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W dobie cyfryzacji firmy są szczególnie narażone na wzrokową kradzież danych, co może oznaczać 
dla nich ogromne straty finansowe i utratę reputacji. Szczególnie dotyczy to instytucji szczególnego 
zaufania: jednostek publicznych, finansowych, prawniczych i ubezpieczeniowych, ochrony zdrowia, 
a  także korporacji. Nie bez powodu ochrona przed kra dzieżą wzrokową z zastosowaniem filtrów 
prywatyzujących jest praktyką powszechną w UE.

Ochrona prywatności, ochrona ekranu, 
dwustronny – matowy antyodblaskowy 
lub błyszczący zapewniający wyraźny 
obraz. 

lntensywnie zloty kolor zapewnia 
najwyższa ochronę prywatności, wyraźny 
obraz i ochronę ekranu; dwustronny – 
czarny lub złoty.

Filtry prywatyzujące
Chroń swoje dane przed kradzieżą wzrokową. 
Wypróbuj produkty od 3M™ 

Czarne bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3MTM

Złote bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3MTM

indeks model typ przeznaczenie przekątna 
ekranu

proporcje 
ekranu

wymiary ekranu (mm)

wysokość szerokość przekątna

3M220-2 3M™ PF12.5W9 Czarny Laptop 12,5” 16:9 155,6 277,8 318,1

3M220-18 3M™ GPF12.5W9 Złoty Laptop 12,5” 16:9 155,6 277,8 318,1

3M221-2 3M™ PF14.0W Czarny Laptop 14” 16:9 174,6 309,6 355,7

3M221-18 3M™ GPF14.0W9 Złoty Laptop 14” 16:9 174,6 309,6 355,7

3M222-2 3M™ 15.6W Czarny Laptop 15,6” 16:9 193,7 344,5 395,5

3M223-2 3M™ PF19.0 Czarny Monitor 19” 5:4 301,6 376,2 482,8

3M224-2 3M™ PF20.0W9 Czarny Monitor 20” 16:9 249,2 442,9 508,7

3M225-2 3M™ PF21.5W9 Czarny Monitor 21,5” 16:9 268,3 476,3 547,0

3M226-2 3M™ PF22.0W Czarny Monitor 22” 16:10 296,9 474,7 559,4

3M227-2 3M™ PF23.0W9 Czarny Monitor 23” 16:9 287,3 509,6 584,9

3M228-2 3M™ PF24.0W Czarny Monitor 24” 16:10 323,90 519,1 612,0
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Ochroń swój laptop przed niepowołanym dostępem do twoich danych: 
dzięki filtrom prywatyzującym marki DURABLE możesz bezpiecznie 
pracować, chroniąc poufne informacje wyświetlane na ekranie   
– idealne rozwiązanie w podróży oraz miejscach publicznych.

FILTR
PRYWATYZUJĄCY 

MAGNETIC 

• Skuteczna ochrona poprzez zaciemnienie ekranu, uniemożliwiająca podgląd jego zawartości  
dla osób patrzących na ekran z boku, pod kątem większym niż 60 stopni

•  Łatwy montaż i demontaż filtra dzięki mocowaniu za pomocą dwóch magnesów neodymowych
•  Matowa powierzchnia przyjazna dla pracy oka
•  Redukcja emisji niebieskiego, szkodliwego dla oczu światła
•  Dodatkowa warstwa ochronna w postaci folii zabezpieczającej przed zarysowaniami i kurzem
•  Zastosowanie również do ekranów dotykowych
•  W zestawie kieszeń na dokumenty do przechowywania filtra, gdy nie jest używany
•  W zestawie ściereczka z mikrofibry do czyszczenia ekranu i filtra

z magnetycznym mocowaniem  
i etui ochronnym

indeks dla ekranów MacBook
DU1641 MacBook® Air 13,3“  (299,7 x 195,7 mm)
DU1642 MacBook® Pro 13,3“  (299,7 x 195,7 mm)
DU1643 MacBook® Pro 15,4“  (345 x 224 mm)
DU1644 MacBook® Pro 16“  (353 x 229,3 mm)

indeks dla ekranów
DU1635 11,6“  (257 x 144,5 mm)
DU1636 12,5“  (277 x 156 mm)
DU1637 13,3“  (294 x 166,5 mm)
DU1638 14,0“  (310 x 174 mm)
DU1639 14,1“  (312 x 175,5 mm)
DU1640 15,6“  (345 x 194 mm)
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Ochroń swój laptop przed niepowołanym dostępem do twoich danych: 
dzięki filtrom prywatyzującym marki DURABLE możesz bezpiecznie 
pracować, chroniąc poufne informacje wyświetlane na ekranie   
– idealne rozwiązanie w podróży oraz miejscach publicznych.

FILTR
PRYWATYZUJĄCY 

MAGNETIC 

• Skuteczna ochrona poprzez zaciemnienie ekranu, uniemożliwiająca podgląd jego zawartości  
dla osób patrzących na ekran z boku, pod kątem większym niż 60 stopni

•  Łatwy montaż i demontaż filtra dzięki mocowaniu za pomocą dwóch magnesów neodymowych
•  Matowa powierzchnia przyjazna dla pracy oka
•  Redukcja emisji niebieskiego, szkodliwego dla oczu światła
•  Dodatkowa warstwa ochronna w postaci folii zabezpieczającej przed zarysowaniami i kurzem
•  Zastosowanie również do ekranów dotykowych
•  W zestawie kieszeń na dokumenty do przechowywania filtra, gdy nie jest używany
•  W zestawie ściereczka z mikrofibry do czyszczenia ekranu i filtra

z magnetycznym mocowaniem  
i etui ochronnym

indeks dla ekranów MacBook
DU1641 MacBook® Air 13,3“  (299,7 x 195,7 mm)
DU1642 MacBook® Pro 13,3“  (299,7 x 195,7 mm)
DU1643 MacBook® Pro 15,4“  (345 x 224 mm)
DU1644 MacBook® Pro 16“  (353 x 229,3 mm)

indeks dla ekranów
DU1635 11,6“  (257 x 144,5 mm)
DU1636 12,5“  (277 x 156 mm)
DU1637 13,3“  (294 x 166,5 mm)
DU1638 14,0“  (310 x 174 mm)
DU1639 14,1“  (312 x 175,5 mm)
DU1640 15,6“  (345 x 194 mm)

NA TRÓJNOGU BI-OFFICE NA TRÓJNOGU BI-OFFICE NA TRÓJNOGU BI-OFFICE NA TRÓJNOGU BI-OFFICE MOBILNY BI-OFFICE

Dwa wyciągane ramiona Z jednym wyciąganym ramieniem Zapewnia dobry kontrast kolorów Konstrukcja bez ramy Mobilny

wymiary tablicy (cm) 70x100 70x102 70x100 70x100 70x102

wymiary ze stelażem (cm) 70x195 70x195 70x195 70x195 70x191

rodzaj powierzchni suchościeralno-magnetyczna suchościeralno-magnetyczna suchościeralno-magnetyczna suchościeralna suchościeralno-magnetyczna

rodzaj podstawy na trójnogu na trójnogu na trójnogu na trójnogu ramienna 5 kółek z blokadą

regulowana wysokość ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zawiera półkę ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

kolor konstrukcji biało-szary biało-szary biało-szary biało-szary biało-czarny

wyciągane ramiona ✓ (2) ✓ (1)

ruchome uchwyty ✓ ✓ ✓ ✓ (2)

gwarancja (lata) 2 2 2 2

opis  • Stalowa, lakierowana powierzchnia 
suchościeralno-magnetyczna 
• Zapewnia dobry kontrast kolorów 
• Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem 
• Wąska, aluminiowa rama

• Regulowana wysokość
• Wyposażony w półkę na markery, gąbkę, 
magnesy 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną 
wymianę bloku

• Wyposażony w półkę na markery, gąbkę, 
magnesy 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną 
wymianę bloku
• Regulowana wysokość i haki

• Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem 
• Kompaktowa konstrukcja bez ramy 
• Regulowana wysokość
• Wyposażony w plastikową półkę na markery, 
gąbkę, magnesy
• Odsłonięte haczyki ułatwiające zakładanie 
bloku papieru

• Regulowana wysokość, kąt pochylenia oraz 
blokada kółek 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną 
wymianę bloku 
• Regulowany rozstaw haczyków na papier

indeks DN836 DN837 DN835 DN839 DN838

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

FLIPCHARTY Flipchart jest niemal niezbędny na każdym szkoleniu czy warsztatach.  
Warto o niego dbać regularnie używając płynów do czyszczenia tablic
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MEMOBE MEMOBE MEMOBE 3W1 MEMOBE NA TRÓJNOGU Q-CONNECT

Stabilna konstrukcja Wygodna regulacja wysokości dostosowana 
dla osób z niepełnosprawnością Wyposażony w 5 kółek z blokadą Wąska, plastikowa rama

wymiary tablicy (cm) 70x100 70x100 69x108 68x105 70x100

wymiary ze stelażem (cm) 70x220 70x180 69x110 68x220 70x185

rodzaj powierzchni szklana suchościeralno-magnetyczna lakierowana suchościeralno-magnetyczna lakierowana suchościeralno-magnetyczna suchościeralna

rodzaj podstawy circle 5 kółek z blokadą na trójnogu stelaż metalowy circle na trójnogu

regulowana wysokość ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zawiera półkę ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

kolor konstrukcji popielaty biały popielaty popielaty biało-czarny

wyciągane ramiona  ✓ (2) ✓

ruchome uchwyty  ✓ ✓

kolory -1 niebieski
-2 czarny
-10 biały

opis • Z wysokiej jakości szkła hartowanego 
biodegradowalnego o grub. 4 mm 
• Tył wykonany z jednolitego, galwanizowanego 
metalu 
• Dobre właściwości suchościeralne 
i magnetyczne 
• Czyścić za pomocą miękkiej ściereczki; można 
używać płynów dezynfekujących na bazie 
alkoholu

• Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej 
o grubości 2 mm w kolorze białym  
• Stabilna metalowa konstrukcja, metalowy 
docisk do papieru, rama plastikowa w kolorze 
białym 
• Tył tablicy wykończony okleiną w kolorze białym

• Z wygodną regulacją wysokości dostosowaną 
dla osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci 
i dorosłych 
• Tablica z wysokiej jakości stali lakierowanej 
na biało 
• Stelaż metalowy w kolorze popielatym z półką 
na markery

• Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej 
w kolorze białym 
• Regulowany rozstaw haków z eleganckim 
metalowym dociskiem do bloku, umożliwiający 
stosowanie różnych formatów papieru 
• Elegancka plastikowa rama i półka na markery 
o długości 68 cm w kolorze popielatym 
• Okres gwarancji na powierzchnię – 10 lat

• Posiada regulowane haczyki do mocowania 
papierowego bloku 
•Stelaż z regulacją wysokości max. 185 cm 
• Zintegrowana półka na artykuły piszące
• Waga netto 7,4 kg, brutto 9,9 kg

indeks AM666- AM516 AM665 AM519 PB213

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

FLIPCHARTY Flipchart jest niemal niezbędny na każdym szkoleniu czy warsztatach.  
Warto o niego dbać regularnie używając płynów do czyszczenia tablic
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indeks rozmiar
GR378 50 cm x 100 m
GR379 100 cm x 100 m

Folia bąbelkowa FOLIA DO DRUKAREK ARGO
Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek
• Bezbarwna folia poliestrowa  Grubość 100 mikronów • Do wydruków w laserowych 
drukarkach monochromatycznych i kserokopiarkach • Wysoka odporność termiczna 
• Dwustronne wykończenie antystatyczne

Folia do drukarek atramentowych
• Bezbarwna folia poliestrowa bez paska • Grubość 100 mikronów • Do wydruków 
w drukarkach atramentowych • Struktura folii zapobiegająca rozlewaniu się tuszu

Folia do drukarek

indeks rodzaj ark. w opak. format
AR385 do drukarek laserowych i kserokopiarek 100 A4
AR386 do drukarek atramentowych 50 A4

Folia do laminowania

FOLIA SAMOPRZYLEPNA DO DRUKAREK LASEROWYCH
Profesjonalna i estetyczna prezentacja wydruków
• Błyszcząca folia poliestrowa z klejem • Do wydruków w drukarkach laserowych, 
kserokopiarkach • Opakowanie 10 sztuk • Format A4 • Gramatura 50 g • Przezroczysta lub 
w kolorze białym lub srebrnym

indeks ark. w opak. format
AR448 10 A4

FOLIA DO LAMINATORA XYRON CREATIVE STATION
Łatwa w użyciu rolka do laminacji na zimno
• Łatwa w użyciu rolka do laminacji na zimno, która zapewni ochronę dokumentów 
• Możliwość laminacji długich dokumentów • Opatentowany system łatwej wymiany 
rolek z folią do laminacji • 10 m folii do laminacji na zimno • Szerokość laminacji 215 mm 
• Dwustronna laminacja • Przezroczysta folia 80 mikronów • Laminacja elastyczna, 
zalaminowane dokumenty mogą być składane • Znacznik końca folii informuje o potrzebie 
wymiany rolki

indeks długość rodzaj
ES901 10 m dwustronna
ES915 12 m samoprzylepna

Prezentacje  
i projekty

Znaki na zewnątrz 
 i wewnątrz

Zaproszenia  
i ozdoby

Fotograficzna jakość 
wydruków

Wodoodporne Do drukarek laserowych  
i atramentowych

FOLIA SAMOPRZYLEPNA AVERY ZWECKFORM
Certyfikowana jakość
• Powlekane folie o fotograficznej jakości druku idealne do tworzenia reklam: szyldów, 
materiałów ozdobnych, znaków • Nadają się na różne powierzchnie: szkło, tworzywa 
sztuczne, metale • Po naklejeniu folia „znika”, widoczny jest tylko nadruk • Posiadają 
technologię QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju podczas drukowania, co chroni 
delikatne elementy drukarki przed uszkodzeniem • Wyposażony w specjalną powłokę 
dostosowaną do wymagań drukarek atramentowych lub laserowych • Biała folia o kodzie 
3487 dedykowana jest do zastosowań zewnętrznych (wytrzymała, nierozpuszczalna 
w wodzie, odporna na zmiany temperatur i nieżółknąca)

indeks
kod  
produc.

grubość 
(mm)

ilość ark. 
w opak.

I L K LC kolor

ZW323 2500 0,17 10  przezroczysty
ZW160 2501 0,17 50  przezroczysty
ZW109 3480 0,14 100    przezroczysty
ZW008 3482 0,14 25    przezroczysty
ZW322 3487 0,12 100    biały

Folię stretch znajdziesz 
na stronie 149
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indeks ark. w opak. grubość
AR692 100 100 mic

FOLIA DO LAMINOWANIA TAKE BACK
• Błyszcząca i antystatyczna folia laminacyjna zabezpiecza dokumenty przed wilgocią, 
zabrudzeniami i kurzem • Możliwość odzyskania zalaminowanego dokumentu, wystarczy 
odciąć folię wzdłuż krawędzi zalaminowanego papieru i wyciągnąć jej zawartość 
• Rozmiar A4 (303×216 mm) 
• Opakowanie 100 sztuk 
• Grubość pojedynczego arkusza 100 mic.

indeks rodzaj
ES060 podajnik do folii
ES162 folia

FOLIA SAMOPRZYLEGAJĄCA DO PREZENTACJI EASYFLIP®

Elektrostatyczna – nie niszczy ścian
• Rolka folii polipropylenowej do flipchartów EasyFlip® • Samoprzylepna dzięki ładunkowi 
elektrostatycznemu • Biała gładka folia • Perforacja co 800 mm • Długość 20 m 
• Szerokość 60 cm • Możliwośc dokupienia podajnika do folii

Folia do prezentacji

FOLIA STRETCH 23 MIKRONY

indeks rodzaj
IK002 1,25 kg
IK011 2,5 kg

indeks rodzaj
IK004 3,2 kg
IK001 1,25 kg czarna

Folia stretch

indeks rodzaj grubość
ES1177 306 mm x 56,4 m 75 mic
ES1178 306 mm x 42,4 m 100 mic
ES1179 306 mm x 42,4 m 125 mic

FOLIA DO LAMINATORA GBC FOTON
Łatwa do załadowania kaseta z błyszczącą folią
• Wyjątkowy wkład do łatwego ładowania folii do użytku z Automatycznym Laminatorem 
GBC Foton 30 • Laminuje do 250 dokumentów A4 • Łatwa do załadowania kaseta z 
błyszczącą folią o grubości 75 mikronów • Po załadowaniu kasety czujniki automatycznie 
wykrywają grubość folii

FOLIA DO LAMINOWANIA OFFICE PRODUCTS
Folia do laminacji na gorąco
• Antystatyczna folia do laminacji • 100 sztuk w opakowaniu • Kolor transparentny

indeks rozmiar grubość
PB054 A5 2x80 mic
PB024 A4 2x80 mic
PB1167 A4 2x100 mic
PB1225 A4 2x125 mic
PB1173 A3 2x80 mic
PB1168 A3 2x100 mic

FOLIA DO LAMINOWANIA O.POUCH
Szeroki wybór rozmiarów i grubości
• 100 szt. w opakowaniu

format (mm) 80 mic 100 mic 125 mic 150 mic 175 mic 250 mic
wizytówka 60x95 – OP-FN13 – – – OP303
wizytówka 65x95 – OP230 OP325 – – OP-257
A7 80x110 OP-132 – – – – –
A6 111x154 OP056 OP057 – – – –
A5 154x216 OP058 OP897 OP346 OP347 OP0175 –
A4 216x303 OP060 OP061 OP062 OP349 OP153 OP063
A3 303x426 OP064 OP065 OP066 – – –
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Oznaczenia np.
na drzwiach i blatach

Zabezpieczenie włączników
światła, przycisków,

przełączników w windach itp.

Oklejanie książek, folderów,
teczek, broszur itp.

Ochrona klamek,
drzwi oraz okien

PCHAĆ
TUTAJ

PCHAĆ
TUTAJ

Etykiety można drukować
za pomocą wszystkich
standardowych drukarek
laserowych A4.

Mniej znaczy więcej!

Wprzypadku całkowitego zadruku
toner drukarki pokryłby biobójczą
powierzchnię etykiety, zmniejszając
w ten sposób działanie antydrobnoustrojowe na tym obszarze.

1 2 4

Folia samoprzylepna
antydrobnoustrojowa
usuwa 99,9%wszystkichmikrobów

Chroń siebie, swoich współpracowników, pacjentów lub gości przed infekcjami:
dzięki nowym i innowacyjnym foliom antydrobnoustrojowym od Avery Zweckform!

Kod Symbol
prod. Rozmiar (mm) Kolor Etykiet

na ark.
Arkuszy
w opak.

Etykiet
w opak.

L8001-10 210x297 biały 1 10 1 0
L8002-10 210x148 biały 2 10 2 0
L8003-10 105x148 biały 4 10 4 0
L8011-10 210x297 przezroczysty 1 10 1 0
L8012-10 210x148 przezroczysty 2 10 2 0
L8013-10 105x148 przezroczysty 4 10 40

Zanieczyszczenie powierzchni
bakteriami, wirusami, grzybami

i zarodnikami.

Działanie biobójcze jest
aktywowane światłem
widzialnym i tlenem.

Zarazki są szybko i skutecznie
unieszkodliwiane – zachowanie

bezpieczeństwa i higieny.

Jak to działa?

•

•

Usuwa 99,9%
wszystkich wirusów,
bakterii i zarazków.
Testowana przez
niezależne instytuty.
• Zgodna z ISO 22196.

99,9%
antydrobnoustrojowe

anty
mikrobowe

99,9%

• Ciągły i długotrwały
efekt samosterylizacji.
• Działanie aktywowane
światłem i tlenem.
• Skuteczne 24/7.

Kompleksowa ochrona

Całkowita
ochrona

• Przynajmniej 1 rok
skutecznego działania.
• Również w przypadku
przycinania na wymiar.
• Folie trwaleprzylegające.

Długotrwały efekt

Skuteczne
roczne

działanie

• Odporne na wodę
i środki dezynfekcyjne.
• Odpornena rozdarcia
i temperatury (-20°C+80°C).
• Czynniki zewnętrzne
nie zmniejszają efektu.

Wytrzymałe

Odporne
na środki do
dezynfekcji

L8001
L8011

L8002
L8012

L8003
L8013

ZW689-20
ZW688-20
ZW687-20
ZW689-10
ZW688-10
ZW687-10
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indeks kolor
PB740-2  czarny

indeks kolor
PB1012-2  czarny

indeks kolor
PB1055-5  szary
PB1055-2  czarny

indeks kolor
PB482-2  czarny

Fotel biurowy CRETE
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	50,5	x	48	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	50,5	x	68	cm.

Fotel biurowy CORSICA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:52	x	49	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	69	cm.

Fotel biurowy MALTA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej.
-	 Wymiary	siedziska:62,5	x	65	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	62,5	x	69	cm.

Fotel biurowy CYPRUS
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	52	x	50,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	67	cm.

indeks kolor
PB1056-2  czarny

Fotel biurowy IBIZA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	65	x	63	cm.
-	 Wymiary	oparcia:65	x	67	cm.

Fotele biurowe G
WARANCJA

L ATA
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indeks kolor
PB1059-2  czarny

indeks kolor
PB425-2  czarny

indeks kolor
PB426-2  czarny

Fotel biurowy LIPSI
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	siatki	typu	mesh.
-	 Wymiary	siedziska:58	x	58	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	58,5	x	62	cm.

Fotel biurowy RHODOS
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej.
-	 Wymiary	siedziska:	50	x	50	cm.
-	 Wymiary	oparcia:46	x	60	cm.

Fotel biurowy CORFU
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej	i	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	47	x	49	cm.
-	 Wymiary	oparcia:47	x	63	cm.

indeks kolor
PB484-2  czarny

Fotel biurowy TENERIFE
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	52	x	50,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:52	x	59	cm.
-	 Wymiary	zagłówka:26,5	x	17,5	cm.

Fotele biuroweG
WARANCJA

L ATA
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

NEOS MESH WHITE SZARY PORTO GTP ERGO LEON GTP2 STILLO 10 GTP ACTIVE-1 MEFISTO WELUR

Regulowane podparcie lędźwi Szerokie oparcie Ergonomicznie wyprofilowane oparcie Profilowane siedzisko eliminuje ucisk pod 
kolanami Tapicerka trudnozapalna

wymiary siedziska (cm) 46x46 49x41 49x45 46x43 52x47

wymiary oparcia (cm) 48x56 58x48 55x49 55x45 63x52

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj obicia siatka / tkanina tkanina tkanina tkanina tkanina

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość podłokietników ✓

podstawa nylonowa/kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 3 2 2 2 2

kolory szary ciemnoszary -5
granatowy -11

czarny -2
czerwony -3
pomarańczowy -7

czarny -2
szary -5
pomarańczowy -7
granatowy -11

czarny -2
granatowy -11

indeks NS816 NS752- NS425- NS423- / NS424- NS003-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

METRON OBAN TAKTIK KRZESŁO ISO BLACK KRZESŁO ISO CHROME KRZESŁO SAMBA

Wyjątkowo szerokie oparcie i siedzisko Oparcie z wysokogatunkowej siatki Wytrzymała konstrukcja i tapicerka Wytrzymała konstrukcja i tapicerka Podłokietniki z nakładkami z polerowanego 
drewna

wymiary siedziska (cm) 48x41 47x46 47x41 47x41 46x46

wymiary oparcia (cm) 55x45 59x52 53x35 53x35 43x55

regulowana wysokość fotela ✓ ✓

fuknkcja kołyski

rodzaj obicia tkanina tkanina / siatka tkanina tkanina ekoskóra

podłokietniki ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość podłokietników ✓

podstawa nylonowa / kółka nylonowa / kółka stalowa black / stopki chromowana / stopki chromowana / stopki

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2
szary -5
granatowy -11
ciemnoszary -18

czarny -2
pomarańczowy -7
szary -12
ciemnoszary -18

/

niebieski -1
czarny -2
czarno-szary -5
ciemnoszary -18

/

niebieski -1
czarny -2
czarno-szary -5
ciemnoszary -18

beżowy -16
brązowy -14
czarny -2

indeks NS549- NS550- NS009- NS399- NS510-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

NAVIGO WHITE PIASKOWY SPID R WILLIAM R STEEL OBAN MONAKO CASHY SZARY

Regulowana głębokość siedziska Wysokie profilowane oparcie Ergonomicznie wyprofilowane oparcie Regulowany zagłówek Łatwe w utrzymaniu czystości, nadaje się 
do dezynfekcji

wymiary siedziska (cm) 42x46 50x50,5 49x45 47x46 44x46

wymiary oparcia (cm) 43x52 84x46,5 55x49 59x52 42x32

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓ ✓

rodzaj obicia tkanina tkanina / ekoskóra / siatka tkanina tkanina / siatka tworzywo sztuczne

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość podłokietników ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

podstawa nylonowa/kółka chromowana / kółka chromowana / kółka nylonowa / kółka nylonowa/stopki

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 3 1 2 2 3

kolory piaskowy -CSE02 czarny -2 czarny -2
szary -5
granatowy -11

czarny -2
szary -5

szary -5

indeks NS817 NS569- NS575- NS579- NS819-5

poziom cenowy                          

EKO
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

CASHY RB SZARY MILAN CZARNY ZENIT STEEL BRAVO-PROFIL PIRX

Łatwe w utrzymaniu czystości, nadaje się 
do dezynfekcji Tapicerka antybakteryjna Nowoczesny design Podparcie pod lędźwie Dobry stosunek jakości do ceny

wymiary siedziska (cm) 44x46 40x48 52x46 46x41 46x41

wymiary oparcia (cm) 42x32 45x53 59x52 50x46 49x43

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓

rodzaj obicia tworzywo sztuczne tkanina skóra tkanina tkanina

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość podłokietników ✓

podstawa nylonowa / stopki nylonowa / kółka chromowana / kółka nylonowa / kółka nylonowa / kółka

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 3 2 2 2 2

kolory szary -5 czarny -2 czarny / niebieskoczarny -C14
czarny -C11
szary -C73
ciemnoszary -C38

szary -5 
ciemnoszary -18

indeks NS818-5 NS820- NS622 NS074- NS813-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

CRETE RHODOS CORFU CORSICA CYPRUS

Mechanizm TILT Mechanizm TILT Mechanizm TILT Mechanizm TILT Mechanizm TILT

wymiary siedziska (cm) 50,5x48 50x50 47x49 52x49 52x50,5

wymiary oparcia (cm) 68x50,5 60x46 63x47 69x52 67x52

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj obicia ekoskóra tkanina membranowa tkanina membranowa ekoskóra ekoskóra

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość podłokietników

podstawa stalowa / kółka chromowana  / kółka chromowana / kółka stalowa / kółka chromowana / kółka

regulowana wysokość oparcia

atest trudnopalności

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny -2 czarny -2 czarny -2 czarny -2 czarny -2

indeks PB740- PB425- PB426- PB1012- PB482-

poziom cenowy                          
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FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

TENERIFE MALTA THASSOS PAROS EVIA

Mechanizm TILT Możliwość swobodnego kołysania (ZC) – zintegrowany mechanizm CPT 
dwudźwigniowy Mechanizm ruchowy CPT Mechanizm ruchowy CPT

wymiary siedziska (cm) 52x50,5 62x62,5 46x50 45x48 44x48

wymiary oparcia (cm) 59x52 106,5-118,5 53-60 47-57 55-59

regulowana wysokość fotela ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj obicia ekoskóra tkanina membranowa tkanina Polyolefin 100% tkanina Polyolefin 100% tkanina Polyolefin 100%

podłokietniki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

regulowana wysokość podłokietników ✓

podstawa chromowana / kółka kółka kółka kółka kółka

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓ ✓

atest trudnopalności

gwarancja (lata) 2 2 2 2

kolory czarny -2 czarny -2
szary -5

czarny -2 czarny -2 czarny -2

indeks PB484- PB1055- PB1725 PB1726 PB1727

poziom cenowy                          



159

F

FOTELE I KRZESŁA Wybierając fotel do pracy, upewnij się, że jest on właściwie wyprofilowany.  
Im więcej możliwości regulacji tym bardziej komfortowa pozycja do siedzenia

KEFALONIA SKIATOS

Zintegrowany mechanizm asynchroniczny 
trzy dźwigniowy

Mechanizm synchroniczny z wbudowaną 
płytą przesuwu siedziska i regulacją kąta 
nachylenia siedziska

wymiary siedziska (cm) 45x50 46x50

wymiary oparcia (cm) 53-59 48

regulowana wysokość fotela ✓ ✓

fuknkcja kołyski ✓ ✓

rodzaj obicia tkanina Polyolefin 100% tkanina membranowa i polyolefin

podłokietniki ✓ ✓

regulowana wysokość podłokietników ✓ ✓

podstawa kółka kółka

regulowana wysokość oparcia ✓ ✓

atest trudnopalności ✓ ✓

gwarancja (lata) 2 2

kolory czarny -2 czarny -2

indeks PB1728 PB1729

poziom cenowy           

Krzesło Cashy

Krzesło ISO

Krzesło Taktik
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GĄBKA MAGNETYCZNA DO TABLIC DONAU
Nie rysuje powierzchni tablicy
• Wykonana z przyjemnego w dotyku materiału • Posiada warstwę magnetyczną, 
co pozwala na przytwierdzanie do tablic magnetycznych • Spód wykończony filcem 
umożliwiającym usuwanie śladów markerów • Charakteryzuje się ergonomicznym 
kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni • Występuje w jaskrawym żółtym 
kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie • Wymiary 106x52x20 mm

indeks
DN053

Gąbki do tablic

GĄBKA DO TABLIC MAGNETYCZNA MEMOBE
Ergonomiczny kształt
• Delikatny filcowy materiał zapewniający dokładne czyszczenie • Wbudowany 
magnes umożliwia montaż gąbki do powierzchni tablicy magnetycznej

indeks
AM321

GĄBKA DO TABLIC FILCOWA MEMOBOARDS
10 warstw filcu
• Gąbka do czyszczenia tablic suchościeralnych • Wygodny plastikowy uchwyt 
w kolorze popielatym • Strona czyszcząca wykonana z kilku warstw miękkiego filcu 
• Zanieczyszczoną warstwę można oderwać, co wydłuża okres przydatności gąbki

indeks
AM663

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO DO TABLIC SZKLANYCH
Gąbka magnetyczna do tablic szklanych
• Delikatnie czyści i nie rysuje powierzchni • W kolorze białym – pasująca kształtem 
do półki na markery

indeks rodzaj
ES1423 gąbka
ES1003 wkład

indeks
ES1422

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO DIAMOND DO TABLIC 
SZKLANYCH
Obustronny wkład
• Usuwa tusz i brud z powierzchni szklanych tablic • Ergonomicznie zaprojektowany, 
wygodny uchwyt • Magnetyczna • Dwustronna • Lekka, nadaje się do mycia w ręku 
• Przeznaczona do użytku z tablicami suchościeralnymi i flipchartam

indeks rodzaj
ES1420 gąbka
ES1421 wkłady

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO ECO NIEBIESKA
Łatwa w użytkowaniu
• Gąbka magnetyczna Nobo do tablic suchościeralnych • Trzymaj zawsze pod ręką, 
w pobliżu tablicy magnetycznej • Niebieska
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GĄBKA MAGNETYCZNA TETIS
Ścierak do tablic suchościeralnych KS108
• Ścierak z magnesem przeznaczony do tablic suchościeralnych 
• Pakowany w folię

ZESTAW GĄBKA MAGNETYCZNA + MARKERY 
SUCHOŚCIERALNE KS110-M3
Marker suchościeralny 3 szt. + ścierak KS110-M3
• Komplet 3 markerów suchościeralnych (czarny, czerwony, niebieski) ze ścierakiem 
magnetycznym • Trójkątny kształt markerów • Końcówka stożkowa • Grubość linii 
pisania 3 mm

indeks
TET122

indeks kolor
TET147   3 kolory

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Korzyści dla Klienta
☛ wygoda
☛ bezpieczeństwo
☛ wolna powierzchnia po obecnym archiwum
☛ oszczędność czasu spędzonego na szukaniu 

dokumentów
☛ szybki i prosty dostęp do dokumentów przez 

stronę WWW

Kompleksowa opieka nad dokumentami
archiwizacja | utylizacja | digitalizacja

Świadczymy usługi archiwizacji dokumentów
Zapewniamy bezpieczne i wygodne przechowywanie archiwalnych dokumentów.
Umożliwiamy szybki dostęp do nich za pomocą zaawansowanego systemu 
informatycznego. Skutecznie niszczymy poufne dokumenty, na co wystawiamy 
certyfikaty utylizacji.
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GILOTYNY Gilotyny wyposażone są w bardzo ostry nóż, dlatego wybierając swoje urządzenie  
warto zwrócić uwagę na cechy bezpieczeństwa jakie ono posiada

DAHLE 502 DAHLE 533 DAHLE 561 DAHLE 562 FUSION A4
Nóż górny i dolny ze stali Dwie nakładki kątowe i regulowany 

ogranicznik tylny
Nóż górny i dolny ze stali Made in Solingen Mechanizm laserowy do cięcia wąskich 

pasków
Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80 g)

format ciętych kartek A4 A4 A4 A4 A4

długość cięcia (mm) 320 340 360 360 320

wymiary blatu roboczego (mm) 420x175 450x285 440x265 460x490

ilość ciętych kartek 8 15 35 35 10

cechy bezpieczeństwa obrotowa opatentowana osłona ostrza automatyczna osłona noża osłona SafeCut™

miarki cięcia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj docisku ręczny ręczny automatyczny automatyczny ręczny

wymienny nóż ✓ ✓ ✓ ✓

zastosowanie do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia folii, kartonu, papieru do cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć

wymiary (cm) 482x340x216

gwarancja (lata) 2 2 5 5 2

produkt ekologiczny

kolor niebieski niebieski niebieski niebieski szary

indeks AM372 AM373 AM585 AM586 FE510

poziom cenowy                          
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GILOTYNY Gilotyny wyposażone są w bardzo ostry nóż, dlatego wybierając swoje urządzenie  
warto zwrócić uwagę na cechy bezpieczeństwa jakie ono posiada

FUSION A3 LEITZ PRECISION HOME OFFICE A4 LEITZ PRECISION OFFICE A4+ LEITZ PRECISION HOME OFFICE A3
Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g)

Podświetlenie EdgeGlow Podświetlenie EdgeGlow Podświetlenie EdgeGlow

format ciętych kartek A3 A4 A4+ A3

długość cięcia (mm) 455 305 381 420

wymiary blatu roboczego (mm)

ilość ciętych kartek 10 10 15 10

cechy bezpieczeństwa osłona SafeCut™ osłona zabezpieczająca ostrze osłona zabezpieczająca ostrze osłona zabezpieczająca ostrze

miarki cięcia ✓ ✓ ✓ ✓

rodzaj docisku ręczny ręczny ręczny ręczny

wymienny nóż

zastosowanie do cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć
do cięcia etykiet samoprzylepnych, folii, zdjęć, kartonu, 
materiału zalaminowanego, tektury

do cięcia etykiet samoprzylepnych, folii, zdjęć, kartonu, 
materiału zalaminowanego, tektury

do cięcia etykiet samoprzylepnych, folii, zdjęć, kartonu, 
materiału zalaminowanego, tektury

wymiary (cm) 588x418x216 47x33x30 58,5x36x30 61x39x30

gwarancja (lata) 2 3 5 3

produkt ekologiczny

kolor szary grafitowy grafitowy grafitowy

indeks FE511 ES1597 ES1599 ES1598

poziom cenowy                     
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GILOTYNY Gilotyny wyposażone są w bardzo ostry nóż, dlatego wybierając swoje urządzenie  
warto zwrócić uwagę na cechy bezpieczeństwa jakie ono posiada

EUROCUT A4 EUROCUT A3
Wyjmowane ostrze oraz podstawa z danymi, 
dotyczącymi formatu

Posiada przesuwny ogranicznik formatu

format ciętych kartek A4 A3

długość cięcia (mm) 335 430

wymiary blatu roboczego (mm) 270x340 430x630

ilość ciętych kartek 8 8

cechy bezpieczeństwa osłona noża osłona noża

miarki cięcia ✓ ✓

rodzaj docisku ręczny ręczny

wymienny nóż

zastosowanie do cięcia papieru do cięcia papieru

wymiary (cm) 27x53x29 40x63x40

gwarancja (lata) 2 2

produkt ekologiczny

kolor / niebiesko-czarny / niebiesko-czarny

indeks OP072 OP003

poziom cenowy           

po
Ofiso

dodo 
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EKO

GRAFITY OŁÓWKOWE PENTEL HI-POLYMER
Nie zawierają szkodliwych substancji
• Grafity ołówkowe Hi-Polymer są wyjątkowo trwałe, a zarazem elastyczne,  
ponieważ powstały z połączenia syntetycznej żywicy, grafitu i węgla

indeks rodzaj
PN1067-2B 0,5 mm 2B
PN1067-B 0,5 mm B
PN1067-HB 0,5 mm HB
PN1067-F 0,5 mm F

indeks rodzaj
PN1067-H 0,5 mm H
PN1067-2H 0,5 mm 2H
PN138-2B 0,7 mm 2B
PN138-B 0,7 mm B

indeks rodzaj
PN138-HB 0,7 mm HB
PN138-H 0,7 mm H
PN138-2H 0,7 mm 2H

Grafity

Ołówki automatyczne 
znajdziesz na str. 261-262

GRAFITY OŁÓWKOWE Q-CONNECT
Polimerowe
• Z wysokiej jakości grafitu, węgla i żywicy syntetycznej 
• Do rysowania na papierze oraz kalce kreślarskiej 
• Długość 60 mm 
• Nie zawierają niebezpiecznych substancji 
• 12 sztuk w opakowaniu

indeks rodzaj
PB200 0,5 mm HB
PB201 0,7 mm HB

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

średnica
oprawia max  
(kartek)

opakowanie  
(sztuk)

 biały  czarny  niebieski  zielony

4,5 mm 10 100 – – – OP025-4
6 mm 25 100 – OP026-2 OP026-1 OP026-4
8 mm 45 100 OP027-10 OP027-2 OP027-1 OP027-4
8 mm 45 25 – OP-006-2 – –
10 mm 65 100 OP028-10 OP028-2 OP028-1 OP028-4
10 mm 65 25 OP-007-10 OP-007-2 OP-007-1 OP-007-4
12 mm 105 100 – OP029-2 OP029-1 OP029-4
12 mm 105 25 OP-008-10 OP-008-2 OP-008-1 –
14 mm 125 100 OP030-10 OP030-2 OP030-1 OP030-4
14 mm 125 25 OP-009-10 OP-009-2 OP-009-1 –
16 mm 145 100 – OP031-2 OP031-1 OP031-4
16 mm 145 25 OP451-10 OP451-2 – –
18 mm 165 100 – OP032-2 OP032-1 OP032-4
18 mm 165 25 – OP-100-2 OP-100-1 –
20 mm 180 100 OP033-10 OP033-2 OP033-1 –
20 mm 180 25 OP-0102-10 OP-0102-2 – –
22 mm 210 100 OP034-10 OP034-2 OP034-1 OP034-4
25 mm 240 50 OP035-10 OP035-2 OP035-1 OP035-4
28 mm 270 50 OP036-10 OP036-2 OP036-1 OP036-4
32 mm 300 50 – OP037-2 OP037-1 OP037-4
38 mm 350 50 OP038-10 OP038-2 OP038-1 OP038-4
45 mm 440 50 OP039-10 OP039-2 OP039-1 –
51 mm 510 50 OP040-10 OP040-2 OP040-1 OP040-4

Grzbiety do bindowania

Okładki do bindowania  
znajdziesz na str. 260

GRZBIETY DO OPRAWY PLASTIKOWEJ O.COMB
Szeroki wybór rozmiarów

Gumki do ścierania

GUMKA DO ŚCIERANIA DUST FREE FABER-CASTELL
Nie zawiera ftalanów
• Bardzo wysokiej jakości gumka z PVC w ochronnym kartoniku • Nie zawiera ftalanów 
• Odpowiednia do grafitowych ołówków i kredek • Nie pozostawia śladów

indeks kolor wymiary
AM581-D biały 62x21, 5x11,5 mm
AM581-M biały 41x18, 5x11,5 mm
AM582-1 niebieski
AM582-2 czarny
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GUMKA DO ŚCIERANIA FACTIS S-20 CHLEBOWA
• Duża, miękka, syntetyczna gumka do wymazywania ołówków • Nadaje się do papierów 
zwykłych i pergaminowych • Posiada składniki polepszające własności wymazujące, 
niezmienne w całym okresie użytkowania  
• Wymiary 55,5x23,5x13,5 mm

indeks
FC007

Ołówki znajdziesz  
na str. 261-263

GUMKA OŁÓWKOWA PENTEL HI-POLYMER
Nie twardnieje i nie pęka
• Idealna do stosowania na papierze • Doskonale wyciera ołówek, nie naruszając struktury 
papieru • Jest bardzo miękka i nie wymaga dociskania do powierzchni

indeks rozmiar (mm) rodzaj
PN-ZEH03 35x16x11,5 mini
PN-ZEH05 43x17,4x11,7 mała
PN-ZEH10 65x24,2x12,4 średnia
PN-ZEH20 73,8x32,2x14 duża
PN-ZEH99 108x47x20 jumbo

GUMKI RECEPTURKI DONAU 60 MM
Zawartość kauczuku 80%
• Wytrzymałe i elastyczne • Wykonane z materiału o zwiększonej domieszce 
kauczuku (80%) • Rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych 650-700%  
• Średnica 60 mm • Mix kolorów

indeks kolor opak. ilość ± 2%
DN534 mix kolorów 100 g 400
DN156 mix kolorów 500 g 1450
DN157 mix kolorów 1000 g 2900

Gumki recepturki

Identyfikatory

indeks średn. x wys. x grubość kolor
EM1011-10 30x1,5x1,5 biały
EM1011-4 30x1,5x1,5 zielony
EM1012-10 40x1,5x1,5 biały
EM1012-4 40x1,5x1,5 zielony
EM1013-4 50x1,5x1,5 zielony
EM900-10 50x3,0x1,5 biały
EM900-4 50x3,0x1,5 zielony

indeks średn. x wys. x grubość kolor
EM900-3 50x3,0x1,5 czerwony
EM1014-10 80x1,5x1,5 biały
EM1014-4 80x1,5x1,5 zielony
EM1014-3 80x1,5x1,5 czerwony
EM1015-10 80x3,0x1,5 biały
EM1015-3 80x3,0x1,5 czerwony
EM1016-10 100x1,5x1,5 biały

GUMKI RECEPTURKI
Zawartość kauczuku 60%
• Są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, rolnictwie 
i ogrodnictwie, biurach, bankach, aptekach, gospodarstwie domowym i wielu 
innych gałęziach • Wytrzymałe • Elastyczne • Rozciągliwe • Wykonane 
z materiału o 60% domieszce kauczuku • Opakowanie 1 kg

IDENTYFIKATOR SAMOPRZYLEPNY TEKSTYLNY
• Wykonany z bardzo wytrzymałego jedwabiu octanowego • Nie zaleca się przyklejania 
na jedwab, skórzane produkty i na inne delikatne tkaniny • W opakowaniu znajduje się 
20 arkuszy (540 etykiet)

Indeks wymiary (mm) ilość arkuszy ilość 
DU1369 30x60 20 540
DU1370 40x75 20 240



167

I

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

IDENTYFIKATORY Organizując konferencję lub szkolenie warto zadbać o odpowiednią identyfikację Uczestników. Można do tego  
wykorzystać tradycyjne identyfikatory, jak również posłużyć się opaskami identyfikacyjnymi lub naklejkami na ubrania

OPASKI IDENTYFIKACYJNE 
NA NADGARSTKI

Z TAŚMĄ Z KLIPSEM I AGRAFKĄ Z KLIPSEM HOLDER PIONOWY

Wodoodporne, odporne na zabrudzenia oraz 
rozdarcia Z jedwabną taśmą Otwór z boku Odporny na pęknięcia Otwierany od góry

wymiary (mm) 265x18 85x50 90x57 92x58 68x108

rodzaj mocowania klej taśma z klipsem z klipsem i agrafką z klipsem posiada podłużny otwór

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 51

ilość w opakowaniu 100 1 1 1 1

gwarancja (lata)

kolor smyczy / obudowy  
  

żółty -6
biały -10  

niebieski -1
czarny -2

transparenty transparenty transparenty

opis • Idealne na spotkania firmowe, seminaria 
oraz różnego rodzaju wydarzenia • Za sprawą 
gładkiego materiału oraz gładkich krawędzi 
są bardzo wygodne do noszenia • Wykonane 
z białego lub żółtego poliestru – są trwałe, 
wodoodporne, odporne na zabrudzenia 
oraz rozdarcia • Przeznaczone do zadruku 
we wszystkich standardowych drukarkach 
laserowych • Łatwe do zadruku na własnym 
komputerze (np. logo, nazwa wydarzenia 
itp.) przy użyciu bezpłatnych szablonów oraz 
oprogramowania dostępnego na:  
www.avery-zweckform.pl

• Wykonany z elastycznego polipropylenu 
odpornego na pęknięcia
• Chroni karty magnetyczne, karty zbliżeniowe 
oraz identyfikatory
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające 
wysunięcie karty, wizytówki 
• Rozmiar przystosowany do kart wizytowych 
w rozmiarze 85x50 mm 
• W komplecie karta opisowa na nazwisko

• Wykonany z przezroczystego, sztywnego 
tworzywa
• Idealny na konferencje, szkolenia, itp.
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające 
wysunięcie karty, wizytówki 
• Rozmiar przystosowany do kart wizytowych 
w rozmiarze 57x90 mm 
• W komplecie karta opisowa na nazwisko

• Wykonany z elastycznego polipropylenu 
odpornego na pęknięcia
• Chroni karty magnetyczne, karty zbliżeniowe 
oraz identyfikatory
• Posiada wycięcie na palec ułatwiające 
wysunięcie karty, wizytówki 
• Rozmiar przystosowany do kart wizytowych 
w rozmiarze 87x54 mm 
• W komplecie karta opisowa na nazwisko

• Wykonany z elastycznego, 
przezroczystego PVC
• Posiada podłużny otwór umożliwiający 
przypięcie taśmy oraz dwa mocowania do 
zastosowania łańcuszka

indeks ZW655- DN931- DN341 DN810 DN536

poziom cenowy                          
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IDENTYFIKATORY Organizując konferencję lub szkolenie warto zadbać o odpowiednią identyfikację Uczestników. Można do tego 
wykorzystać tradycyjne identyfikatory, jak również posłużyć się opaskami identyfikacyjnymi lub naklejkami na ubrania

HOLDER POZIOMY Z TAŚMĄ 8525 CLASSIC CLICK FOLD

Otwierany z boku Dodatkowa kieszeń na wizytówkę Z ramką przypominającą aluminium Szybka wymiana etykiety

wymiary (mm) 105x65 A6 30x65 / 34x74 30x65 / 34x74 40x75 / 54x90

rodzaj mocowania posiada podłużny otwór taśma tekstylna z magnesem z klipem z kombi klipem

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 88

ilość w opakowaniu 1 10 10 10 25

gwarancja (lata) 2 2 2 2

kolor smyczy / obudowy transparenty  
 

czarny -2
granatowy -11

srebrny srebrny transparenty

opis • Wykonany z elastycznego, przezroczystego PVC
• Posiada podłużny otwór umożliwiający 
przypięcie taśmy oraz dwa mocowania 
do zastosowania łańcuszka

• Otwarcie od góry dla szybkiej wymiany wkładu 
• W zestawie z taśmą tekstylną o szerokości 
20 mm zakończoną dwoma zaczepami 
i z zamkiem wypinającym w razie silnego 
szarpnięcia 
• Dwa otwory w identyfikatorze gwarantują 
utrzymanie go w odpowiedniej pozycji

• Galwanizowane identyfikatory z ramką przypominającą aluminium 
• Przeznaczone do częstego noszenia np. na targach, w hotelu czy w sklepie  
• Wyjątkowo trwałe identyfikatory w eleganckiej, srebrnej ramce mogą być szybko 
ponownie opisane 
• Dzięki nakładce z tyłu identyfikatora, etykieta może być łatwo wymieniona na nową

• Wykonany z polypropylenu z wymienną 
etykietą do zadrukowania 
• Elastyczny zawias łączy przednią i tylną część 
identyfikatora i umożliwia prostą i szybką 
wymianę etykiety

indeks DN537 DU1506- DU611 / DU612 DU609 / DU610 DU627 / DU629

poziom cenowy                          
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IDENTYFIKATORY Organizując konferencję lub szkolenie warto zadbać o odpowiednią identyfikację Uczestników. Można do tego 
wykorzystać tradycyjne identyfikatory, jak również posłużyć się opaskami identyfikacyjnymi lub naklejkami na ubrania

CLICK FOLD Z KLIPEM 8002/8003

Szybka wymiana etykiety Z obrotowym klipem umożliwiającym pionowe zaczepienie

wymiary (mm) 40x75 / 54x90 54x90 54x90 90x60 60x90

rodzaj mocowania z magnesem z taśmą tekstylną z klipem z klipem pion z klipem poziom

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 88

ilość w opakowaniu 10 10 25 25 25

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolor smyczy / obudowy transparentny transparentny transparentny transparentny transparentny

opis • Wykonany z polypropylenu z wymienną etykietą do zadrukowania 
• Elastyczny zawias łączy przednią i tylną część identyfikatora i umożliwia prostą i szybką wymianę etykiety

• Z przezroczystej twardej folii 
• Z etykietką
• Mocowanie klipa zamyka jednocześnie kieszeń identyfikatora

indeks DU622 / DU594 DU599 DU1342 DU1252 DU1253

poziom cenowy                          
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IDENTYFIKATORY Organizując konferencję lub szkolenie warto zadbać o odpowiednią identyfikację Uczestników. Można do tego 
wykorzystać tradycyjne identyfikatory, jak również posłużyć się opaskami identyfikacyjnymi lub naklejkami na ubrania

Z KLIPEM 8106 Z TAŚMĄ 8139

Do dowodów lub kart identyfikacyjnych Identyfikator z przezroczystej twardej folii 
zawieszony na taśmie

wymiary (mm) 60x90 60x90

rodzaj mocowania z klipem z taśmą tekstylną

zawiera smycz ✓

długość smyczy (cm) 88

ilość w opakowaniu 25 10

gwarancja (lata) 2 2

kolor smyczy / obudowy
 

niebieski -1
czerwony -3
transparentny -20

czarny -2
czerwony -3
szary -5
granatowy -11

opis • Z mocno przezroczystej twardej folii 
• Z obrotowym klipsem umożliwiającym pionowe 
zaczepienie 
• Kieszeń otwarta od góry umożliwia szybkie 
wyciąganie dowodu bez odpinania klipsa 
• Z etykietami do zadrukowania

• Taśma o szerokości 10 mm zaopatrzona jest 
w zapięcie otwierane poprzez mocne szarpnięcie 
• Identyfikator jest otwarty od góry, co gwarantuje 
szybkie wyciągnięcie znajdującej się w nim etykiety, 
bez odpinania taśmy

indeks DU646- DU632-

poziom cenowy           

IDENTYFIKATORY – OPASKI IDENTYFIKACYJNE AVERY ZWECKFORM
Stylowe i łatwe do zaprojektowania
• Idealne na szkolenia i konferencje, a także dla hoteli, czy szpitali • Dostępne w kolorze białym i żółtym – wyraźnie 
widocznym • Przeznaczony do wszystkich typów drukarek laserowych • Idealne do noszenia dzięki miękkiemu materiałowi 
i gładkim krawędziom • Woodoodporne, odporne na rozdarcia i zabrudzenie • Oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi 
w użyciu szablonami Avery Zweckform oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

indeks kod producenta arkuszy w opak. format (mm) L LC kolor etykiet/opak.
ZW655-10 L4000-10 10 265x18   biały 100
ZW655-6 L4001-10 10 265x18   żółty 100

10

L4000

10

L4001

Darmowe  
szablony

i oprogramowanie
www.avery-zweckform.pl
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• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 190 x 143 x 40 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie 
dziesiętne, zaokrąglanie wyniku, kasowanie 
ostatniej pozycji

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1184

KALKULATOR BIUROWY K-DT4121-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 136 x 134 x 28 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie 
marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ 
TAX- , sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, 
podwójne zero

• możliwość kasowania ostatniej pozycji,  
pamięć 

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor srebrny

Indeks: DN1186

KALKULATOR BIUROWY K-DT4101-38 

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 155 x 152 x 28 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie 
dziesiętne, zaokrąglanie wyniku,  kasowanie 
ostatniej pozycji

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor biały

Indeks: DN1188

KALKULATOR BIUROWY K-DT4125-09

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 155 x 152 x 28 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie 
dziesiętne, zaokrąglanie wyniku,  kasowanie 
ostatniej pozycji

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor biały

Indeks: DN1187

KALKULATOR BIUROWY K-DT4126-09

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 14-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 190 x 143 x 40 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej 
pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, 
zaokrąglanie wyniku  

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1167

KALKULATOR BIUROWY K-DT4141-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 203 x 158 x 31 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie 
dziesiętne, zaokrąglanie wyniku,  kasowanie 
ostatniej pozycji

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1185

KALKULATOR BIUROWY K-DT4127-01

PREMIUM
PREMIUM

Marka Donau Tech to produkty premium, łączące w sobie tradycję z nowoczesnym designem, a przystępną cenę z wysoką jakością potwierdzoną 5-letnią gwarancją. Oferta marki obejmuje ponad 20 modeli kalkulatorów, od najprostszych modeli przeznaczonych do wielu zadań, aż po zaawansowane 
technologicznie kalkulatory naukowe. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej ergonomii każdego działania i są niezbędnym narzędziem, które może być wykorzystywane podczas pracy w biurze czy w trakcie nauki.

KALKULATORY BIUROWE
To najbardziej popularny, prosty model kalkulatora. Możemy wykonać na nim podstawowe obliczenia matematyczne.Do najczęstszych będą należeć dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz funkcje pierwiastka kwadratowego czy procentów. W dedykowanych dla firm urządzeniach spotkamy 
również funkcje przydatne np. w handlu. Mówimy tutaj chociażby o marży. Ten rodzaj kalkulatorów będzie cechować się dużym rozmiarem klawiszy  jednoliniowym wyświetlaczem, na którym pojawią się obliczenia. Urządzenia te charakteryzują się doskonałą jakością przy zachowaniu bardzo dobrej 
relacji cenowej i zdecydowanie ułatwiają pracę biurową.

Wysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

S M A R T  C A L C U L A T I O N

PREMIUM
PREMIUM

K
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• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 136 x 134 x 28 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie 
marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ 
TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, 
podwójne zero, pamięć wyłącza się 
automatycznie 

• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1168

KALKULATOR BIUROWY K-DT4122-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary:122 x 100 x 32 mm 
• posiada możliwość kasowania ostatniej 

pozycji oraz obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1171

KALKULATOR BIUROWY K-DT4102-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 140 x 122 x 27 mm
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie 
marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ 
TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, 
podwójne zero, pamięć, suma całkowita GT

• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji
• kolor czarny

Indeks: DN1174

KALKULATOR BIUROWY K-DT4128-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 130 x 104 x 19 mm
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji
• kolor czarny

Indeks: DN1169

KALKULATOR BIUROWY K-DT4081-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno -solarnym

• wymiary: 122 x 100 x 32 mm 
• posiada możliwość kasowania ostatniej 

pozycji oraz obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1172

KALKULATOR BIUROWY K-DT4124-01

PREMIUM
PREMIUM

KALKULATOR BIUROWY K-DT4129-38

• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 210 x 154 x 34 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU,  podwójne zero, kasowanie ostatniej 
pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, 
zaokrąglanie wyniku, suma całkowita GT 

• metalowa obudowa
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor srebrny

Indeks: DN1175

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 186 x 142 x 30 mm
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU,  podwójne zero, pamięć, ustawienie 
dziesiętne, zaokrąglanie wyniku,  kasowanie 
ostatniej pozycji

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1170

KALKULATOR BIUROWY K-DT4123-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 16-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 122 x 100 x 32 mm 
• posiada funkcję pierwiastka kwadratowego 

oraz obliczania procentów, obliczanie marży 
MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej 
pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, 
zaokrąglanie wyniku, konwersja walut

• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1173

KALKULATOR BIUROWY K-DT4161-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjnym

• wymiary: 114 x 69 x 18 mm 
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1177

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2085-01

PREMIUM
PREMIUM

K
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Liczba cyfr na wyświetlaczu 12 12 10 12 12 14 12 8 12 10 12 16 12 12 8 8 8 8 8 8 8

Obliczanie marży (MU)           

Pamięć           

Zaokrąglanie wyników        

Kasowanie ostatniej pozycji            

Funkcja Check & Correct    

Obliczenia podatkowe    

Obliczenia walutowe 

Typ przycisków plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe plastikowe gumowe gumowe gumowe gumowe gumowe gumowe gumowe

Zasilanie bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bat-solar bateryjne bat-solar bateryjne bateryjne bat-solar bateryjne bateryjne

Wymiary (mm, dł. x szer. x wys.) 199 x 153 x 31 203 x 158 x 31 136 x 134 x 28 156 x 152 x 28 156 x 152 x 28 199 x 153 x 31 136 x 134 x 28 134 x 104 x 17 186 x 142 x 30 125 x 100 x 27 125 x 100 x 27 199 x 153 x 31 140 x 122 x 27 210 x 154 x 34 114 x 69 x 18 97 x 60 x 11 89 x 56 x 11 97 x 60 x 11 90 x 60 x 11 127 x 104 x 8 180 x 90 x 19

Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat

Kolor czarny czarny srebrny biały biały czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny srebrny czarny czarny czarny czarny czarny czarny czarny

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjnym

• wymiary: 89 x 58 x 11 mm 
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1179

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2083-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjnym

• wymiary: 116 x 68 x 18 mm 
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor: czarny

Indeks: DN1182

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2086-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjnym

• wymiary: 116 x 68 x 18 mm 
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1183

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2087-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjnym

• wymiary: 97 x 62 x 11 mm 
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1180

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2084-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 90 x 60 x 11 mm 
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1181

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2081-01

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z naturalnym systemem zapisu V.P.A.M
• wymiary: 164 x 84 x 20  mm
• posiada m.in. zmienną losową zmienną losową liczb całkowitych, nowy tryb 

równań, 9 komórek pamięci, dwuwierszowy wyświetlacz, całki oznaczone 
i wartość pochodnej w punkcie, operacje na macierzach (3x3), liczby zespolo-
ne, zaawansowaną statystykę i regresję, binarny, ósemkowy i szesnastkowy 
system liczbowy, operacje na wektorach, rozwiązywanie równań i układów 
równań,  rozwiązywanie wzoru (funkcja Solver), 40 stałych naukowych, 
możliwość konwersji 20 jednostek, pamięć obliczeń, obliczanie wartości 
wyrażeń, sumę wyrazów ciągu, funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, 
logarytm dziesiętny, naturalny i o dowolnej podstawie, wartość bezwzględ-
ną, tabelę funkcji, kombinacje i permutacje, ułamki zwykłe, konwersję 
współrzędnych biegunowych i prostokątnych, konwersję jednostek kąta 
(DEG, RAD, GRA), notację inżynierską

• regulacja kontrastu wyświetlacza  
• podwójne zasilanie – solarne + bateria LR44 
• wyłącza się automatycznie
• 5 lat gwarancji
• kolor srebrny

Indeks: DN1176

KALKULATOR NAUKOWY K-DT6001-38

PREMIUM
PREMIUM

• kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem  
z zasilaniem bateryjno-solarnym

• wymiary: 97 x 60 x 11 mm 
• funkcja pierwiastka kwadratowego oraz 

obliczania procentów
• wyłącza się automatycznie 
• 5 lat gwarancji 
• kolor czarny

Indeks: DN1178

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2082-01

PREMIUM
PREMIUM

K
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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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

klawisz cofania ✓ ✓ ✓ ✓

obliczenia tax+/tax- ✓ ✓

obliczenia H/M/S ✓

obliczanie sumy końcowej (GT) ✓ ✓

podwójna pamięć ✓

gumowane stopki ✓ ✓ ✓ ✓

wodoodporność ✓
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 ✓ ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+ ✓ ✓ ✓ ✓

klawisz cofania ✓ ✓ ✓

obliczenia tax+/tax-

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT)

podwójna pamięć ✓ ✓

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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

klawisz cofania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

obliczenia tax+/tax-

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT) ✓ ✓ ✓

podwójna pamięć

gumowane stopki ✓ ✓

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                          
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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 K-DT4121-01 K-DT4127-01

Małe wymiary Z marżą i klawiszem cofania Kalkulator biurowy z marżą

typ biurowy biurowy biurowy biurowy biurowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 12 12 12 12 12

podwójne zasilanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+ ✓ ✓

klawisz cofania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

obliczenia tax+/tax-

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT) ✓

podwójna pamięć ✓

gumowane stopki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

wodoodporność

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

wymiary (mm) 130x103x32 137x103x32 160x152x32 190x143x40 203x158x21

waga (g) 180 130 175

gwarancja (lata) 6 6 6 5 5

kolory czarny czarny czarny -2
szary -5

czarny czarny

indeks ZI048 ZI006 ZI005- DN1185 DN1185

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

K-DT4101-38 K-DT4126-09 K-DT4125-09 K-DT4141-01 K-DT4122-01

typ biurowy biurowy biurowy biurowy biurowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 10 12 12 14 12

podwójne zasilanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+ ✓ ✓ ✓

klawisz cofania ✓ ✓ ✓ ✓

obliczenia tax+/tax- ✓ ✓ ✓

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT)

podwójna pamięć

gumowane stopki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

wodoodporność

inne funkcje

wymiary (mm) 136x134x28 156x152x28 156x152x28 199x153x31 136x134x28

waga (g)

gwarancja (lata) 5 5 5 5 5

kolory srebrny biały biały czarny czarny

indeks DN1186 DN1187 DN1188 DN1167 DN1168

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

K-DT4081-01 K-DT4123-01 K-DT4102-01 K-DT4124-01 K-DT4161-01

typ biurowy biurowy biurowy biurowy biurowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 8 12 10 12 16

podwójne zasilanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+

klawisz cofania ✓ ✓ ✓ ✓

obliczenia tax+/tax-

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT)

podwójna pamięć

gumowane stopki ✓

wodoodporność

inne funkcje

wymiary (mm) 134x104x17 186x142x30 125x100x27 125x100x27 199x153x31

waga (g)

gwarancja (lata) 5 5 5 5 5

kolory czarny czarny czarny czarny czarny

indeks DN1169 DN1170 DN1171 DN1172 DN1173

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

K-DT4128-01 K-DT4129-38 K-DT2085-01 K-DT2082-01 K-DT2083-01

Metalowa obudowa

typ biurowy biurowy kieszonkowy kieszonkowy kieszonkowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 12 12 8 8 8

podwójne zasilanie ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+

klawisz cofania ✓

obliczenia tax+/tax- ✓

obliczenia H/M/S

obliczanie sumy końcowej (GT) ✓

podwójna pamięć

gumowane stopki ✓

wodoodporność

inne funkcje

wymiary (mm) 140x122x27 210x154x34 114x69x18 97x60x11 89x56x11

waga (g)

gwarancja (lata) 5 5 5 5 5

kolory czarny srebrny czarny czarny czarny

indeks DN1174 DN1175 DN1177 DN1178 DN1179

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

K-DT2084-01 K-DT2081-01 K-DT2086-01 K-DT2087-01 K-DT6001-38

typ kieszonkowy kieszonkowy kieszonkowy kieszonkowy naukowy

ilość pozycji na wyświetlaczu 8 8 8 8

podwójne zasilanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

procenty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zmiana znaku -/+ ✓

klawisz cofania ✓

obliczenia tax+/tax- ✓

obliczenia H/M/S ✓

obliczanie sumy końcowej (GT) ✓

podwójna pamięć ✓

gumowane stopki

wodoodporność

inne funkcje

wymiary (mm) 97x60x11 90x60x11 127x104x8 180x90x19 164x84x20

waga (g)

gwarancja (lata) 5 5 5 5 5

kolory czarny czarny czarny czarny srebrny

indeks DN1180 DN1181 DN1182 DN1183 DN1176

poziom cenowy                          
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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

indeks kolor
TP263 ecru
TP295 fioletowy
TP281 jasny pomarańczowy
TP292 jasny różowy
TP288 jasny zielony
TP286 jasny żółty
TP283 niebieski
TP291 pomarańczowy
TP293 różowy

indeks kolor
TP289 seledynowy
TP323 srebrny
TP287 szary
TP297 zielony
TP285 żółty
TP323 srebrny
TP427-18 złoty

Karton

indeks kolor gramatura szt.
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
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
AR286 Kora kremowy 230 g/m2 20

indeks kolor gramatura szt.
AR586 Kraft beżowy 275 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
AR291 Skóra biały 230 g/m2 20
AR292 Skóra kremowy 230 g/m2 20

Kora

Płótno

Iceland

Laid Millenium

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 i 120 g/m2 • Karton Gładki, Millenium i Kraft przeznaczone do drukarek laserowych 
i atramentowych • Opakowanie 20 lub 50 ark. A4

Kartony ozdobne

Floryda Kraft

Skóra

Szukasz gotowych dyplomów?
Znajdziesz je na str. 123
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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. 334

indeks rodzaj ilość w opak. kolor
DN032 ołówkowa 100 szt. fioletowy
DN030 ołówkowa 50 szt. fioletowy
DN031 maszynowa 100 szt. czarny
DN1051 maszynowa 50 szt. czarny

Kalki

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

KALKI TECHNICZNE
Wyjątkowo gładka powierzchnia
• Używane głównie do sporządzania na nich rysunków technicznych ołówkiem lub 
tuszem • Kalka techniczna cechuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną, równą, gładką 
powierzchnią, stabilnością wymiarową, odpornością na wymazywanie

indeks rodzaj format gramatura
TP440 kalka A4 90 g
TP441 kalka A3 90 g

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
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Kieszenie magazynowe

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)

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

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 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

WODOSZCZELNA KIESZEŃ NA INFORMACJĘ
Chroni podczas deszczu, w warunkach wilgoci i brudu
• Wodoszczelne kieszenie są idealne do umieszczania informacji na zewnątrz, w takich 
miejscach, jak centra ogrodnicze, sauny, baseny, bramy i tablice informacyjne, gdzie 
możliwy jest kontakt z wodą • Przyklejane za pomocą 4 dołączonych samoprzylepnych 
podkładek • Produkt przetestowany zgodnie z normą IPX5 (ochrona przed strumieniami 
wody ze wszystkich kierunków) • Przezroczyste tworzywo sztuczne odporne na 
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, odporne na zarysowania z efektem 
antyrefleksyjnym

indeks kolor format rodzaj
DU640 przezroczysty A4 samoprzylepna
DU637 przezroczysty A3 samoprzylepna
DU637 przezroczysty A4 magnetyczna
DU564 przezroczysty A3 magnetyczna
DU293 przezroczysty A4 opaska ściągająca
DU294 przezroczysty A3 opaska ściągająca
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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)

KIESZEŃ NA INFORMACJĘ A4 MOCOWANA STATYCZNIE
Przyczepność statyczna bez kleju
• Przytwierdzanie informacji do wewnętrznych szklanych powierzchni, w tym również 
zakrzywionych, takich jak np. szyby samochodoweNa dokumenty w formacie A4 
• Przyczepność statyczna dzięki adhezji (bez kleju) • Odporna na ciepło do temperatury 
ok. 70°C • Odporna na promieniowanie UV do 2 lat • Można ją usunąć bez pozostawiania 
śladów – do wielokrotnego użytku • Łatwa wymiana informacji dzięki szczelinie na tylnej 
ściance • Może być używana w formacie pionowym i poziomym • Wymiary wewnętrzne: 
303 mm x 216 mm  • Wymiary zewnętrzne: 323 mm x 236 mm

indeks kolor opakowanie
DU1654-19 / antracytowy/szary 5 szt.
DU1655-19 / antracytowy/szary 1 szt.

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)
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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KLEJE W PŁYNIE Przezroczysty klej do łatwego łączenia wyrobów papierniczych. Łatwy w dozowaniu. 
Bezbarwne opakowania pozwalają sprawdzić ilość kleju w opakowaniu

 DWUSTRONNY WHITE CRAFT DONAU ROLLER OFFICE PRODUCTS PRITT PEN

Dwie końcówki dozujące Z metalową kulką do nanoszenia kleju Wyposażony w gąbczastą końcówkę Bezpieczny dla dzieci

pojemność (ml) 34 50 50 40

nietoksyczny ✓ ✓ ✓ ✓

usuwalny wodą ✓ ✓ ✓ ✓

bezzapachowy ✓ ✓ ✓

szybkoschnący ✓ ✓

zgodny z normą CE ✓ ✓ ✓

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

kolory bezbarwny bezbarwny bezbarwny bezbarwny

opis • Wysokiej jakości klej w płynie
• Zmywalny
• Przezroczysty po wyschnięciu
• Elastyczny po wyschnięciu
• Nie kruszy się
• Przeznaczony do papieru, drewna i tkanin
• 2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni i wąska 
do precyzyjnego dozowania
• Zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej

• 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

• Klej w płynie
• Nie rozlewa się dzięki specjalnemu aplikatorowi
• Zapewnia precyzyjną aplikację
• Ekonomiczny i łatwy w stosowaniu
• Bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska
• Zmywalny w temperaturze 40°C
• Zastosowanie: wygodny w użyciu klej do papieru, tektury 
i fotografii, przydatny w biurze, jak również przy różnego 
rodzaju pracach plastycznych

indeks KW380 DN604 DN149 HEN020

poziom cenowy                     

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Pr
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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 ✓ ✓ ✓ ✓

usuwalny wodą ✓ ✓ ✓ ✓

bezzapachowy ✓ ✓ ✓ ✓

szybkoschnący ✓ ✓ ✓ ✓

na bazie PVP ✓ ✓ ✓

zgodny z normą CE ✓ ✓ ✓

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
• Kupując klej AMOS, wspierasz program dożywiania dzieci 
Pajacyk PAH

• 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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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 pojemn.
TIE013 bezbarwny 2 g

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

indeks kolor pojemn.
TIE012 bezbarwny 2 g

Kleje supermocne

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 pojemn,
TIE014 biały 25 ml

indeks kolor pojemn.
TIE015 jasnobrązowy 80 ml

indeks w opak.
PB1074 100 szt.

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 Klipsy do dokumentów

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 w opak.
PB933 100 szt.

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 BIUROWE TETIS 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.

Przydatne rzeczy 
do mocowania znajdziesz 

na str. 334-335



190

K

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

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

Koperty

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 granatowy 120 1000

AG223 110x220 mm DL HK biała DELUX granatowy 120 1000

AG224 162x229 mm C5 HK biała DELUX granatowy 120 500

NC191 229x324 mm C4 HK biała DELUX granatowy 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 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

AG218
162x229 mm

C5 HK biała niebieski – 500

BG017 C5 HK brązowa – – 500

BG018
176x250 mm

B5 HK biała niebieski – 500

BG019 B5 HK brązowa – – 500

AG219

229x324 mm

C4 HK biała niebieski – 250

AG220 C4 HK biała okno prawe niebieski 55x90 250

BG021 C4 HK brązowa – – 250

BG022
250x353 mm

B4 HK biała niebieski – 250

BG023 B4 HK brązowa – – 250

Sortery na korespondencję  
znajdziesz na str. 311
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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 
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

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 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

BG004
110x220 mm

DL SK biała niebieski – 1000

BG005 DL SK biała okno prawe niebieski 45x90 1000

AG225
162x229 mm

C5 SK biała niebieski – 500

BG008 C5 SK brązowa – – 500

BG009
176x250 mm

B5 SK biała niebieski – 500

BG010 B5 SK brązowa – – 500

AG226

229x324 mm

C4 SK biała niebieski – 250

NC193 C4  SK biała okno prawe niebieski 55x90 250

BG012 C4 SK brązowa – – 250

BG013
250x353 mm

B4 SK biała niebieski – 250

BG014 B4 SK brązowa – – 250
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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 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

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

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 szt.
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

w

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

DONAU DNL-412 CT-GN510/B QAR-506 QJR-506

Wysokowydajna warstwa kryjąca Łatwo koryguje pod każdym kątem Do wszystkich typów tuszu Korektor stojący Końcówka wysuwana po kliknięciu w przycisk

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

ruchoma końcówka 
ze stabilizatorem ✓ ✓ ✓

system korekcji bocznej ✓ ✓ ✓ ✓

wygodny dla leworęcznych ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

wymienny wkład ✓ ✓

pozycja pionowa ✓

zgodny z normą CE

gwarancja (lata) 5 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

• 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
• Niewidoczny na kopiach i faksach

• Do wszystkich typów tuszu 
• Transparentna obudowa pozwala na kontrolę 
stopnia zużycia taśmy
• Niewidoczny na kopiach i faksach

• 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

• 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 

indeks DN055 KW925 KW883 KW094 KW1090

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

QRM-506 WKŁAD DO KOREKTORÓW OVAL BLANCO MINI BLANCO MAXI BLANCO MAXI

Kieszonkowy Warstwa kryjąca jest niewidoczna na kopiach 
i faksach Taśma odporna na przerwania Taśma odporna na przerwania Taśma odporna na przerwania

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

ruchoma końcówka 
ze stabilizatorem ✓ ✓

system korekcji bocznej ✓ ✓

wygodny dla leworęcznych ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

wymienny wkład ✓ ✓

pozycja pionowa

zgodny z normą CE ✓ ✓ ✓

gwarancja (lata) 5 5

opis • 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
• Długość 88 mm, średnica 22 mm

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

• 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

indeks KW627 KW1088 HL380 HL567 HL379

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

ZT54 CLT-205

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

wymiary taśmy (mm/m) 4,2/25 5/6

ruchoma końcówka 
ze stabilizatorem

ruchomy mechanizm zabezpieczający ✓

system korekcji bocznej

wygodny dla leworęcznych ✓ ✓

wymienny wkład

pozycja pionowa

zgodny z normą CE ✓ ✓

gwarancja (lata) 2

opis • 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 PN-ZT54 UN139

poziom cenowy           

EKO EKO

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks
TO323

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

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



196

K

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl
Indeks Nazwa Rozmiar

HEN030 PRITT ECO FLEX 
– korektor w taśmie, myszka, blister 4,2 mm x 10 m

Indeks Nazwa Rozmiar

HEN005 PRITT COMPACT FLEX  
– korektor w taśmie, myszka 4,2 mm x 10 m

Indeks Nazwa Rozmiar

HEN015 PRITT MINI FLEX 
– korektor w taśmie, myszka  4,2 mm x 7 m

Indeks Nazwa Rozmiar

HEN031 Pritt System – korektor w taśmie  
z wymiennymi kasetami 6,0 mm x 12 m

Indeks Nazwa Rozmiar

HEN019 Pritt System – korektor w taśmie  
z wymiennymi kasetami 4,2 mm x 12 m

Indeks Nazwa Rozmiar

HEN028 Kaseta wymienna do korektora w taśmie 
Pritt System 4,2 mm x 12 m

Korektor w taśmie Pritt – mały, ale skuteczny!

• wygodna i czysta korekcja dzięki nowemu aplikatorowi  
dopasowującemu się do korygowanej powierzchni 

• systemy korekcji push (wygodny przy korekcji
• pojedynczych znaków)  

i pull (do większych partii tekstu)
• transparentna obudowa pozwala kontrolować  

zużycie taśmy
• 12, 10 lub 7 metrów wysokiej jakości taśmy
• obudowa wykonana w 50%  

z recyklingowanego plastiku
• w 100% nadaje się do recyklingu

NOWOŚĆ!

% NATURAL
INGREDIENTS*
97
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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

PRODUKT

POLSKI

KOŁOZESZYTY
Miksy okładek w najmodniejszych trendach tego sezonu
• 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 Satin Gold z kol. marginesem kratka 100
ID193 B5 kratka 160

KOŁOZESZYT / KOŁOBRULION TOP 2000 COLOR
Doskonale nadaje się do użytku profesjonalnego
• Laminowana okładka – miękka w kołozeszytach, twarda w kołobrulionach • Prosty, 
stonowany, monokolorowy nadruk • Podwójna spirala • Liniatura w kratkę • Papier 
o grubości 70 g/m2

indeks format kolor kartek rodzaj
HM578 A5 mix kolorów 80 kołobrulion
HM579-1 A5 niebieski 100 kołobrulion
HM581-1 A5 niebieski 100 kołozeszyt
HM582 A5 mix kolorów 80 kołozeszyt
HM577 A4 mix kolorów 80 kołobrulion
HM580-1 A4 niebieski 100 kołobrulion
HM363 A4 mix kolorów 100 kołozeszyt
HM583 A4 mix kolorów 80 kołozeszyt

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

Kołonotatniki
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KOSTKA / NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU
Uniwersalne żółte karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• Gramatura: 70 g/m2 (+/- 4%) • Klej usuwalny za pomocą wody • Posiada oznaczenie 
„Zielony Punkt” (Der Grüne Punkt) – oznaczające udział w systemie recyklingu 
i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE • Zabezpieczone folią 
z charakterystycznym czerwonym paskiem ułatwiającym otwieranie

indeks kolor wymiary kartek
PB1040 żółty 38x51 mm 1x100
PB787 żółty 51x76 mm 1x100
PB1041 żółty 76x76 mm 1x100
PB1157 żółty 105x76 mm 1x100
PB1042 żółty 127x76 mm 1x100

Kostka / notes

indeks rodzaj format (mm)
ilość karteczek 
w opakowaniu

DN015 pastel 76x76 400
DN020 pastel 76x76 450

NOTES SAMOPRZYLEPNY „KOSTKA”  
DONAU PASTELOWY
Karteczki w delikatnych, pastelowych kolorach
• Idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu  
• Możliwość przeklejania karteczek • Substancja klejąca usuwalna za pomocą wody 
• Gramatura 75 g/m2

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

indeks rodzaj kolor kartek
DN014 38x51 mm neon 4x50

NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU ZESTAW NEONOWY
Możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
• Karteczki samoprzylepne, idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze, 
jak i domu • Nowe, żywe, fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej 
karteczki z informacją • Gramatura 70 g/m2 • Klej usuwalny za pomocą wody
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NOTES SAMOPRZYLEPNY W LINIĘ
Można wielokrotnie przyklejać i odklejać
• Idealny do przekazywania wiadomości • 100 karteczek • Gramatura 75 g/m2 
• Karteczki w żółtym kolorze z nadrukowanymi liniami • Klej na bazie wody, umieszczony 
wzdłuż krótkiego boku • Można wielokrotnie przyklejać i odklejać

indeks kolor wymiary (mm)
DN863 żółty 101x151
DN1236 żółty 150x203

indeks kolor grubość wymiary
TIE030 pastel żółty 100 kartek 50x40 mm
TIE031 pastel żółty 100 kartek 50x75 mm
TIE028 pastel żółty 100 kartek 75x75 mm
TIE032 pastel żółty 100 kartek 100x75 mm
TIE033 pastel żółty 100 kartek 125x75 mm

TRES NOTES
Notes posiada certyfikat FSC
• Wykonany z wysokiej jakości papieru z samoprzylepnym paskiem umieszczony 
po dłuższym boku • Możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania • Klej na bazie 
wody i bez rozpuszczalników

indeks rozmiar kolor ilość
PB818-1 76x76 mm niebieski 1x100
PB818-4 76x76 mm zielony 1x100
PB818-6 76x76 mm żółty 1x100
PB818-7 76x76 mm pomarańczowy 1x100
PB818-8 76x76 mm różowy 1x100

NOTES SAMOPRZYLEPNY  
OFFICE PRODUCTS NEON
Piękne, neonowe kolory
• Karteczki samoprzylepne w najpopularniejszym formacie • Gramatura 70 g/m2 
• Klej usuwalny za pomocą wody • Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna)

indeks rozmiar kolor ilość
PB1158 76x76 mm mix kolorów 12 x 100 szt.

NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU 76x76 MM
Klej usuwalny za pomocą wody
• Karteczki samoprzylepne w różnych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości 
zarówno w biurze jak i domu • Ilość karteczek 12x100 w rozmiarze 76x76 mm 
• Gramatura 70 g/m2 ± 4% • Możliwość przeklejania karteczek • Mix kolorów

indeks rozmiar kolor ilość
PB835 76x76 mm żółty 1x100

NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU TYPU „Z”
Sklejony harmonijkowo w układzie „zetka”
• Uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu  
• Gramatura 75 g/m2 • Możliwość przeklejania karteczek  
• Klej usuwalny za pomocą wody

NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU KSZTAŁTY
Rózne kształty
• Idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze, jak i domu • Gramatura 75 g/
m2 • Grubość 5 mm • Możliwość przeklejania karteczek • Klej usuwalny za pomocą wody

indeks kolor kształt kartek
DN693 jasnoróżowy strzałka 1x50
DN694 żółty telefon 1x50
DN695 jasnoróżowy serduszko 1x50
DN720 jasnoróżowy gwiazdka 1x50
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indeks kolor ilość kart. wymiary

DN509

 żółty eco
1 x 100

127x76 mm
DN500 101x76 mm
DN506 76x76 mm
DN507 51x76 mm
DN508 3 x 100 51x38 mm

Karteczki samoprzylepne 
•  W żółtym, neutralnym kolorze •  Idealne do przekazywania wiadomości 
•  Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) •  Gramatura 70  g/m2 •  Klej 
usuwalny za pomocą wody

indeks kolor ilość kart. wymiary

PB756

 żółty eco

3 x 100 51x38 mm
PB004

1 x 100

51x76 mm
PB065 76x76 mm
PB817 101x76 mm
PB741 127x76 mm
PB1039 1 x 400 76x76 mm

Karteczki samopoprzylepne Donau ECO
•  W żółtym, neutralnym kolorze •  Idealne do przekazywania wiadomości 
•  Wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) •  Gramatura 70  g/m2 •  Klej 
usuwalny za pomocą wody •  Indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem 
ułatwiającym otwieranie
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1 2

3 4 5

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Super Sticky w kolorach Miami

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Super Sticky w kolorach Rio de Janeiro

Kolory, które przykuwają uwagę.

Kolory, które zachwycają.

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks

1 6 bloczków po 90 karteczek 76x127
 

3M311

2 6 bloczków po 90 karteczek 76x76 3M110

3 6 bloczków po 90 karteczek 76x127 3M154

4 6 bloczków po 90 karteczek 76x76 3M153

5 12 bloczków po 90 karteczek 47,6x47,6 3M109

6 6 bloczków po 100 karteczek 76x127 3M133

7 6 bloczków po 100 karteczek 76x76 3M129

8 12 bloczków po 100 karteczek 38x51 3M302

9 6 bloczków po 100 karteczek 76x127 3M132

10 6 bloczków po 100 karteczek 76x76 3M128

11 12 bloczków po 100 karteczek 38x51 3M301

10-31-1996

9

6

10

7

11

8

Karteczki samoprzylepne Post-it® 
w kolorach energetycznych

Karteczki samoprzylepne Post-it® 
w kolorach marzycielskich

Kolory, które aktywują do działania.

Kolory, które pobudzają wyobraźnię.

Podajnik MIŚ polarny do karteczek  
samoprzylepnych Post-it®  
Super Sticky Z-Notes

Podajnik KOTEK do karteczek  
samoprzylepnych Post-it®  
Super Sticky Z-Notes

Idealny dla miłośników dzikiej natury. Idealny dla miłośników domowych pupili.

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Indeks

1 1 bloczek / 90 karteczek 76x76 3M082

2 1 bloczek / 90 karteczek 76x76 3M156

3 1 bloczek / 90 karteczek 76x76 3M155

4 1 bloczek / 90 karteczek 76x76 3M300

1
2

3 4

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Super Sticky w jednym kolorze

2x większa siła kleju Super Sticky vs klasyczne karteczki Post-it®.

Karteczki samoprzylepne 
Post-it® Z-Notes 
oryginalne kanarkowe

Karteczki samoprzylepne  
Post-it® Super Sticky Z-Notes  
w kolorach Miami i Rio De Janeiro

3 4 5

10-31-1996 10-31-1996

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks

1
Podajnik MIŚ  

i 1 bloczek / 90 karteczek
76x76

Biały podajnik  
– arktyczne karteczki

3M236

2
Podajnik KOTEK  

i 1 bloczek / 90 karteczek
76x76

Biały podajnik  
– czerwone karteczki

3M252

3 6 bloczków po 90 karteczek 76x76 Kolory Miami 3M235

4 6 bloczków po 90 karteczek 76x76 Kolory Rio de Janeiro 3M182

5 1 bloczek / 100 karteczek 76x76 Kanarkowy 3M007

1 2

Karteczki samoprzylepne Post-it®  
Super Sticky w różnych kolorach

2x większa
siła kleju
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Zrób krok w stronę

z produktami 
Post-it® 

NATURY
Karteczki i opakowania w 100% 
wyprodukowane z surowców  
z recyklingu

Co to oznacza

Klej pochodzenia roślinnego

Produkt w 100% nadaje się  
do recyclingu

Nie zostało ścięte żadne drzewo,  
a wykorzystano odpady,  
które trafiłyby na wysypisko

W miejsce roślin wykorzystanych  
do produkcji kleju zostały zasadzone 
nowe rośliny

Wykorzystanie surowców wtórnych  
to większa ochrona źródeł naturalnych

Ekologiczne karteczki samoprzylepne Post-it® z certyfikatem PEFC Recycled

Najlepszy produkt w kategorii dla zrównoważonego rozwoju Twojej firmy.

3 4 5 6 7

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Indeks

5 6 bloczków po 100 karteczek 76x127 3M312

6 6 bloczków po 100 karteczek 76x76 3M313

7 6 bloczków po 100 karteczek 38x51 3M314

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Indeks

1 12 bloczków po 100 karteczek  
i Podajnik Z-Notes

76x76 3M308

2 6 bloczków po 100 karteczek 76x76 3M317

3 6 bloczków po 100 karteczek 76x76 3M310

4 6 bloczków po 100 karteczek 38x51 3M311

Z-Note
s Syste

m

Ekologiczne karteczki samoprzylepne Post-it® Z-Notes 
z certyfikatem PEFC Recycled
Najlepszy produkt w kategorii dla zrównoważonego 
rozwoju Twojej firmy. 
Włóż bloczek Z-Notes do podajnika Post-it® i wyciągnij 
pierwszą karteczkę, kolejna wysunie się automatycznie.

2

PODAJNIK GRATIS!

PEFC / 10-31-1996

KARTECZKI 
EKOLOGICZNE
Funkcjonalność i zrównoważony rozwój
• 100% wytworzone z surowców wtórnych 
• 100% nadaje się do recyklingu

Karteczki samoprzylepne Post-it® w wyjątkowych kształtach

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky w kostce Easy-Select

Easy-Select to jedyna kostka Post-it®, w której masz natychmiastowy dostęp 
do dowolnego koloru karteczek.

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky w kostce

Post-it® w kostce to więcej Twoich ulubionych karteczek  
w lepszej cenie  
2x większa siła kleju Super Sticky vs klasyczne karteczki Post-it®

10

1 2 3

4

7

5

8

6

9

12

11

W opakowaniu
Rozmiar 

(mm)
Kolory Indeks

4 1 kostka / 450 karteczek 76x76 3M164

5 1 kostka / 450 karteczek 76x76 3M018

6 1 kostka / 450 karteczek 76x76 3M195

7 1 kostka / 450 karteczek 76x76 3M010-8

8 1 kostka / 450 karteczek 76x76 3M010-1

9 1 kostka / 450 karteczek 76x76 3M010-4

10 1 kostka / 450 karteczek 76x76 3M078

11 1 kostka / 400 karteczek 51x51 3M165

12 1 kostka / 400 karteczek 51x51 3M166

W opakowaniu
Rozmiar 

(mm)
Kolory Indeks

13 1 kostka w kształcie serduszka  
/ 225 karteczek

70x70 3M167

14 1 kostka w kształcie strzałki  
/ 225 karteczek

70x70 3M044

15 1 kostka w kształcie chmurki  
/ 225 karteczek

70x70 3M043

16 1 kostka w kształcie kwiatka  
/ 225 karteczek

70x70 3M168

W opakowaniu
Rozmiar 

(mm)
Kolory Indeks

2 1 kostka / 440 karteczek 76x76 3M306

3 1 kostka / 350 karteczek 76x76 3M162

W opakowaniu
Rozmiar 

(mm)
Kolory Indeks

1 1 kostka / 300 karteczek 76x76 3M307

KARTECZKI  
SAMOPRZYLEPNE  
W KOSTCE

Karteczki samoprzylepne Post-it®  w kostce

1

13 14

15 16

2x większa
siła kleju

2x większa
siła kleju
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DUŻE KARTECZKI 
Pomagają osiągnąć jeszcze więcej

Karteczki samoprzylepne Post-it® XXL

Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky XXXL w linię Karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky XXXL

10-31-1996

10-31-1996

10-31-1996

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Indeks

1 1 bloczek / 100 karteczek w linię 102x152 3M258

2 1 bloczek / 100 karteczek w kratkę 102x152  3M042

3 1 bloczek / 100 karteczek gładki 102x152 3M171

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Indeks

1 2 bloczki po 45 karteczek 127x203 3M298

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Indeks

2 4 bloczki po 45 karteczek 152x203   3M299

100

45 45

9

10

1 2 3

KLASYCZNE
KARTECZKI 
Nowoczesna klasyka w Twoim biurze

2

4

5

1

3

W opakowaniu Rozmiar 
(mm) Kolory Indeks

1 1 bloczek / 100 karteczek 76x127 3M093

2 1 bloczek / 100 karteczek 76x102 3M170

3 1 bloczek / 100 karteczek 76x76 3M092

4 1 bloczek / 100 karteczek 51x76 3M169 

5 3 bloczki po 100 karteczek 38x51 3M257

Największe karteczki dla największej swobody notowania Idealne na kreatywne spotkania, burze mózgów, tworzenie list zadań  
do wykonania i do robienia notatek

Doskonałe na chwile, gdy nie możesz się zmieścić  
na regularnych karteczkach Post-it®

XXXL

XXXL

2x większa
siła kleju
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KOSTKA SAMOPRZYLEPNA TRES
Kostka posiada certfikat FSC
• Kostki samoprzylepne wykonane z wysokiej jakości papieru z samoprzylepnym paskiem 
• Możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania pojedynczej karteczki  
• Klej na bazie wody

ECO NOTES SAMOPRZYLEPNY
Wykonany w 100% z recyklingu
• Klej na bazie wody bez rozpuszczalników • Pasek klejący 25 mm 
• Posiada najstarszy na świecie znak ekologiczny Blue Angel

KOSTKA SAMOPRZYLEPNA ENERGY / FLUO TRES
Kostka posiada certfikat FSC
• Kostki samoprzylepne wykonane z wysokiej jakości papieru z samoprzylepnym 
paskiem • Możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania pojedynczej 
karteczki • Klej na bazie wody

indeks kolor grubość wymiary
TIE034 pastel żółty 400 kartek 75x75 mm
TIE035 mix pastelowy 400 kartek 75x75 mm
TIE036-NEON mix neonowy 400 kartek 75x75 mm
TIE036-SPRING mix kolorowy 400 kartek 75x75 mm
TIE036-ICE mix kolorowy 400 kartek 75x75 mm

indeks kolor grubość wymiary
TIE041 mix kolorowy 12x100 kartek 40x50 mm
TIE042 żółty 12x100 kartek 40x50 mm
TIE043 mix kolorowy 12x100 kartek 75x75 mm
TIE043 żółty 12x100 kartek 75x75 mm

indeks kolor grubość wymiary
TIE037 pomarańczowy 450 kartek 75x75 mm
TIE038 zielony 450 kartek 75x75 mm
TIE039 żółty 450 kartek 75x75 mm
TIE040-BAZYLIA mix kolorowy 450 kartek 75x75 mm
TIE040-LAWENDA mix kolorowy 450 kartek 75x75 mm
TIE040-MIĘTA mix kolorowy 450 kartek 75x75 mm

Oferując Wam produkty
z certyfikowanych źródeł.

EKO

TIE034

TIE035

TIE036-ICE

TIE036-SPRING

TIE036-NEON

TIE039

TIE038

TIE037

TIE040-BAZYLIA

TIE040-LAWENDA

TIE040-MIĘTA
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NOTES SAMOPRZYLEPNY DONAU NEON
Klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• Uniwersalne kolorowe karteczki, idealne do przekazywania 
wiadomości • Gramatura 70 gsm (+/- 4%) • Klej usuwalny 
za pomocą wody • Posiada oznaczenie „Zielony Punkt” (Der Grüne 
Punkt) – oznaczające udział w systemie recyklingu systemie recyklingu 
i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE

indeks rozmiar ilość kolor
DN1110-4 38x51 mm 3x100 zielony
DN1110-1 38x51 mm 3x100 niebieski
DN1110-6 38x51 mm 3x100 żółty
DN1110-7 38x51 mm 3x100 pomarańczowy
DN1110-8 38x51 mm 3x100 różowy
DN1111-4 76x76 mm 1x100 zielony
DN1111-1 76x76 mm 1x100 niebieski
DN1111-6 76x76 mm 1x100 żółty

indeks rozmiar ilość kolor
DN1111-7 76x76 mm 1x100 pomarańczowy
DN1111-8 76x76 mm 1x100 różowy
DN1112-4 127x76 mm 1x100 zielony
DN1112-1 127x76 mm 1x100 niebieski
DN1112-6 127x76 mm 1x100 żółty
DN1112-7 127x76 mm 1x100 pomarańczowy
DN1112-8 127x76 mm 1x100 różowy

indeks rodzaj rozmiar
DN008 klejona biała 85x85x40 mm
DN006 nieklejona biała 85x85x40 mm
DN009 klejona mix kolorów 85x85x40 mm
DN007 nieklejona mix kolorów 85x85x40 mm

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

indeks rodzaj rozmiar ilość karteczek w opakowaniu
DN002 biała w pojemniku 83x83x75 mm 750
DN005 mix kolorów – wkład 83x83x75 mm 750
DN003 mix kolorów w pojemniku 83x83x75 mm 750

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

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

Kreda

indeks kolor ilość w opak.
KW596 biały 12 szt. 

KREDA BIAŁA FIORELLO
• Biała, okrągła w przekroju kreda • Idealna 
do rozpisania np. jadłospisu w restauracji 
• Tradycyjnny stożkowaty kształt ułatwia 
trzymanie • Średnica 10,5 mm  
• Długość 82 mm

Pojemniki na kostki biurowe 
znajdziesz na str. 284
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Kredki

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

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

Masę mocującą znajdziesz 
na str. 233

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

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

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.

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

Kropelki klejące

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

indeks kolor ilość w opak.
TIE016 bezbarwny 64 szt.

Kubki termiczne znajdziesz 
na str. 25


