GUMKĄ
Uchwyt na długopis i wewnętrzna kieszeń
• Twarda oprawa • Grzbiet szyto-klejony • Liniatura kratka • Wewnątrz notatnika 
wygodna zakładka • 80 kartek • Format A5

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

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

indeks format kolor rodzaj
KW1102-5 A5 szary kratka
KW1102-4 A5 zielony kratka
KW1103-1 A4 niebieski linia
KW1103-4 A4 zielony linia
KW1104-1 A5 niebieski linia
KW1104-4 A5 zielony linia

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

ZESZYTY – KOŁOBRULIONY I KOŁOZESZYTY
Strony perforowane
• Liniatura kratka • Metalowa spirala • Z marginesem • Dziurkowane
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KOŁOZESZYT
Miksy okładek w najmodniejszych trendach tego sezonu
• Otwory do segregatora • Perforacja wzdłuż grzbietu, ułatwiająca 
wyrywanie kartek • Spirala po dłuższym boku • Również w opcji 
z kolorowymi marginesami

indeks format rodzaj kartek
ID185 A6 kratka 50
ID186 A6 kratka 80
ID191 A5 kratka 50
ID188 A5 kratka 80
ID189 A5 kratka 100
ID043 A5 kratka 120
ID045 A5 kratka 160
ID187 A4 kratka 50
ID040 A4 kratka 80
ID034 A4 kratka 100
ID037 A4 kratka 120
ID039 A4 kratka 160
ID049 B5 z kol. marginesami kratka 100
ID543 B5 Metallic z kol. marginesem kratka 100
ID193 B5 kratka 160

rodzaj gramatura indeks format kartek indeks format kartek
kratka offset 70 g/m2 ID311 A4 96 ID117 A5 96
gładki offset 70 g/m2 ID010 A4 96 ID119 A5 96
linia offset 70 g/m2 ID116 A4 96 ID118 A5 96

ZESZYT / BRULION
Okładki zaprojektowane zgodnie z najmodniejszymi 
trendami tego sezonu
ZESZYT 
• Zaokrąglone rogi  
• Okładka zabezpieczona błyszczącym lakierem  
• Papier o gramaturze 70 g/m2

BRULION 
• Twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia  
• Szyty i wzmocniony grzbiet 
• Okładka pokryta błyszczącą folią 
• Papier o gramaturze 70 g/m2

ZESZYT KOŁONOTATNIK ECONIL
• Dwa formaty do wyboru: 24x15 cm w linie oraz A6 w linie lub kratkę • Przednia 
i tylna okładka wykonana z ekologicznego materiału wytwarzanego z pozostałości 
trzciny cukrowej • Gramatura papieru 70 g/m2 • Ekologiczny papier wykonany z 
trzciny cukrowej • Posiada wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy z oczkiem 
zamykającym • W środku przekładka wykonana ze sztywnego papieru, z papierową 
kieszonką po obu stronach

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

EKO



293 ZZnajdź nas online na www.markowebiuro.pl

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

indeks format rodzaj kolor
ES659-8 A4 kratka różowy
ES659-1 A4 kratka niebieski
ES659-13 A4 kratka turkusowy
ES659-12 A4 kratka fioletowy
ES659-10 A4 kratka biały
ES659-6 A4 kratka żółty
ES659-04 A4 kratka zielony
ES659-2 A4 kratka czarny

indeks format rodzaj kolor
ES1222-8 A5 kratka różowy
ES1222-1 A5 kratka niebieski
ES1222-13 A5 kratka turkusowy
ES1222-12 A5 kratka fioletowy
ES1222-10 A5 kratka biały
ES1222-6 A5 kratka żółty
ES1222-04 A5 kratka zielony
ES1222-2 A5 kratka czarny

ZESZYT NOTATNIK LEITZ COMPLETE
W nowoczesnym wzornictwie
• Notatnik o uznanej jakości Leitz Premium, do sporządzania codziennych notatek 
• Elegancka skórzana okładka jest miła w dotyku i ma atrakcyjny wygląd • Innowacyjne 
funkcje zapewniają optymalną organizację notatek • Idealnie pasuje do innych 
produktów z linii Leitz Complete • Atrakcyjne, elastyczne zamknięcie chroni zawartość 
przed wypadaniem • Uchwyt na długopis lub ołówek, aby zawsze były pod ręką 
• 2 zakładki ułatwiające szybkie znalezienie ważnych notatek • 8 ostatnich stron 
z perforacją do odrywania krótkich notatek • 2 bloczki karteczek samoprzylepnych 
na wewnętrznej stronie tylnej okładki służące do wyróżnienia ważnych treści 
• Zintegrowana kieszeń na wewnętrznej stronie przedniej i tylnej okładki umożliwia 
szybki dostęp do luźnych kartek i drobiazgów • 80 kartek wysokiej jakości papieru 
w kolorze kości słoniowej, z certyfikatem FSC® i gramaturą 100 gsm • Produkt w całości 
wyprodukowany zgodnie z certyfikatem FSC®

indeks format rodzaj kolor
ES591-10 A4 kratka biały
ES591-3 A4 kratka czerwony
ES591-2 A4 kratka czarny
ES1067-10 A4 linia biały
ES1067-3 A4 linia czerwony
ES1067-2 A4 linia czarny
ES592-10 iPad kratka biały
ES592-2 iPad kratka czarny
ES1068-10 iPad linia biały
ES1068-2 iPad linia czarny

indeks format rodzaj kolor
ES593-10 A5 kratka biały
ES593-3 A5 kratka czerwony
ES593-2 A5 kratka czarny
ES1069-10 A5 linia biały
ES1069-3 A5 linia czerwony
ES1069-2 A5 linia czarny
ES594-2 A6 kratka czarny
ES1070-10 A6 linia biały
ES1070-3 A6 linia czerwony
ES1070-2 A6 linia czarny

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

indeks rodzaj format ilość kartek
PB173 kratka A4 96
PB174 kratka A5 96

KOŁONOTATNIK OXFORD LAGOON
Papier w jakości OPTIK PAPER o gramaturze 90 g/m2

• Polipropylenowa okładka • Podwójna spirala

indeks format rodzaj kartek
HM421K A5+ kratka 80
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

MINI LEITZ MINI METALOWY LEITZ WOW MINI F5 COLOUR'ICE F4 NOWA-10/S

Poręczny zszywacz Otwarcie 180° umożliwia zszywanie tapicerskie Zintegrowany rozszywacz Kompatybilny do kolekcji Colour'Ice Rozszywacz z uchwytem na zszywki

ilość zszywanych kartek 10 10 10 10 15

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

system redukcji siły nacisku

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

zintegrowany rozszywacz 3 3 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 50 48 38 30 60

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie 3 3 3

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

kolory
 

niebieski -1
czarny -2

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

niebieski -1
czarny -2

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

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

indeks ES233- ES589- ES604- ES1453- PB1147-

poziom cenowy                          



295 Z

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

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

DYNAMIC S5104 ALPHA S5023B LESS EFFORT 10 ECO STING RAY MAŁY F6

Z kolorowymi elementami Pojemnik na zapasowe zszywki 50% redukcji siły nacisku Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY Krótki magazynek

ilość zszywanych kartek 20 20 20 20 20

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

system redukcji siły nacisku 3

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

zintegrowany rozszywacz 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 57 48 47 52 50

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3

zszywki w zestawie 3

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

kolory /

/
/

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

/
/
/

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

niebieski -1
czerwony -3
zielony -4

czarny -2
biały -10

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

indeks KW414- KW013- PP597- RAP001- ES605-

poziom cenowy                          

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

TRENDY 45 NOWA-35/S MAŁY LEITZ E25 B2 RE+NEW

Zintegrowany rozszywacz Rozszywacz z uchwytem na zszywki Łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii 
Direct Impact Wyprodukowany w Niemczech Z plastiku z recyklingu

ilość zszywanych kartek 25 25 25 25 25

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

system redukcji siły nacisku

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

zintegrowany rozszywacz 3 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 60 52 35 53 65

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3

zszywki w zestawie 3 3 3

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

kolory
czarny -2
czerwony -3
zielony -4

 

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

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

czarny -2

indeks PP595- PB1148- ES101- AM374- AM597-

poziom cenowy                          

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

SENSO S5160B SAVE FORCE NOWA-210S/S NOWA-335/S NOWA-335S/S

Zszywanie zamknięte i otwarte Redukcja siły nacisku do 50% Rozszywacz z uchwytem na zszywki Rozszywacz z uchwytem na zszywki Rozszywacz z uchwytem na zszywki

ilość zszywanych kartek 25 30 30 30 30

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

system redukcji siły nacisku 3

rodzaj obudowy tworzywo sztuczne / metal metalowa metal plastik metal

zintegrowany rozszywacz 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 50 50 95 70 70

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie

gwarancja (lat) 5 10 10 10

kolory niebieski -1
czarny -2
zielony -4

niebieski -1
czarny -2

szary -5
biały -10

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

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

indeks TET010- KW354- PB1151- PB1149- PB1150-

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

LESS EFFORT 35 ŚREDNI LEITZ ŚREDNI METALOWY LEITZ LEITZ NEW NEXXT SOFTPRESS E30

45% redukcji siły nacisku Łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii 
Direct Impact

Łatwe i dokładne zszywanie dzięki 
technologii Direct Impact Łatwe zszywanie  dzięki technologii Softpress Wyprodukowany w Niemczech

ilość zszywanych kartek 30 30 30 30 30

rodzaj zszywek 24/6, 26/6 24/6, 26/6 24/6, 26/6 Softpress 140x 24/6, 26/6

system redukcji siły nacisku 3 3

rodzaj obudowy plastik metal w obudowie z tworzywa sztucznego obudowa z metalu, z plastikowymi elem. metalowy z plastikową obudową plastik / metal

zintegrowany rozszywacz 3 3 3 3 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 52 45 45 53

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 płaskie 3

zszywanie otwarte 3 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie 3 3 3 3

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

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

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

niebieski -1
czarny -2

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

indeks PP598- ES100- ES721- ES1451- AM375-

poziom cenowy                          
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F16 FS SUPREME OMNIPRESS SO30 F30 LE-45F B4 RE+NEW

Krótki magazynek Technologia redukująca użycie siły Flat Clinch – redukcja wysokości zszywanych 
dokumentów o 30% Zszywanie na płasko Z plastiku z recyklingu

ilość zszywanych kartek 30 30 30 40 40

rodzaj zszywek 24/6, 26/6 Rapid Omnipress 30 24/6, 26/6 24/6~26/6, 24/8~26/8 24/6 , 26/6, 24/8, 26/8

system redukcji siły nacisku 3 3

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

zintegrowany rozszywacz 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 55 40 55 48 65

zszywanie zamknięte 3 3 płaskie 3 płaskie 3 płaskie 3

zszywanie otwarte 3 3

zszywanie tapicerskie 3 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie 3

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

kolory niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

/
/
/

czarno-szary
czarno-czerwony
biało-różowy

 

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

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

czarny -2

indeks ES740- ES831 / ES832 / ES833 ES781- PB517- AM598-

poziom cenowy                          

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

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

LUNA ECO ALPHA S6030B B4FC SUPREME OMNIPRESS SO60 8538

Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY Pojemnik na zapasowe zszywki Wyprodukowany w Niemczech Technologia redukująca użycie siły Metalowy o dużej wytrzymałości

ilość zszywanych kartek 50 60 50 60 100

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

system redukcji siły nacisku tak 3

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

zintegrowany rozszywacz 3

głębokość wsunięcia kartki (mm) 65 61 60 40 69

zszywanie zamknięte 3 3 3 płaskie 3 płaskie 3

zszywanie otwarte 3

zszywanie tapicerskie 3

wskaźnik ilości zszywek 3 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3 3

zszywki w zestawie 3 3 3

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

kolory czarny -2
biały -10

/ szaro-czarny niebieski -1
czarny -2
szary -5

/
/
/

czarno-szary
czarno-czerwony
biało-różowy

/ czarno-szary

indeks RAP002- KW016 AM386- ES834 / ES835 / ES836 KW202

poziom cenowy                          

EKO



301 Z

DS-23S13QL ECO HD-100 DS-23S15FL DS-23S20FL 8539

Zszywki ładowane od góry Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY Ładowanie zszywek od przodu Ładowanie zszywek od przodu Metalowy o dużej wytrzymałości

ilość zszywanych kartek 100 100 120 170 200

rodzaj zszywek 23/6 ~ 23/13 923/6-13, 24/6-8 23/6 ~ 23/15 23/6 ~ 23/20
23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 
23/23

system redukcji siły nacisku

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

zintegrowany rozszywacz

głębokość wsunięcia kartki (mm) 60 55 80 80 64

zszywanie zamknięte 3 3 3 3 3

zszywanie otwarte 3 3 3

zszywanie tapicerskie

wskaźnik ilości zszywek 3

pojemnik na zapasowe zszywki 3 3 3

zszywki w zestawie

gwarancja (lat) 10 10 10 3

kolory mix kolorów czarny -2
biały -10

mix kolorów mix kolorów / czarno-szary

indeks PB1019 RAP003- PB1020 PB1021 KW203

poziom cenowy                          

EKO

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

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl
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indeks kolor
ES1196-8 różowy
ES1196-1 niebieski
ES1196-13 turkusowy
ES1196-12 fioletowy
ES1196-2 czarny

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

10
kartek

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

Zszywacze elektryczne

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

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

10
kartek

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

20
kartek

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

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

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES110 srebrny nie

80
kartek

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

Zszywacze kasetowe

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES099 metaliczny niebieski nie

30
kartek

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

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES952 chrom nie

50
kartek

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

Zszywacze nożycowe
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Zszywacze tapicerskie

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

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

50
kartek

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

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

ZSZYWKI GRAND
Standardowa jakość
• Zszywki Grand to najpopularniejsze, metalowe zszywki 
do niemal wszystkich rodzajów zszywaczy biurowych 
• Gwarantują wygodne zszywanie dokumentów dzięki 
twardości i wysokiej jakości zszywek

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

ZSZYWKI SPECJALISTYCZNE EAGLE
Kompatybilne ze wszystkimi modelami zszywaczy Eagle
• Zszywki Eagle to mocne, wysokiej jakości zszywki, przeznaczone do zszywaczy 
specjalistycznych o dużej wytrzymałości

Zszywki

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

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

indeks rodzaj ilość w opak.
ES285 Nr 8 1000 szt.
ES105 Nr 10 1000 szt.
ES103 24/6 1000 szt.
ES104 26/6 1000 szt.
ES271 24/8 1000 szt.
ES102 25/10 1000 szt.
ES111 23/15XL 1000 szt.

ZSZYWKI LEITZ GALWANIZOWANE
Wydłużają żywotność zszywaczy Leitz
• Mocne, stalowe zszywki w różnych rozmiarach 
• Stosowanie zszywek Leitz zapewnia najwyższą 
niezawodność zszywaczy

ZSZYWACZ TAKER ABS T8-LITE RAPESCO
Z profilowanymi krawędziami i blokadą rączki do łatwego przechowywania
• Wyposażony w stalowe elementy robocze oraz poręczny wskaźnik napełniania zszywek 
• Zestaw posiada 300 zszywek oraz pasek na nadgarstek

indeks kolor
RAP006-1 niebieski
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indeks model rodzaj zszywek
zszywa 
kartek

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

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

indeks rodzaj zszywa kartek długość nóżki
ES588 10e 10 4 mm
ES1277 20e 20 6 mm

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

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

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

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

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

indeks rodzaj
ilość 
w opak.

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

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

indeks
DN140

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

Zwilżacze

Maczałkę znajdziesz  
na str. 160


