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

DONAU DONAU ESSELTE RECYCLED PREMIUM RECYCLED PREMIUM

Ekonomiczna Duży format A3 Copysafe Ekologiczna Ekologiczna

grubość (mic) 50 120 35 / 43 70 100

format A4 A3 (poziomo) A4 A4 / A5 A4

struktura groszkowa groszkowa groszkowa groszkowa groszkowa

otwieranie od góry od góry od góry od góry od góry

poszerzana

z klapką

antyelektrostatyczna 3 3

opakowanie folia folia / pudełko pudełko pudełko

ilość sztuk w opakowaniu 100 1 100 100 50

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

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

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

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

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

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

indeks DN919 DN933-S ES063 / ES409 ES1513 / ES1514 ES1510

poziom cenowy                          

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

RECYCLED PREMIUM RECYCLED PREMIUM LEITZ NA KATALOGI KOSZULKA RECYCLE PP KOSZULKA RECYCLE  MAXI PP

Ekologiczna Ekologiczna Poszerzany, harmonijkowy brzeg Ekologiczna Ekologiczna

grubość (mic) 70 100 170 100 100

format A4 A4 A4 A3 / A4 A4

struktura groszkowa groszkowa groszkowa groszkowa groszkowa

otwieranie od góry od góry od góry od góry od góry

poszerzana 3 3 3
z klapką — / 3
antyelektrostatyczna

opakowanie pudełko pudełko folia pudełko pudełko

ilość sztuk w opakowaniu 50 / 100 50 / 100 10 / 5 25 25

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

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

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

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

• Wykonana z plastiku w 90% pochodzącego 
z recyklingu (przedkonsumpcyjnego), 
certyfikowana przez UL, neutralna dla klimatu 
i w 100% nadająca się do ponownego 
przetworzenia • Najwyższej jakości wytrzymały 
i nietoksyczny polipropylen gwarantuje 
możliwość wielokrotnego użytku • Uniwersalny, 
perforowany, wzmocniony pasek z 11 otworami 
pasuje do każdego segregatora • Folia copy 
safe zapobiega migracji tuszu z papieru na 
plastik • Bezkwasowy materiał zapobiega 
żółknięciu papieru z upływem czasu, idealny do 
długotrwałej archiwizacji ważnych dokumentów 
• Wyprodukowana w Europie • Opakowanie 
z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu, 
w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia 
• Nie zawiera plastiku

• Wykonana z plastiku w 90% pochodzącego 
z recyklingu (przedkonsumpcyjnego), 
certyfikowana przez UL, neutralna dla klimatu 
i w 100% nadająca się do ponownego 
przetworzenia • Koszulki poszerzane A4 do 
przechowywania i archiwizacji mieszczące 
80 kartek • Najwyższej jakości wytrzymałe 
i nietoksyczne tworzywo sztuczne (polipropylen) 
gwarantuje możliwość wielokrotnego użytku 
• Uniwersalny, perforowany, wzmocniony pasek 
z 11 otworami pasuje do każdego segregatora 
• Folia copy safe zapobiega migracji tuszu 
z papieru na plastik • Bezkwasowy materiał 
zapobiega żółknięciu papieru z upływem czasu, 
idealny do długotrwałej archiwizacji ważnych 
dokumentów • Wyprodukowana w Europie 
• Opakowanie z kartonu w 100% pochodzącego 
z recyklingu, w pełni nadaje się do ponownego 
przetworzenia. Nie zawiera plastiku

indeks ES1515 / ES1516 ES1511 / ES1512 ES159 / ES246 ES1626 / ES137 ES1627

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl
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Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

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

OFFICE PRODUCTS OFFICE PRODUCTS Q-CONNECT DONAU DONAU

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

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

format A4 A4 A5 A4 / A5 A4

struktura groszkowa groszkowa groszkowa krystaliczna krystaliczna

otwieranie od góry od góry od góry od góry od góry

poszerzana

z klapką

antyelektrostatyczna 3 3 3 3 3

opakowanie folia folia folia folia pudełko

ilość sztuk w opakowaniu 100 200 100 100 100

produkt ekologiczny

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

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

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

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

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

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

poziom cenowy                          
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DONAU DONAU NA KATALOGI ESSELTE KBK KBK

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

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

format A4 A4 A4 A4 A4

struktura krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna

otwieranie od góry od góry od góry od góry od góry

poszerzana 3 3 3

z klapką 3

antyelektrostatyczna 3 3 3 3

opakowanie folia folia pudełko folia folia

ilość sztuk w opakowaniu 25 12 100 100 50

produkt ekologiczny 3 3

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

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

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

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

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

indeks DN806 DN953 ES062 / ES125 / ES435 KBK003 KBK034

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

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

OFFICE PRODUCTS
OFFICE PRODUCTS 
NA KATALOGI

NA KATALOGI NA KATALOGI PENTEL DCR3450 Q-CONNECT

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

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

format A4 A4 A4 A4 A4 A4

struktura krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna krystaliczna

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

poszerzana 3 3 3

z klapką 3

antyelektrostatyczna 3 3 3 3

opakowanie folia folia folia folia folia folia

ilość sztuk w opakowaniu 100 10 10 10 50 100

produkt ekologiczny 3

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

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

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

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

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

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

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

poziom cenowy                               

EKO
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Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

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

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

100% ochrona i zabezpieczenie
z koszulkami i folderami Recycled.

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

KOSZULKI I FOLDERY 
WYKONANE SĄ Z MATERIAŁÓW 
W 100% POCHODZĄCYCH 
Z RECYKLINGU
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LAMINATORY Wybierając laminator zastanów się jaki rozmiar potrzebujesz (A4, A3),  
jakiej grubości folię będziesz używać i czy preferujesz laminację na zimno czy na gorąco

VISION G50 PIXEL FUSION 1000L FUSION 1100L FUSION 3000L

Laminacja na gorąco lub na zimno Maksymalna grubość folii laminacyjnej 
125 mik.

Dodatkowa opcja laminacji na zimno przy 
użyciu folii samoprzylepnych

Dodatkowa opcja laminacji na zimno przy 
użyciu folii samoprzylepnych Regulowany podajnik folii

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

czas nagrzewania (sek) 60 180 240 180 60

max. prędkość laminacji (cm/min) 48 30

max. grubość folii (mic) 150 125 75 125 125

max. grubość dokumentu z folią 
(mm)

0,4

ustawienia temperatury 3 stopnie automatyczne automatyczne automatyczne

zakres temperatur (stopni)

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 4 2

laminacja na zimno 3 3 3 3 3

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory czarny biały czarny czarny czarny

opis • nowoczesny laminator biurowy • Laminacja 
na gorąco lub na zimno • Przyciski wyboru: 
grubości folii laminacyjnej i laminacji na zimno 
• Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle 
włożonej folii • Dioda sygnalizująca osiągnięcie 
temperatury roboczej • Półka na zalaminowane 
dokumenty • Grubość folii laminacyjnej  
80-150 mic • Technologia 4 wałków w tym 
2 gorących – eliminuje stosowanie carriera

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

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

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

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

indeks AR724 FE569 / FE570 ES376 / ES375 ES377 / ES1424 ES1425 / ES1426

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

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

Regulowany podajnik folii Automatyczne ustawianie parametrów Automatyczne ustawianie parametrów Automatyczna laminacja 30 dokumentów A4 
jednocześnie

W zestawie trymer, zaokrąglacz rogów, 
15 folii laminacyjnych

max. format laminowania A3 A3 A3 A3 A4 / A3

czas nagrzewania (sek) 60 60 60 120-240

max. prędkość laminacji (cm/min) 100 40

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

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

ustawienia temperatury automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne zmienne

zakres temperatur (stopni) 0-150

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 6 6 2

laminacja na zimno 3 3 3 3

gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

kolory / czarno-srebrny czarny czarny czarny biały

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

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

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

• Kaseta z folią pozwoli zalaminować do 
250 dokumentów A4 • Automatyczne 
wyrównywanie papieru w podajniku zapewnia 
idealne laminowanie dokumentów za każdym 
razem • Tryb laminacji ręcznej dla papieru 
o większej gramaturze (do 250 g/m²) lub 
o niestandardowym kształcie • Dostarczany 
z kasetą startową z folią 75 mikronów 
• Intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe 
przełączanie między ustawieniami trybu 
automatycznego i ręcznego • Wskaźnik ilości folii 
informuje o niskim stanie i konieczności wymiany 
kasety • Inteligentna funkcja oszczędzania 
energii

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

indeks ES1427 ES1428 ES1429 ES1167 HP202 / HP204

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

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

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

max. format laminowania A3 A4 / A3 A3 A3 A3

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

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

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

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

ustawienia temperatury zmienne zmienne zmienne automatyczne automatyczne

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

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 2 2 6 4 4

laminacja na zimno 3 3 3

gwarancja (lata) 2 2 2 3 3

kolory biały czarny / biało*czarny / błyszczący biały/antracyt / błyszczący biały/antracyt

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

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

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

• W pełni automatyczny, szybki, z unikalną 
technologią sensorową
• Rozpoznaje grubość dokumentów 
i automatycznie dostosowuje do nich właściwą 
prędkość laminacji
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start

• Z unikalną konstrukcją podajnika 
do wygodnego wsuwania dokumentów
• Odpowiedni do intensywnego użytkowania
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start

indeks HP205 HP206 / HP209 HP211 ES1279 ES1280

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

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

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

max. format laminowania A3 A4 / A3 A3 A4 A3

czas nagrzewania (sek) 60 60 60 180 180

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

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

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

ustawienia temperatury automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne

zakres temperatur (stopni)

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3 3 3

liczba rolek 4 2 2 2 2

laminacja na zimno

gwarancja (lata) 3 2 2 2 2

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

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

/ biało-szary

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

• Bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, 
bez skomplikowanych ustawień
 Stylowe wzornictwo pasujące do każdego 
nowoczesnego biura
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start

• 4 wałki zapewniają szybką laminację wysokiej 
jakości
• Łatwa obsługa dzięki dotykowemu panelowi 
ustawień
• Laminacja jednego dokumentu A4 zajmuje 
ok. 40 sekund
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start

• Niewielkich rozmiarów, stylowy laminator, 
w efektownych kolorach WOW
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start

• Bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, 
bez skomplikowanych ustawień
• Laminacja jednego dokumentu o grubości 
80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund
• Zawiera gratisowy pakiet folii na start

indeks ES1281 ES1159 / ES1160 ES1249 ES1161- ES1162-5

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

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

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

max. format laminowania A4 A4 A3 A3

czas nagrzewania (sek) 180 180 60

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

max. grubość folii (mic) 160 125 250

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

ustawienia temperatury stałe stałe automatycznie dostosowuje temperaturę do grubości folii

zakres temperatur (stopni) 100-140 100-140

wskaźnik gotowości do pracy 3 3 3

liczba rolek 2 2 6

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

gwarancja (lata) 2 2 2 2

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

opis • Bez użycia prądu, bez podgrzewania jest gotowy 
na rozpoczęcie procesu laminacji • Bezpieczny 
dla Ciebie i dla środowiska – wymienne roli są 
nietoksyczne i bezkwasowe, nie wydzielają 
zapachu i nie powodują bałaganu • Łatwa i szybka 
wymiana rolek dzięki opatentowanemu systemowi 
• W zestawie pełnowymiarowa rolka z permanentną 
folią samoprzylepną A4, która jest zainstalowana 
w urządzeniu • Idealny do projektów oraz prac 
szkolnych i domowych

• Intuicyjna obsługa 
• Wyjątkowo tani, szybkie osiąganie temperatury roboczej

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

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

indeks ES1168 OP416 OP887 OP417

poziom cenowy                     
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Seria laminatorów HP obejmuje modele do prac w domu, małym biurze jak i do zastosowań bardziej profesjonalnych. 
Charakteryzują się one dużą szybkością laminowania – od 40 do 150 cm/minutę i krótkim czasem nagrzewania, co umożliwia 
sprawne wykonanie pracy. Wszystkie laminatory posiadają również funkcję laminowania na zimno oraz są objęte 2 letnią gwarancją. 
Do każdego laminatora jest dodany pakiet startowy 15 folii. 

LAMINATORY

Model HP OneLam 400 A4 HP OneLam 400 A3 HP Pro Laminator 
600 A4

HP Pro Laminator 
600 A3

HP OneLam 
Combo A3

HP Pro Laminator 
1500 A3

Maksymalny format 
laminowanego dokumentu A4 A3 A4 A3 A3 A3

Szybkość laminacji (cm/min) 40 40 60 60 40 150
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 380 x 123 x 81 460 x 140 x 86 420 x 155 x 102,9 526 x 165 x 116,8 460 x 158 x 115 526,2 x 205,2 x 153,5

Waga (kg) 1,35 1,77 2,24 2,92 1,65 4,55
Kod dostawcy HPL3160A4400-14 HPL3161A3400-14 HPL3163A4600-05 HPL3164A3600-05 HPL3162A3400-14 HPL3165A3015-14

HP OneLam Combo A3
Wszechstronny laminator z zintegrowanym trymerem
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami  
o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje  
w 35 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności  
• laminator posiada zintegrowany trymer oraz w zestawie zaokrąglacz rogów i 15 folii laminacyjnych  
(3 x A4,4 x A5,4 x A6 ,4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: biały  
•  Indeks: HP205

HP Pro Laminator 1500 A3
Laminator do zastosowań profesjonalnych i biurowych
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o gru-
bości 80-250 mic • szybkość laminacji 150 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 9 sekund 
• możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • proste 
wybieranie funkcji na panelu dotykowym • sześciorolkowy system zapewnia doskonałą jakość 
laminacji • z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4,4 x A5,4 x A6, 
4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: biały/szary 
•  Indeks: HP211

HP OneLam 400 A4
Laminator do zastosowań domowych i biurowych
• format laminowanych dokumentów do A4 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami  
o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje  
w 45 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności 
• w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4,4 x A5,4 x A6,4 x B-CARD)  
• gwarancja 2 lata • kolor: biały 
•  Indeks: HP202

HP OneLam 400 A3
Laminator do zastosowań domowych i biurowych
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami  
o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje  
w 35 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności 
• w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4,4 x A5,4 x A6,4 x B-CARD)  
• gwarancja 2 lata • kolor: biały 
•  Indeks: HP204

HP Pro Laminator 600 A4
Szybki laminator do zastosowań biurowych
• format laminowanych dokumentów do A4 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami  
o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w pół 
minuty • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności  
• proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • z laminatorem w komplecie jest zestaw  
15 folii laminacyjnych (3 x A4,4 x A5,4 x A6 ,4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: czarny 
•  Indeks: HP206

HP Pro Laminator 600 A3
Szybki laminator do zastosowań biurowych 
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami  
o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje  
w 21 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynno-
ści • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • z laminatorem w komplecie jest zestaw  
15 folii laminacyjnych (3 x A4,4 x A5,4 x A6 ,4 x B-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: czarny 
•  Indeks: HP209

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

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

Lampki Linijki

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

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

LINIJKI ALUMINIOWE
Wytrzymałe aluminium

indeks rodzaj
DN068 16 cm
DN069 20 cm
DN070 30 cm

indeks rodzaj
DN071 40 cm
DN072 50 cm

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

Listwy do archiwizacji

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

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

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

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

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

LISTWA SAMOPRZYLEPNA-MAGNETYCZNA DURAFIX®

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

Listwy magnetyczne
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Listwy samoprzylepne na monitor

indeks
AR562

indeks
AR563

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

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

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

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

Okładki do bindowania  
znajdziesz na str. 260

Listwy wsuwane

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

LISTWA WSUWANA DURABLE
Zaokrąglone krawędzie i przekrój
• Zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na dokument 
• 50 szt. w opakowaniu • Gładka struktura listwy i zaokrąglony przekrój gwarantują 
elegancki wygląd oprawianych dokumentów
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2,5 m

2,5 m

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

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

4.500 A
Ubezpieczenie do

za szkody osobowe i materialne 
w ramach naszego 

ubezpieczenia wyrobów

5 milinów EUR

Mounting

www.brennenstuhl.com

5
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Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa Super-Solid 13500 A
Chroni wartościwe urządzenia elektryczne przed przepięciami oraz prądami błądzącymi.

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

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

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

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

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

ze względu na ich wewnętrzną konstrukcję.

WARTO
WIEDZIEĆ:

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

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

1. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE.
2. PRZEDŁUŻACZE LISTWOWE.

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

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

Listwa zasilająca Premium-Line

www.brennenstuhl.com

5
Lat

Gw
ara

ncji Gwarancji

Gwarancji Gwara
nc

ji

1,8 m3 m

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

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

www.brennenstuhl.com

5
Lat

Gw
ara

ncji Gwarancji

Gwarancji Gwara
nc

ji

Listwa zasilająca Primera-Line

2 m

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

Przedłużacz zasilający

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

3 m

1,5 m

3 m

1,5 m
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indeks
PB672

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

Maczałki

Magnesy

indeks
AM664

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

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

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

indeks rodzaj
DN852 20 mm
DN853 30 mm
DN854 35 mm

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

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

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

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

indeks
DN140

MACZAŁKA – ZWILŻACZ GLICERYNOWY DONAU
Ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie papierowych kartek
• Nie pozostawia tłustych plam na papierze • Charakteryzuje się subtelnym, miętowym 
zapachem • Nietoksyczny – na bazie gliceryny kosmetycznej • Posiada atest PZH 
• Podłoże antypoślizgowe • Średnica nawilżacza 55 mm • Średnica opakowania 80 mm 
• Nie zawiera niebezpiecznych składników • Pojemność 20 ml
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indeks kolor rodzaj pojemność
TO374-10 biały ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-1 niebieski ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-3 czerwony ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-2 czarny ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-4 zielony ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-7 pomarańczowy ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-6 żółty ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-8 różowy ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-18 złoty ścięty 8x15 mm 25 g
TO374-15 srebrny ścięty 8x15 mm 25 g
TO375-10 biały ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-1 niebieski ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-3 czerwony ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-2 czarny ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-4 zielony ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-7 pomarańczowy ścięty 5x8 mm 8 g

indeks kolor rodzaj pojemność
TO375-6 żółty ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-8 różowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-12 fioletowy ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-18 złoty ścięty 5x8 mm 8 g
TO375-15 srebrny ścięty 5x8 mm 8 g
TO365-1 niebieski okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-3 czerwony okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-2 czarny okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-4 zielony okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-7 pomarańczowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-8 różowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-6 żółty okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-12 fioletowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-18 złoty okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-15 srebrny okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-10 biały okrągły 4,5 mm 8 g

indeks kolor rodzaj pojemność
TO365-01 pastelowy niebieski okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-04 pastelowy zielony okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-06 pastelowy żółty okrągły 4,5 mm 8 g
TO365-08 pastelowy różowy okrągły 4,5 mm 8 g
TO377-10 biały okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-1 niebieski okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-3 czerwony okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-2 czarny okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-4 zielony okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-7 pomarańczowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-6 żółty okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-8 różowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-12 fioletowy okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-18 złoty okrągły 1,5 mm 5 g
TO377-15 srebrny okrągły 1,5 mm 5 g

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

Markery kredowe

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

GR-25 MAXX 270 MAXX 271 440

Odporny na ścieranie Do wszystkich powierzchni, odporny na ścieranie 
i mycie

Do wszystkich powierzchni, odporny na ścieranie 
i mycie Szybkoschnący tusz

końcówka okrągła końcówka fibrowa okrągła okrągła okrągła

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

pojemność tuszu (ml/g) 6,05 2,75 10

wodoodporny tusz 3 3 3 3

odporność na temperatury (stopnie) do 300 do 300

szybkoschnący 3 3

nietoksyczny 3 3 3

rodzaj obudowy aluminiowa plastikowa plastikowa aluminiowa

gwarancja (lata)

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

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

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

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

indeks KW622- PB390- PB839- TO005-

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

441 PX-20 PX-21 PX-30

Szybkoschnący tusz Do zadań specjalnych Do zadań specjalnych Do zadań specjalnych

końcówka okrągła okrągła okrągła ścięta

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

pojemność tuszu (ml/g) 6

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

odporność na temperatury (stopnie)

szybkoschnący 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

rodzaj obudowy plastikowa aluminium aluminium aluminium

gwarancja (lata) 2 2 4

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

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

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

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

indeks TO032- UN037- UN038- UN039-

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

KM501 MARKER 52 MARKER 54 MULTIMARK OHP COLLI

Marker PREMIUM Z gumką do atramentu Wodoodporny, na prawie każdym materiale

końcówka okrągła / fibrowa okrągła ścięta okrągła okrągła

grubość linii pisania (mm) 0,8-3 2,8 2-5 0,4 / 0,6 / 1 1-4

pojemność tuszu (ml/g) 4

bezzapachowy

wodoodporny tusz 3 3 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

możliwość napełniania 3

dwustronny 3

rodzaj obudowy plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa aluminiowa

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

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

 
 

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

indeks TET090- AM711  AM712- AM317- / AM316- / AM318- HL49-

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

FOLIOPIS NF450 N850 / N860 MAXX 220 / 222 / 224 MAXX 130 / 133 TOMA 202 / 201

Do prawie wszystkich powierzchni, 
nie zawiera substancji szkodliwych

Do prawie wszystkich powierzchni, 
nie zawiera substancji szkodliwych Intensywne kolory Szybkoschnący Szybkoschnący tusz

końcówka cienka, okrągła okrągła / ścięta okrągła okrągła / ścięta okrągła / ścięta

grubość linii pisania (mm) 0,6-1 1,5 / 1,2-4,5 0,4 / 0,7 / 1  1-3 / 1-4 1-5 / 2,5

pojemność tuszu (ml/g) 1,3 5 1,9 3,35

bezzapachowy 3 3

wodoodporny tusz 3 3 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3 3

możliwość napełniania 3 3

dwustronny

rodzaj obudowy PP PP plastikowa plastikowa PP

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny 3 Obudowa wykonana w 95% z recyklingowanego 
plastiku

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

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

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

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

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

indeks PN214- PN123- / PN124- PB385- / PB386- / PB387- PB388- / PB389- TO347- / TO348-

poziom cenowy                          

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

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

Dwustronny Dwustronny Szybkoschnący Zgodny z ISO 9001 ISO 14001 Ekologiczny tusz

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

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

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

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

wodoodporny tusz 3 3 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)   

szybkoschnący 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3 3

możliwość napełniania 3

dwustronny 3 3

rodzaj obudowy PP PP PP PP plastikowa

gwarancja (lata) 2

produkt ekologiczny 3
kolory

 
 

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

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

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

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

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

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

poziom cenowy                          

EKO
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KM107 OFFICE PRODUCTS MAXIFLO MWL5M EKONOMICZNY MW85 MAXIFLO MWL5M

Nie rysuje powierzchni, łatwy do starcia nawet 
po kilku dniach Ekonomiczny Marker z tłoczkiem Łatwo się ściera, nawet po kilku dniach Unikalny system dozowania tuszu za pomocą 

tłoczka

końcówka okrągła okrągła okrągła PET średnia okrągła poliester okrągła PET średnia

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

pojemność tuszu (g) 3 5,5 4 5,5

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

bezzapachowy 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3

możliwość napełniania

dwustronny

rodzaj obudowy plastik PP polipropylen PP polipropylen plastik

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny 3 3
kolory niebieski -1

czarny -2
czerwony -3
zielony -4

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

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

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

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

indeks TET146- PB1153- PN024- PN190- PN211-

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

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

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

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

końcówka okrągła cienka okrągła ścięta okrągła / ścięta okrągła okrągła

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

pojemność tuszu (g) 4,7 5,2 5,2

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

bezzapachowy 3 3 3

odporność na temperatury (ºC)

szybkoschnący 3 3 3 3 3 3

nietoksyczny 3 3 3 3 3 3

możliwość napełniania 3 3

dwustronny 3

rodzaj obudowy plastik plastik plastik PP PP PP

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny 3
kolory zestaw 4 szt. -MIX4 

(brązowy, pomarańczowy, żółty, 
fioletowy)

 
 

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

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

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

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

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

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

poziom cenowy                               

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

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

EKO
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indeks
APL11803

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

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

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

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

indeks kolor rodzaj
TIE010-10 biały 45 g
TIE011-1 niebieski 85 g
TIE010-1 niebieski 45 g
TIE010-8 różowy 45 g

Maty pod krzesło Mechanizm ściągający

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

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

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

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

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

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

indeks
DU045

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

Kropelki klejące znajdziesz 
na str. 206
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indeks kolor
DU068-2 czarny
DU068-11 granatowy
DU068-10 biały
DU068-5 szary

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

Smycze do identyfikatorów  
znajdziesz na str. 310-311

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

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

Etykiety cenowe 
do metkownic 

znajdziesz na str. 135

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

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

Metkownice

indeks kolor
DU1567-2 czarny

MODUŁ STOŁOWY Z 5 PANELAMI SOHO
Kompaktowa podstawa zapewnia bardzo dobrą stabilność
• Czarne ramy paneli • Stabilna podstawa

indeks kolor
DU073-00 mix kolorów
DU073-2 czarny

MODUŁ STOŁOWY Z 10 PANELAMI VARIO
Wyjątkowo stabilny, łatwy w obsłudze
• Panele z polipropylenu z indeksami • Stabilny, podstawa z metalu  
• Na panele w formacie A4

Moduły prezentacyjne

indeks rodzaj kolor
DU066 stołowy / czarno-czerwony
DU072 stołowy / czarno-szary
DU104 ścienny / czarno-czerwony
DU105 ścienny / czarno-szary

MODUŁ ŚCIENNY/STOŁOWY  Z 10 PANELAMI SHERPA
Idealne do zakładów produkcyjnych
• Wyjątkowo stabilny i elegancki moduł • Trwałe, odporne na zarysowania tworzywo 
• Możliwość powiększenia aż do 100 paneli
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indeks kolor
DU074-00 mix kolorów

MODUŁ ŚCIENNY Z 10 PANELAMI VARIO
Przeznaczony szczególnie do warsztatów i sal sprzedażowych
• Kolorowe panele z polipropylenu z indeksami • Na panele w formacie A4

indeks
AM710

NAŚCIENNY SYSTEM PREZENTACYJNY STERIF 
ANTYBAKTERYJNY
Spełnia normy higieny HACCP
• Antybakteryjne systemy ekspozycyjne Sterifold są specjalnie zaprojektowane do 
tego, by zwalczać zanieczyszczenie mikrobiologiczne • Zestawy ze stali nierdzewnej są 
specjalnie przystosowane do środowiska pracy podlegające normom higieny HACCP, 
w środowiskach wilgotnych lub narażonych na zanieczyszczenie wodą • Naścienny system 
prezentacyjny Sterifold wykonany jest ze stali nierdzewnej • Antybakteryjny  
• Wymiary: 500x350x120 mm

indeks kolor
ES1586-6 żółty
ES1586-1 niebieski
ES1586-5 szary

MYSZ BEZPRZEWODOWA LEITZ COSY
Wbudowany czujnik zapewnia niezakłóconą bezprzewodową łączność
• Przeznaczona do komputerów PC wyposażonych w funkcję Bluetooth (lub bez niej), 
nowszych urządzeń z Bluetooth LE i kompatybilnych z Windows, Chrome OS, macOS 
i Android OS • Zapewnia precyzyjne operowanie myszą nawet po najtrudniejszych 
powierzchniach w nowoczesnych biurach, takich jak szkło, granit, lakier, marmur czy 
drewno • Możliwość łatwego dostosowania prędkości kursora do własnych potrzeb 
• Dla osób prawo- jak i leworęcznych • Z wysokiej jakości cichymi przyciskami • Zasilana 
1 baterią AA (w zestawie) • Opakowanie nie zawiera plastiku

Myszki komputerowe

indeks kolor
DU071-2 czarny
DU071-3 czerwony
DU071-6 żółty
DU071-4 zielony
DU071-11 granatowy
DU071-7 pomarańczowy
DU071-5 szary
DU071-18 grafitowy
DU071-12 fioletowy

PANELE PREZENTACYJNE SHERPA
Pasują do wszystkich uchwytów Sherpa
• Wykonane z polipropylenu • Opakowanie 5 szt.

indeks kolor ilość
AM216-5 szary 10 szt.
AM216-1 niebieski 10 szt.
AM216-10 biały 10 szt.
AM216-3 czerwony 10 szt.

indeks kolor ilość
AM216-6 żółty 10 szt.
AM216-4 zielony 10 szt.
AM216-2 czarny 10 szt.
AM216-00 mix kolorów 10 szt.

PANELE PREZENTACYJNE  
TARIFOLD A4 OTWARCIE Z GÓRY
Materiał PVC eliminuje refleksy świetlne
• Panele wykonane są według opatentowanej technologii firmy Tarifold • Specjalny 
stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z jednej strony 
bardzo elastyczne, a zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia • Dostarczane 
są w opakowaniach po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi, umożliwiającymi 
organizację prezentowanych treści

indeks
AM179

UCHWYT NAŚCIENNY TARIFOLD A4 PUSTY
Do zastosowania z panelami prezentacyjnymi Tarifold
• Wytrzymały metalowy produkt nadający się świetnie do środowisk przemysłowych 
• Do mocowania na ścianie • Dzięki możliwości rozbudowy stanowi idealny nośnik nawet 
dla dużej ilości informacji • Dostarczany bez paneli • Na 10 ramek
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indeks kolor
ES1431-2 czarny
ES1431-4 zielony
ES1431-19 grafitowy
ES1431-3 czerwony
ES1431-1 niebieski

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

indeks kolor
ES1432-2 czarny

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PRO FIT®

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

indeks kolor
ES1434-2 czarny

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

indeks
ES1654

ZESTAW BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA I MYSZ 
ERGONOMICZNA KENSINGTON PRO FIT®

Ciche klawisze i klikanie
• 2 opcje łączności bezprzewodowej (2,4 GHz i Bluetooth 4.0 LE) ze 128-bitowym 
szyfrowaniem AES • Klawiatura odporna na zalanie • Klawisze F dla skrótów • Blokada 
wielkich liter (Caps Lock) • Blokada cyfr (Numbers Lock) • Blokada przewijania (Scroll 
Lock) • Wskaźnik niskiego poziomu baterii • Pięć przycisków na myszy (w tym do przodu 
i do tyłu)

BEZPRZEWODOWA MYSZ SURETRACK™ DUAL
Spełnia wymogi korporacyjnych protokołów bezpieczeństwa
• Możliwość bezprzewodowego połączenia z laptopem lub innym urządzeniem mobilnym 
za pośrednictwem Bluetooth 3.0 lub 5.0 (Bluetooth LE) • Możliwość bezprzewodowego 
połączenia z komputerem stacjonarnym za pomocą klucza 2,4 GHz USB-A Nano • Wydajny 
czujnik optyczny • Pracuje precyzyjnie nawet na najtrudniejszych powierzchniach • Spełnia 
wymogi korporacyjnych protokołów bezpieczeństwa, a dzięki zastosowaniu technologii 
szyfrowania (poziom zabezpieczeń rządowych) chroni dane przed potencjalnymi hakerami 
Możliwość łatwej zmiany szybkości kursora poprzez wybór odpowiedniego poziomu DPI 
• Kompatybilna z systemem Windows, Chrome OS, macOS i Android OS

indeks kolor
ES1600-2 czarny
ES1600-1 niebieski
ES1600-5 szary
ES1600-3 czerwony
ES1600-10 biały

BEZPRZEWODOWA MYSZ PIONOWA PRO FIT®

Profilowane, naturalne nachylenie (46,7°)
• Przedłużona krawędź pod małym palcem zapewnia pełniejsze wsparcie i płynny ruch 
dla większej grupy mięśni • Z kółkiem przewijania, przyciskami w lewo/prawo, do przodu 
i wstecz, z możliwością zmiany rozdzielczości DPI (800/1000/1200/1600) • Łączność 
bezprzewodowa typu plug & play o zasięgu do 20 metrów • Wskaźnik niskiego poziomu 
naładowania baterii • Jedna bateria AA wystarcza na okres około jednego roku 
„Użytkownicy ocenili wertykalną mysz jako najwygodniejszą i naturalnie dopasowaną 
do ich dłoni”*.
*W niezależnym badaniu, przeprowadzonym przez ekspertów w dziedzinie ergonomii – źródło: Badanie VSI 
Risk Management and Ergonomics, Inc., 2019.

indeks kolor
ES1601-2 czarny
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Niszczarki HP serii OneShred to urządzenia do użytku w domowym biurze lub środowisku typowo biurowym mogące obsługiwać 
od 1 do 3 lub 5 osób – w zależności od modelu. Cechują się one dużą wydajnością wyrażoną ilością jednorazowo niszczonych kartek    
w stosunku do pojemności kosza na ścinki. Wszystkie modele tej serii umożliwiają niszczenie dokumentów papierowych z zszywkami 
i spinaczami oraz kart kredytowych.

HP OneShred 8CC 
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w domowym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 8 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 5 x 18 mm
•  pojemność kosza 15 l / podnoszona głowica
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  Indeks: HP294

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 12CC
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w domowym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 12 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 23 l / podnoszona głowica
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami
•  Indeks: HP297x8

5 x 18 mm
P-4

15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 10MC 
Niszczarka do użytku osobistego
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 10 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 20 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  Indeks: HP319

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 12MC 
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
•  niszczy do 12 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 25 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  Indeks: HP332

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 16MC 
Niszczarka do użytku w biurze (do 5 osób)
•  niszczy do 16 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 30 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  Indeks: HP334

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 15CC 
Niszczarka do użytku osobistego
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 15 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 20 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami
•  Indeks: HP243

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

HP OneShred 18CC 
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
•  niszczy do 18 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 25 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami  
•  Indeks: HP329

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 lHP OneShred 24CC 

Niszczarka do użytku w biurze (do 5 osób)
•  niszczy do 24 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 30 l 
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  gwarancja na urządzenie 2 lata
•  gwarancja na noże tnące 5 lat
•  kolor: jasno szary z ciemniejszymi aplikacjami 
•  Indeks: HP333

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

x8
5 x 18 mm

P-4
15 l

x12
4 x 35 mm

P-4
23 l

x15
4 x 35 mm

P-4
20 l

x10
2 x15mm

P-5
20 l

x18
4 x 35mm

P-4
25 l

x12
2 x 15 mm

P-5
25 l

x24
4 x 35 mm

P-4
30 l

x16
2 x 15 mm

P-5
30 l

Model HP OneShred  
8CC

HP OneShred 
12CC

HP OneShred
 15CC

HP OneShred
10MC

Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m2 8 12 15 10 
Pojemność kosza (l) 15 23 20 20

Poziom bezpieczeństwa P-4/T-4 P-4/T-4 P-4/T-4 P-5/T-5
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) 416 x 320 x 190 485 x 345 x 235 534 x 354 x 240 534 x 354 x 240

Kod HPN280108CCON-14 HPN280212CCON-14 HPN280315CCON-14 HPN280410MCON-14

Model HP OneShred 
18CC

HP OneShred 
12MC

HP OneShred 
24CC

HP OneShred 
16MC

Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m2 18 12 24 16
Pojemność kosza (l) 25 25 30 30

Poziom bezpieczeństwa P-4/T-4 P-5/T-5 P-4/T-4 P-5/T-5
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) 590 x 400 x 271,5 590 x 400 x 271,5 644,5 x 424,3 x 295 644,5 x 424,3 x 295

Kod HPN280518CCON-14 HPN280612MCON-14 HPN280724CCON-14 HPN280816MCON-14

NISZCZARKI
OneShred

NOWOŚĆ
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Model HP Pro Shredder 15CC HP Pro Shredder 10MC HP Pro Shredder 18CC

Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m2 15 10 18
Pojemność kosza (l) 20 20 25

Poziom bezpieczeństwa P-4/T-4 P-5/T-5 P-4/T-4
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) 535 x 354 x 240 535 x 354 x 240 592 x 400 x 271,5

Kod HPN281115CCOF-05 HPN281210MCOF-05 HPN281318CCOF-05

Model HP Pro Shredder 12MC HP Pro Shredder 24CC HP Pro Shredder 16MC

Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m2 12 24 16
Pojemność kosza (l) 25 30 30

Poziom bezpieczeństwa P-5/T-5 P-4/T-4 P-5/T-5
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm) 592 x 400 x 271,5 644,5 x 424,3 x 295 644,5 x 424,3 x 295

Kod HPN281412MCOF-05 HPN281524CCOF-05 HPN281616MCOF-05

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Aby niszczarki działały dobrze i długo należy regularnie przeprowadzać 
ich konserwację. Polega ona na zaaplikowaniu specjalnego oleju na ele-
menty tnące urządzenia. Poniżej prezentujemy służące do tego materiały  
eksploatacyjne.

HP Arkusze olejowe 
do niszczarek
Arkusze do oliwienia noży niszczarek
•  zapewniają cichą pracę i dłuższą żywotność niszczarek
•  zapobiegają przypadkowemu rozlaniu się oleju
•  opakowanie zawiera 12 arkuszy
•  KOD: HPO9133OILSH12P 

HP Olej do niszczarek
120 ml i 400 ml
•  olej do oliwienia noży niszczarek
•  zapewnia cichą pracę niszczarki i dłuższą żywotność
•  KOD 120 ml: HPO9131OIL120ML
•  KOD 400 ml: HPO9132OIL400ML

Niszczarki HP serii Pro Shredder to urządzenia do użytku biurowego mogące obsługiwać od 1 do 3 lub 5 osób – w zależności 
od modelu. Cechują się one dużą wydajnością wyrażoną ilością jednorazowo niszczonych kartek w stosunku do pojemności kosza 
na ścinki. Dodatkowo ich bardzo ciche działanie nie utrudnia pracy w biurze. Wszystkie modele tej serii objęte są dwuletnią gwa-
rancją oraz posiadają pięć lat gwarancji na noże tnące.

NISZCZARKI 
Pro Shredder

HP Pro Shredder 15CC
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 15 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 20 l
• bardzo cicha praca
•  niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
•  Indeks: HP243

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 lHP Pro Shredder 18CC

Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
• niszczy do 18 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 25 l
• bardzo cicha praca
•  niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• poziom bezpieczeństwa P-4
• kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
•  Indeks: HP260

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

HP Pro Shredder 24CC
Niszczarka do użytku biurowego (do 5 osób)
•  niszczy do 24 kartek jednorazowo
•  tnie na ścinki 4 x 35 mm
•  pojemność kosza 30 l
• bardzo cicha praca
•  niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
•  poziom bezpieczeństwa P-4
•  kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
• Indeks: HP276

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

HP Pro Shredder 10MC
Niszczarka do użytku osobistego  
lub w małym biurze (do 3 osób)
•  niszczy do 10 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 20 l
• bardzo cicha praca
•   niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
•  Indeks: HP244

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

HP Pro Shredder 12MC
Niszczarka do użytku w małym  biurze (do 5 osób)
•  niszczy do 12 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 25 l
• bardzo cicha praca
•  niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• p oziom bezpieczeństwa P-5
•  kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
• Indeks:  HP274x10

2x15mm
P-5

20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l

HP Pro Shredder 16MC
Niszczarka do użytku biurowego (do 5 osób)
•  niszczy do 16 kartek jednorazowo
•  tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
•  pojemność kosza 30 l
• bardzo cicha praca
•  niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
•  poziom bezpieczeństwa P-5
•  kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
• Indeks: HP277

x10
2x15mm

P-5
20L

x12
2x15mm

P-5
25 l

x15
4x35mm

P-4
20 l

x16
2x15mm

P-5
30 l

x18
4x35mm

P-4
25 l

x24
4x35mm

P-4
30 l
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

DAHLE PAPERSAFE PS 100 LEITZ IQ OFFICE PRO P6+ OPUS OS 2206 CD MOMENTUM S206 REXEL MOMENTUM X406

 Bezolejowa Niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa 
danych Cena, zabezpieczenie przed przeciążeniem Idealna do domu lub małego biura Kosz na ścinki mieści  do 125 pociętych 

kartek A4

ilość użytkowników (osoba) 1–5 2 1 2 2

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 5 5 6 6 6

rodzaj cięcia ścinki supermikrościnki ścinki paski ścinki

rozmiar cięcia mm 5x18 1x5 4x39 6 4x28

poziom bezpieczeństwa P4/F1/T4/E3 P-6 P-4/Tx-2/Ex-2/O-1 P-2 P-4

rodzaj kosza ściągana górna część wysuwany podnoszona głowica nakładany, ściągana głowica nakładany, ściągana głowica

pojemność kosza (l) 12 30 7 9 15

szerokość szczeliny (mm) 220 230 220 220 220

cykl pracy (min) 3/40 240/60 2/60 3/60

wymiary (cm) 36,6x34,6x21,7 40,6x58,9x32 38x31x16,4 31,9x28,8x15,6 32,5x34,3x22,9

niszczy płyty CD/DVD 3
niszczy karty kredytowe 3 3
niszczy zszywki 3 3 3
funkcja cofania 3 3 – autorevers 3 3 – ręcznie 3 – ręcznie

automatyczny podajnik

poziom głośności (dB) 70 58 65 72 70

zerowy pobór prądu (stand-by)

zastosowanie małe biuro, dom małe biuro małe biuro małe biuro małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2+1 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 2 2+1 2 2 2

produkt ekologiczny

kolory biały / biało-szary czarny czarny czarny

indeks AM671 ES340 OP218 ES344 ES349

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

LEITZ IQ OFFICE PRO P5+ DAHLE PAPERSAFE PS 120 OPUS CS 2208 CD MOMENTUM X308 KOBRA HYBRID

Niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa 
danych

Funkcja automatycznego stop/start oraz 
rewers Podwyższony stopień tajności – P-5 Idealna do użytku domowego lub biurowego Technologia hybrydowa oszczędza zużycie 

i pobór energii

ilość użytkowników (osoba) 2 1–5 2–3 2 3

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 7 8 8 8 9 (70 g)

rodzaj cięcia mikrościnki ścinki ścinki ścinki ścinki

rozmiar cięcia mm 2x5 5x 18 2x12 5x42 3,5x40

poziom bezpieczeństwa P-5+ P4/F1/O1/T4/E3 P-5/Tx-1/Ex-1/O-2 P-3 P-4/T-4/E-3/F-1

rodzaj kosza wysuwany ściągana górna część wysuwany z obudowy nakładany, ściągana głowica
ściągana głowica Eco-friendly – bez 
konieczności stosowania worków

pojemność kosza (l) 30 12 22 15 30

szerokość szczeliny (mm) 230 220 220, osobna na CD 122 mm 220 230

cykl pracy (min) 240/60 5/5 3/60
przystosowana do pracy ciągłej przez 
24 godziny na dobę

wymiary (cm) 40,6x58,9x32 36,6x34,6x21,7 56,5x35x26 32,5x34,3x22,9 50x37x26

niszczy płyty CD/DVD 3
niszczy karty kredytowe 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 – autorevers 3 (automatyczna) 3 – ręcznie 3 – ręcznie

automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 58 53 70 53

zerowy pobór prądu (stand-by) 3
obudowa na kółkach

zastosowanie małe biuro małe biuro, dom małe biuro małe biuro małe i średnie biura

gwarancja na urządzenie (lata) 2+1 2 2 2 3

gwarancja na noże (lata) 2+1 2 2 2 dożywotnia

produkt ekologiczny

kolory / biało-szary biały / biało-szary czarny biały

indeks ES337 AM672 OP890 ES356 AR675

poziom cenowy                          
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

DAHLE PAPERSAFE PS 240 LEITZ IQ HOME OFFICE P4 LEITZ IQ HOME OFFICE SLIM P4 LEITZ IQ OFFICE P5 OPUS OS 2210 CD

Tryb stand-by Niezwykle cicha praca urządzenia Niezwykle cicha praca urządzenia Niezwykle cicha praca urządzenia Cena, zabezpieczenie przed przeciążeniem

ilość użytkowników (osoba) 1–5 2 2 2 1-3

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 10 10 10 10 10

rodzaj cięcia ścinki ścinki ścinki ścinki ścinki

rozmiar cięcia mm 4x12 4x28 4x28 2x15 4x39

poziom bezpieczeństwa P4/F1/T4/E3 P-4 P-4 P-5 P-4/Tx-1/Ex-2

rodzaj kosza wyciągany nakładany, ściągana głowica nakładany, ściągana głowica wysuwany podnoszona głowica

pojemność kosza (l) 25 23 23 23 21

szerokość szczeliny (mm) 224 220 220 223 220

cykl pracy (min) 5/40 6/60 6/60 120/60

wymiary (cm) 50,4x44,3x27,6 35,6x42,3x23,8 37,5x25,5x37 37x46,5x27,9 41,8x32,6x22,7

niszczy płyty CD/DVD 3 tak

niszczy karty kredytowe 3 tak

niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 – autorevers 3 – autorevers 3 – autorevers tak

automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 62 62 58 72

zerowy pobór prądu (stand-by) 3
obudowa na kółkach 3
zastosowanie małe biuro, dom osobista osobista małe biuro małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2+1 2+1 2+1 2

gwarancja na noże (lata) 2 2+1 2+1 2+1 2

produkt ekologiczny
kolory biały / biało-szary / biało-szary / biało-szary czarny

indeks AM667 ES315 ES334 ES335 OP213

poziom cenowy                          
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

REXEL MOMENTUM X410 REXEL MOMENTUM X410-SL SLIMLINE REXEL MOMENTUM M510 HP PRO SHREDDER 10MC WALLNER HD-208 C2

System unikania zacięć System unikania zacięć System unikania zacięć Bardzo cicha praca Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

ilość użytkowników (osoba) 2 2 10 3 3

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 10 10 10 10 10

rodzaj cięcia ścinki ścinki ścinki mikrościnki ścinki

rozmiar cięcia mm 4x28 4x28 2x15 2x15 2x12

poziom bezpieczeństwa P-4 P-4 P-5 P-5/T-5 P-5/ T-5/ E-4/ F-2

rodzaj kosza nakładany, ściągana głowica nakładany, ściągana głowica wysuwany wyjmowany wysuwany

pojemność kosza (l) 23 23 23 20 16

szerokość szczeliny (mm) 220 220 223 220 225

cykl pracy (min) 6/60 6/60 120/60 20 przystosowany do pracy ciągłej do 10 min.

wymiary (cm) 35,6x42,3x23,8 25,5x37,5x37 37x46,5x27,9 35,4x24,0x53,5 46,5x27,1x35,5

niszczy płyty CD/DVD

niszczy karty kredytowe 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 – autorevers 3 – autorevers 3 – autorevers 3 3 – autorevers

automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 62 62 58 55 60

zerowy pobór prądu (stand-by)

średnia prędkość niszczenia (m/min.) 1,6

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 0,19

obudowa na kółkach 3 3
zastosowanie małe biuro małe biuro biuro małe biuro małe i średnie biura

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 2 2 2 5

produkt ekologiczny
kolory czarny czarny czarny ciemnoszary biały

indeks ES357 ES359 ES370 HP244 AR704

poziom cenowy                          
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

WALLNER HD 120-C4 DAHLE PAPERSAFE PS 260 LX201 HP PRO SHREDDER 12MC REXEL MOMENTUM X312

Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem Bezolejowa, niskie koszty eksploatacji Innowacyjna technologia komunikacji 
IntelliBar™ Bardzo cicha praca System unikania zacięć

ilość użytkowników (osoba) 3 4–6 1 5 2

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 10 12 12 (70g) 12 12

rodzaj cięcia ścinki ścinki mikrościnki mikrościnki ścinki

rozmiar cięcia mm 4x30 4x12 2x12 2x15 5x42

poziom bezpieczeństwa P-4/O-1/T-4/E-3/F-1 P4/F1/O1/T4/E3 P-5/T-5 P-5/T-5 P-3

rodzaj kosza podnoszona głowica wyciągany wyciągany wyjmowany nakładany, ściągana głowica

pojemność kosza (l) 20 25 22 25 23

szerokość szczeliny (mm) 235 224 230 220 220

cykl pracy (min) przystosowana do pracy ciągłej do 10 minut 20/10 10 on/15 off 30 6/60

wymiary (cm) 51,8 x 26,8 x 291, 50,4x44,3x27,6 52,7x35,6x25,4 40,0x27,25x59,2 35,6x42,3x23,8

niszczy płyty CD/DVD tak 3
niszczy karty kredytowe tak 3 3 3
niszczy zszywki tak 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 3 3 3 – autorevers

automatyczny podajnik 3
blokada na PIN

poziom głośności (dB) 55 60 70 55 62

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3
średnia prędkość niszczenia (m/min.) 2 1,6

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 0,19

obudowa na kółkach 3 3 3 3
zastosowanie małe i średnie biura biuro małe biuro małe biuro małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 2 5 5 2

produkt ekologiczny
kolory biały biały czarny -2 

biały -10
ciemnoszary czarny

indeks AR673 AM673 FE563- HP274 ES358

poziom cenowy                          
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

REXEL MOMENTUM X312-SL SLIMLINE OPUS CS 2212 CD WALLNER HD-220 C2 DAHLE 106 KOBRA +1 CC4 ES

System unikania zacięć Zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie silnika przed 
przegrzaniem Pojemnik na płyty CD Cichy silnik przystosowany do pracy 

ciągłej
ilość użytkowników (osoba) 2 2-3 1–5 1–5

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 12 12 12 22 14 (70 g)

rodzaj cięcia ścinki ścinki ścinki ścinki

rozmiar cięcia mm 5x42 4x35 2x10 3,5x40

poziom bezpieczeństwa P-3 P-4/Tx-1/Ex-2 P-5/O-1/T-5/E-4/F-2 P-2/O-2/T-2/E-2 P-4/T-4/E-3/F-1

rodzaj kosza nakładany podnoszona głowica podnoszona głowica
Eco-friendly – bez konieczności stosowania 
worków, wysuwany

pojemność kosza (l) 23 25 30 38,5

szerokość szczeliny (mm) 220 220 235 230

cykl pracy (min) 6/60 b.d.
przystosowana do pracy ciągłej  
do 12 minut

przystosowana do pracy ciągłej przez 
24 godziny na dobę

wymiary (cm) 25,5x37,5x37 46,4x36,7x25,1  60x32,2x37,2 59x30x39

niszczy płyty CD/DVD tak tak 3
niszczy karty kredytowe tak 3 3
niszczy zszywki 3 tak 3 3
funkcja cofania 3 – autorevers 3 3 3 3 – autorevers

automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 62 75 55 47 54

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3
średnia prędkość niszczenia (m/min.) 4

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 2

obudowa na kółkach 2 3
zastosowanie małe biuro małe biuro małe i średnie biura średniej wielkości biuro i urzędy

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 3

gwarancja na noże (lata) 2 dożywotnia

produkt ekologiczny

kolory czarny czarny biały szary

indeks ES368 OP889 AR716 AM713 AR416

poziom cenowy                          
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

KOBRA HYBRID-S LX211 HP PRO SHREDDER 15CC LEITZ IQ OFFICE P4 LEITZ IQ OFFICE PRO P5
Technologia hybrydowa oszczędza zużycie 
i pobór energii

Innowacyjna technologia komunikacji 
IntelliBar™ Bardzo cicha praca Niezwykle cicha praca urządzenia Niezwykle cicha praca urządzenia

ilość użytkowników (osoba) 1–3 od 1 do 3 3 2 2

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 14 (70 g) 15 (70 g) 15 15 15

rodzaj cięcia ścinki mikrościnki ścinki ścinki ścinki

rozmiar cięcia mm 3,5x40 2x12 4x35 4x40 2x15

poziom bezpieczeństwa P-4/ T-4/ E-3/ F-1 P-5/T-5 P-4/T-4 P-4 P-5

rodzaj kosza Eco-friendly – bez konieczności stosowania 
worków

wyciągany wyjmowany wysuwany wysuwany

pojemność kosza (l) 30 23 20 23 30

szerokość szczeliny (mm) 230 230 220 223 230

cykl pracy (min) przystosowana do pracy ciągłej przez 
24 godziny na dobę

20 on/15 off 20 120/60 240/60

wymiary (cm) 50x37x26 53,3x36,2x29,6 35,4x24,0x53,5 37x46,5x27,9 40,6x58,9x32

niszczy płyty CD/DVD   

niszczy karty kredytowe 3 3 3   

niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 – autorevers 3 3 3 – autorevers 3
automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 55 70 55 58 58

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3   

średnia prędkość niszczenia (m/min.) 2 1,6

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 0,19

obudowa na kółkach 3 3
zastosowanie małe i średnie biura małe biuro małe biuro małe biuro małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 3 2 2 2+1 2+1

gwarancja na noże (lata) dożywotnia 5 5 2+1 2+1

produkt ekologiczny   

kolory biały czarny -2 
biały -10

ciemnoszary / biało-szary / biało-szary

indeks AR703 FE564- HP243 ES336 ES338

poziom cenowy                          
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

OPUS TS 2215 CD REXEL MOMENTUM X415 REXEL MOMENTUM M515 HP PRO SHREDDER 16MC HP PRO SHREDDER 18CC

Zerowy pobór prądu w stanie czuwania System unikania zacięć System unikania zacięć Bardzo cicha praca Bardzo cicha praca

ilość użytkowników (osoba) 3–4 10 10 5 5

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 15 15 15 16 18

rodzaj cięcia ścinki ścinki ścinki mikrościnki ścinki

rozmiar cięcia mm 4x38 4x40 2x15 2x15 4x35

poziom bezpieczeństwa P-4/Tx-1/Ex-2 P-4 P-5 P-5/T-5 P-4/T-4

rodzaj kosza wysuwany z obudowy wysuwany wysuwany wyjmowany wyjmowany

pojemność kosza (l) 28 23 30 30 25

szerokość szczeliny (mm) 225, osobna na CD/DVD 122 mm 223 230 220 220

cykl pracy (min) 120/60 240/60 40 30

wymiary (cm) 64,5x37,3x27,7 37x46,5x27,9 40,6x59,4x32 42,4x29,5x64,5 40,0x27,2x59,2

niszczy płyty CD/DVD 3
niszczy karty kredytowe 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 (automatyczna) 3 – autorevers 3 – autorevers 3 3
automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 63 58 58 55 55

zerowy pobór prądu (stand-by) 3   

średnia prędkość niszczenia (m/min.) 1,6 1,6

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 0,19 0,19

obudowa na kółkach 3 3
zastosowanie średnie biuro biuro biuro biuro małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 2 2 2 5 5

produkt ekologiczny 3   

kolory / czarno-srebrny czarny czarny ciemnoszary ciemnoszary

indeks OP460 ES371 ES372 HP277 HP260

poziom cenowy                          

EKO
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Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

KOBRA +1 SS4 ES LX221 LEITZ IQ OFFICE PRO P4 REXEL MOMENTUM X420 HP PRO SHREDDER 24CC
Cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej 
przez 24 godziny na dobę

Innowacyjna technologia komunikacji 
IntelliBar™ Niezwykle cicha praca urządzenia System unikania zacięć Bardzo cicha praca

ilość użytkowników (osoba)  1–5 3–5 2 10 5

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 19 (70 g) 20 (70g) 20 20 24

rodzaj cięcia paski mikrościnki ścinki ścinki ścinki

rozmiar cięcia mm 3,8 2x12 4x40 4x40 4x35

poziom bezpieczeństwa P-2/O-2/T-2/E-2 P-5/T-5 P-4 P-4 P-4/T-4

rodzaj kosza Eco-friendly – bez konieczności stosowania 
worków, wysuwany

wyciągany wysuwany wysuwany wyjmowany

pojemność kosza (l) 38,5 30 30 30 30

szerokość szczeliny (mm) 230 230 230 230 220

cykl pracy (min) przystosowana do pracy ciągłej przez 
24 godziny na dobę

25 on / 15 off 240/60 240/60 40

wymiary (cm) 59x30x39 59x41,9x29,9 40,6x58,9x32 40,6x59,4x32 42,4x29,5x64,5

niszczy płyty CD/DVD 3
niszczy karty kredytowe 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania  3 – autorevers 3 3 – autorevers 3 – autorevers 3
automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 54 70 58 58 55

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3
średnia prędkość niszczenia (m/min.) 2 1,6

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 0,19

obudowa na kółkach 3 3
zastosowanie średniej wielkości biuro i urzędy średnie biuro małe biuro małe biuro biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 3 2 2+1 2 2

gwarancja na noże (lata) dożywotnia 5 2+1 2 5

produkt ekologiczny  

kolory szary czarny -2 
biały -10

/ biało-szary czarny ciemnoszxary

indeks AR412 FE565- ES339 ES374 HP276

poziom cenowy                          

NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl
Znajdź nas online na  

www.markowebiuro.pl

WALLNER AF 160 C2 WALLNER AF 160 C4 WALLNER XD 1012 CD DAHLE SHREDMATIC 90 AUTOMAX™ 100M

Automatyczny podajnik papieru na 160 
kartek

Automatyczny podajnik papieru na 160 
kartek Okno w obudowie Czujnik przepełnienia kosza Niszczy automatycznie do 100 kartek, 

10 kartek w trybie ręcznym

ilość użytkowników (osoba) 1-5 1-5 1 2–4 1

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 10 10 10 90 100 / 10 (70 g)

rodzaj cięcia ścinki ścinki ścinki ścinki miniścinki

rozmiar cięcia mm 2×12 4×12 4x35 4x12 4x10

poziom bezpieczeństwa P-5/ T-5 P-4/ T-4 P-4/ T-2/E-3 P4/F-1/T-4/E-3 P-4/T-4

rodzaj kosza wysuwany wysuwany wyciągany wyciągany

pojemność kosza (l) 32 32 21 23 23

szerokość szczeliny (mm) 220 220 220 222 220

cykl pracy (min) manual: 10 auto: 30/60 15on/35 off

wymiary (cm) 580x466x356 580x466x356 396x220x360 50,6x36,7x26,3 67,3 x38,4x36,5

niszczy płyty CD/DVD 3
niszczy karty kredytowe 3 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 3 3 – autorevers

automatyczny podajnik 3 3 3 3
blokada na PIN

poziom głośności (dB) <55 <55 <72 60 65

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3 3 3
średnia prędkość niszczenia (m/min.) 2,4

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 9

obudowa na kółkach 3 3 3 3
zastosowanie biuro biuro małe biuro biuro małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 2 2 2 2 7

produkt ekologiczny
kolory czarny czarny czarny biały czarny

indeks AR747 AR726 AR735 AM674 FE566

poziom cenowy                          



249

N

NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

IQ AUTOFEED 100 DAHLE SHREDMATIC 150 AUTOMAX™ 150C OPTIMUM AUTOFEED+ 50X OPTIMUM AUTOFEED+ 90X

Automatyczny podajnik, funkcja 
samooczyszczania noży Bezolejowa Niszczy automatycznie do 150 kartek 

w 5 minut
Automatyczny podajnik, technologia 
zapobiegania zacięciom

Automatyczny podajnik, technologia 
zapobiegania zacięciom

ilość użytkowników (osoba) 1-2 4–6 3 2 2

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 100/8 / 100/6 150 150 50/6 90/8

rodzaj cięcia ścinki / mikrościnki ścinki ścinki ścinki ścinki

rozmiar cięcia mm 4x28 / 2x15 4x12 4x38 4x28 4x28

poziom bezpieczeństwa P-4 / P-5 P4/F1/T4/E3 P-4/T-4/0-3 P-4 P-4

rodzaj kosza wysuwany wyciągany wyciągany wysuwany wysuwany

pojemność kosza (l) 34 25 32 20 34

szerokość szczeliny (mm) 220 220 220 220 220

cykl pracy (min) 20 manual: 10 auto: 20/20 12 on/ 25 off 10 20

wymiary (cm) 593x503x433 53,7x35,4x29,8 54,2x34,6x50,7 36,3x40,5x43 36,5x53x43

niszczy płyty CD/DVD 3
niszczy karty kredytowe 3 3 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 3 3 3
automatyczny podajnik 3 3 3 3 3
blokada na PIN 3
poziom głośności (dB) 55 60 60-65 < 60 55

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3
średnia prędkość niszczenia (m/min.) 3 1,7 1,8

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 5 

obudowa na kółkach 3
zastosowanie małe biuro biuro średnie biuro małe biuro małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2+1 2 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 2+1 2 5 2 2

produkt ekologiczny
kolory / biało-szay biały czarny / czarno-srebrny / czarno-srebrny

indeks ES1528 / ES1529 AM675 FE443 ES1518 ES1519

poziom cenowy                          
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IQ AUTOFEED 150 AUTOMAX™ 200C AUTOMAX™ 200M OPTIMUM AUTOFEED+ 225X/225M IQ AUTOFEED 300

Automatyczny podajnik, funkcja 
samooczyszczania noży

Niszczy automatycznie do 200 kartek 
w 5 minut

Niszczy automatycznie do 200 kartek 
w 5-6 minut

Automatyczny podajnik, technologia zapobiegania 
zacięciom

Automatyczny podajnik, funkcja 
samooczyszczania noży

ilość użytkowników (osoba) 1-2 3 5-10 5-10

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 150/8 200 200 225/10 / 225/8 300/10

rodzaj cięcia ścinki / mikrościnki ścinki mikrościnki ścinki / mikrościnki ścinki / mikrościnki

rozmiar cięcia mm 4x28 / 2x15 4x38 2x14 4x26 / 2x15 4x26 / 2x15

poziom bezpieczeństwa P-4 / P-5 P-4/T-4/0-3 P-5/T-5 P-4 / P-5 P-4 / P-5

rodzaj kosza wysuwany wyciągany wyciągany wysuwany wysuwany

pojemność kosza (l) 44 32 32 60 60

szerokość szczeliny (mm) 220 220 220 230 230

cykl pracy (min) 30 25 on/ 25 off 20 on / 25 off 30 60

wymiary (cm) 685x503x433 56,3x34,6x50,7 56,3x34,6x50,7 813x553x493 813x553x493

niszczy płyty CD/DVD 3
niszczy karty kredytowe 3 3 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 3 3 3
automatyczny podajnik 3 3 3 3 3
blokada na PIN 3
poziom głośności (dB) 55 60-65 60-65 55 55

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3
średnia prędkość niszczenia (m/min.) 3 3 2,2

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 5 5-6 

obudowa na kółkach 3 3 3 3
zastosowanie średnie biuro średnie biuro średnie biuro duże biuro duże biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2+1 2 2 2 2+1

gwarancja na noże (lata) 2+1 7 7 2 2+1

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

indeks ES1530 / ES1531 FE540 FE551 ES1522 / ES1523 ES1532 / ES1533

poziom cenowy                          

NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

OPTIMUM AUTOFEED+ 300X/300M AUTOMAX™ 350C AUTOMAX™ 550C AUTOMAX™ 600M IQ AUTOFEED 600

Automatyczny podajnik, technologia zapobiegania 
zacięciom

Niszczy automatycznie do 350 kartek,  
12 kartek w trybie ręcznym

Niszczy automatycznie do 550 kartek, 
14 kartek w trybie ręcznym

Niszczy automatycznie do 600 kartek, 
14 kartek w trybie ręcznym

Automatyczny podajnik, funkcja 
samooczyszczania noży

ilość użytkowników (osoba) 5-10 3-5 osób powyżej 5 osób powyżej 5 osób 10-20

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 300/10 / 300/8 350 / 12 (70 g) 550 / 14 (70 g) 600 / 14 (70 g) 600/15 / 600/8

rodzaj cięcia ścinki / mikrościnki ścinki ścinki mikrościnki ścinki / mikrościnki

rozmiar cięcia mm 4x26 / 2x15 4x38 4x38 2x12 4x30/ 2x15

poziom bezpieczeństwa P-4 / P-5 P-4/T-4/0-3 P-4/T-4/0-3 P-5/T-5 P-4 / P-5

rodzaj kosza wysuwany wyciągany wyciągany wyciągany wysuwany

pojemność kosza (l) 60 68 83 83 110

szerokość szczeliny (mm) 230 220 230 230 230

cykl pracy (min) 60 45 on/30 off ciągła ciągła 240

wymiary (cm) 813x553x493 81,3x39x57,8 89x44,1x57,8 89x44,1x57,8 1170x705x645

niszczy płyty CD/DVD 3 3
niszczy karty kredytowe 3 3 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 – autorevers 3 3 – autorevers 3
automatyczny podajnik 3 3 3 3 3
blokada na PIN 3 3 3 3 3
poziom głośności (dB) 55 65 65 65 55

zerowy pobór prądu (stand-by) 3 3 3
średnia prędkość niszczenia (m/min.) 2,2 3,35 3,35 3

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.) 9 13 15

obudowa na kółkach 3 3 3 3 3
zastosowanie średnie biuro średnie biuro duże biuro duże biuro duże biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 2 2 2+1

gwarancja na noże (lata) 2 20 20 7 2+1

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

indeks ES1524 / ES1525 FE142 FE213 FE567 ES1534 / ES1535

poziom cenowy                          
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OPTIMUM AUTOFEED+ 600X/600M AUTOFEED+ 100X/100M AUTOFEED+ 130X/130M ONESHRED 8CC ONESHRED 12CC

Automatyczny podajnik, technologia zapobiegania 
zacięciom

Automatyczny podajnik, technologia 
zapobiegania zacięciom

Automatyczny podajnik, technologia 
zapobiegania zacięciom Podnoszona głowica Cicha praca silnika

ilość użytkowników (osoba) 10-20 2 3

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 600/15 / 600/10 100/8 / 100/6 130/8/  130/6 8 12

rodzaj cięcia ścinki / mikrościnki ścinki / mikrościnki ścinki / mikrościnki ścinki ścinki

rozmiar cięcia mm 4x30 / 2,15 4x28/2x15 4x28/2x15 5x18 4x35

poziom bezpieczeństwa P-4 P-4 / P-5 P-4 / P-5 P-4 P-4

rodzaj kosza wysuwany wysuwany wysuwany podnoszona głowica podnoszona głowica

pojemność kosza (l) 110 34 44 15 23

szerokość szczeliny (mm) 230 220 220 220 220

cykl pracy (min) 240 20 30 4 6

wymiary (cm) 1170x705x645 36,5x53x43 36,5x61,8x43 41,6x32x19 48,5x34,5x23,5

niszczy płyty CD/DVD

niszczy karty kredytowe 3 3 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 3 3 3
automatyczny podajnik 3 3 3
blokada na PIN 3
poziom głośności (dB) 55 55 55 68 65

zerowy pobór prądu (stand-by)

średnia prędkość niszczenia (m/min.) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.)

obudowa na kółkach 3
zastosowanie małe biuro średnie biuro dom / małe biuro dom / małe biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 2 2 2 2 2

produkt ekologiczny
kolory / czarno-srebrny / czarno-srebrny / czarno-srebrny jasnoszary jasnoszary

indeks ES1526 / ES1527 ES1602/ES1603 ES1520/ES1521 HP294 HP297

poziom cenowy                          
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NISZCZARKI Najważniejszym parametrem niszczarki jest jej poziom bezpieczeństwa.  
Opisane w tabeli zastosowanie pomoże dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności
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ONESHRED 15CC ŚCIN ONESHRED 10MC ONESHRED 18CC ONESHRED 12MC ONESHRED 24CC ONESHRED 16MC

Cicha praca silnika Cicha praca silnika Cicha praca silnika Cicha praca silnika Cicha praca silnika Cicha praca silnika

ilość użytkowników (osoba) 3 3 5 5 5 5

ilość ciętych kartek 80 g (szt.) 15 10 18 12 24 16

rodzaj cięcia ścinki mikrościnki ścinki mikrościnki ścinki mikrościnki

rozmiar cięcia (mm) 4x35 2x15 4x35 2x15 4x35 2x15

poziom bezpieczeństwa P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5

rodzaj kosza wyjmowany wyjmowany wyjmowany wyjmowany wyjmowany wyjmowany

pojemność kosza (l) 20 20 25 25 30 30

szerokość szczeliny (mm) 220 220 220 220 220 220

cykl pracy (min) 10 10 20 20 >30 >30

wymiary (cm) 53,4x35,4x24 53,4x35,4x24 59x40x27,2 59x40x27,2 64,5x42,4x29,5 64,5x42,4x29,5

niszczy płyty CD/DVD

niszczy karty kredytowe 3 3 3 3 3 3
niszczy zszywki 3 3 3 3 3 3
funkcja cofania 3 3 3 3 3 3
automatyczny podajnik

blokada na PIN

poziom głośności (dB) 65 65 65 65 <65 <65

zerowy pobór prądu (stand-by)

średnia prędkość niszczenia (m/min.) 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

czas potrzebny na zniszczenie wsadu (min.)

obudowa na kółkach 3 3 3 3 3 3
zastosowanie małe biuro małe biuro małe biuro małe biuro biuro biuro

gwarancja na urządzenie (lata) 2 2 2 2 2 2

gwarancja na noże (lata) 5 5 5 5 5 5

produkt ekologiczny
kolory jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary jasnoszary

indeks HP498 HP319 HP329 HP332 HP333 HP334

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

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

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

Naboje do piór

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

indeks nazwa produktu
AT589 Naboje atramentowe czarne
AT592 Naboje atramentowe niebieskie

Numeratory

indeks wysokość czcionki
CL221 4,5 mm
CL221 5,5 mm

NUMERATOR AUTOMATYCZNY HORRAY
Metalowa obudowa, czarne odbicie
• Automatyczny numerator sześciopozycyjny Horray w trwałej, metalowej obudowie  
• Styl czcionki Antique • Wysokość czcionki 4,5 mm • Automatyczne powtórzenia 
pozwalają wielokrotnie wykonać daną konfigurację odbicia co w znacznym stopniu 
podnosi wydajność pracy • Automatyczne powtórzenia dla modelu H56 to:  
0x, 1x-6x, 12x, 20x

indeks
UN102

NUMERATOR AUTOMATYCZNY B6K
Wkład wystarcza na ok. 16 tysięcy odbić
• W mocnej plastikowej obudowie z plastikowym ergonomicznym uchwytem oraz 
metalową czcionką • Przydatny w księgowości do archiwizacji dokumentów ścisłego 
zarachowania • Na ostatnich 5 pierścieniach posiada opcję powtarzania numeru 0,1-6,12 
i 20 razy • Opcje na każdym pierścieniu 10 cyfr i puste pole • Wysokość cyfr 4,5 mm 
• Wymienny wkład samotuszujący, dostępny w kolorze czarnym lub czerwonym • Symbol 
wkładu C6 • Wydajny, skondensowany tusz olejowy

Datowniki znajdziesz  
na str. 107

MINI NOTATNIK Z DŁUGOPISEM ICO GREEN
Papierowy długopis ze skówką
• Zestaw notatnika z długopisem • Wymiary notatnika 
140x90x130 mm • Zestaw zapakowany w folię • Kolor brązowy

indeks
PB1723-1

EKO

Notatniki

ZESZYT NOTATNIK LEITZ COMPLETE
W nowoczesnym wzornictwie
• Notatnik o uznanej jakości Leitz Premium, do sporządzania codziennych notatek 
• Szczegółowy opis na stronie XXX

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

indeks format rodzaj kolor
ES1068-10 iPad linia biały
ES1068-2 iPad linia czarny
ES593-10 A5 kratka biały
ES593-3 A5 kratka czerwony
ES593-2 A5 kratka czarny
ES1069-10 A5 linia biały
ES1069-3 A5 linia czerwony
ES1069-2 A5 linia czarny
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NOŻE PAKOWE Niezastąpione narzędzie w każdym magazynie. Idealne do cięcia kartonów 
i bezpieczne w użyciu dzięki specjalnej obudowie i blokadzie ostrza

PROFESSIONAL BIUROWY GR-9988 GR-9951 TAPICERSKI

7-częściowe ostrze Z blokadą Szerokie ostrze 18 mm 12-częściowe ostrze Ostrze w kształcie trapezu, całość metalowa

wymiary ostrza (mm) 18x100 9x75 / 18x100 18x100 9x100 18x60

rodzaj obudowy tworzywa ABS polistyren i ABS ABS ABS metal

otwór do zawieszania nie nie 3 3 3

rodzaj ostrza 7-częściowe z mozliwością odłamywania 7-częściowe 7-częściowe 12-częściowe ostrze w kształcie trapezu

blokada unieruchamiająca ostrze 3 3 3 3 3

metalowa prowadnica 3 3 3

kolory / czarno-żółty / niebiesko-żółty / czarno-zielony / czarno-zielony szary

opis • Nowoczesny, profesjonalny nóż przeznaczony 
do cięcia papieru, kartonu i materiałów 
pakowych 
• Wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością 
odłamywania części
• Obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku 
• Wyposażony w gumową rękojeść 
zapewniającą doskonałe trzymanie 
• Stalowa prowadnica ostrza gwarantuje 
stabilność i bezpieczeństwo pracy 
• Posiada magazynek mieszczący dwa 
dodatkowe ostrza 
• W komplecie znajdują się trzy ostrza

• Nóż biurowy do rozcinania różnych 
materiałów 
• Wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością 
odłamywania stępionych części 
• Blokada unieruchamiająca ostrze

• Obudowa ABS 
• Metalowa prowadnica 
• Karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt 
• Otwór do zawieszania 
• Wysuwane, łamane ostrza (7 części) 
• Samoczynna blokada ostrza 
• Wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej 
końcówki

• Samoczynna blokada ostrza 
• Obudowa ABS 
• Metalowa prowadnica
• Karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt 
• Otwór do zawieszania 
• Wysuwane, łamane ostrza (12 części) 
• Samoczynna blokada ostrza 
• Szerokość ostrza 9 mm 
• Wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej rączki

• Metalowa, wytrzymała obudowa z otworem 
do wieszania 
• Profesjonalny nóż przeznaczony do rozcinania 
kartonów 
• Wyposażony w blokadę unieruchamiającą 
ostrze 
• Ostrze w kształcie trapezu o wymiarach 
60x18 mm

indeks DN886 DN159 / DN158 KW107 KW108 PB171

poziom cenowy                          
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NOŻYCZKI Odpowiednie dopasowanie nożyczek znacznie ułatwia pracę i zapobiega zmęczeniu dłoni 
– to szczególnie ważne w przypadku prac rękodzielniczych i użytkowania przez dzieci

COMFORT GRIP SOFT GRIP DONAU KLASYCZNE DONAU KLASYCZNE LEITZ COSY

W uchwycie wbudowana miękka w  dotyku 
guma Antyalergiczne wykończenie rączek Ergonomiczny kształt Dla osób leworęcznych Powlekane tytanem

długość ostrza (cm) 9 / 11 / 14 12 / 14 / 18,5 14 10

rozmiar nożyczek (cm) 14 / 17,5 / 21/ 24,7 14 / 16,5 / 20 16 / 20,5 / 25,5 20,5 20,5

wykonanie ostrza stal szlachetna, nierdzewna, o twardości 54° 
w skali Rockwella

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna pokryta tytanem

wykonanie rączki gumowe gumowane plastik plastik
wzmocnione uchwyty wykonane z tworzywa 
ABS

dla leworęcznych 3 3

zastosowanie do cięcia papieru, tektury, zdjęć, tkanin
do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 
samoprzylepnej

do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 
samoprzylepnej

do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 
samoprzylepnej

do cięcia papieru, tektury, zdjęć, tkanin

gwarancja (lata) 2 10

produkt ekologiczny opakowanie nie zawiera plastiku

kolory / niebiesko-czarny / niebiesko-czarny czarny czarny żółty -6
niebieski -1
szary -5

opis • Z wysokiej jakości hartowanej stali szlachetnej, 
nierdzewnej, o twardości 54 stopni w skali 
Rockwella
• Oszlifowane ostrza
• Wysokiej jakości rączki z polipropylenu

• Wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo 
wysokiej jakości  
• Cechują się niezwykle wytrzymałą rączką 
odporną na pęknięcia i odpryski wzbogaconą 
o gumowany uchwyt (soft-grip)

• Wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo 
wysokiej jakości  
• Rączka odporna na pęknięcia i odpryski

• Wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo 
wysokiej jakości  
• Rączka odporna na pęknięcia i odpryski

• Nożyczki ze stali nierdzewnej przeznaczone 
do wszystkich rodzajów zadań związanych 
z cięciem zarówno w domu, jak i w biurze 
• Pokryte tytanem ostrza dłużej pozostaną ostre 
w porównaniu z nożyczkami standardowymi 
• Wysoka precyzja cięcia i wygodne 
ergonomiczne uchwyty ułatwiają użytkowanie 
• Wykonane z wysokiej jakości nierdzewnej 
stali wyprodukowanej w Niemczech, są 
niezwykle wytrzymałe • Nowoczesne i stylowe 
wykończenie w trzech ciekawych kolorach

indeks AM368 / AM396 / AM370 / AM371 DN146 / DN147 / DN148 DN142 / DN143 / DN144 DN196 ES1665-

poziom cenowy                          
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NOŻYCZKI Odpowiednie dopasowanie nożyczek znacznie ułatwia pracę i zapobiega zmęczeniu dłoni 
– to szczególnie ważne w przypadku prac rękodzielniczych i użytkowania przez dzieci

TEFLONOWE GRAND TYTANOWE GRAND LEITZ WOW GN280 GN290 NON-STICK

Pokrycie teflonowe Pokrycie tytanowe, hartowane ostrza Ostrza pokryte tytanem Bardzo ostre Powłoka fluoru sprawia, że klej nie przywiera 
do ostrzy

długość ostrza (cm) 10

rozmiar nożyczek (cm) 13 / 17,5 / 21 13 / 17,5 / 21 20,5 17,5 / 21 17

wykonanie ostrza pokrycie teflonowe hartowane ostrza z powłoką tytanową stal nierdzewna powlekana tytanem stal nierdzewna stalowe, pokryte fluorem

wykonanie rączki tworzywo sztuczne z gumowanym uchwytem tworzywo sztuczne z gumowanym uchwytem miękkie wzmocnione uchwyty ABS
miękkie tworzywo, idealnie dopasowane 
do kształtu dłoni

idealnie wyprofilowany miękki uchwyt

dla leworęcznych 3

zastosowanie tkaniny, zdjęcia, taśmy klejące i wszystkie typy 
papieru

tkaniny, zdjęcia i wszystkie typy papieru papier, zdjęcia, tektura, tkanina papier, zdjęcia, tektura, tkanina papier, zdjęcia, tektura, tkanina

gwarancja (lata) 2, umocowanie rączek 10 1

produkt ekologiczny

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

/ grafitowo-żółty /
/

czarno-niebieski -1
czarno-żółty -6

opis • Unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D 
zmniejszają do minimum powierzchnię styku 
podczas cięcia
• Znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki
• Powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy 
samoprzylepnej i dwustronnej

• Unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D 
zmniejszają do minimum powierzchnię styku 
podczas cięcia
• Znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki
• Powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy 
samoprzylepnej i dwustronnej

• Pokryte tytanem ostrza zapewniają skuteczność 
cięcia i trwałość • Maksymalna wytrzymałość 
ostrzy, dzięki wysokiej jakości niemieckiej stali 
nierdzewnej • Ultra ostre krawędzie zapewniają 
wysoką precyzję cięcia

• Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej 
• Posiadają wygodny i pokryty wysokiej 
jakości miękkim tworzywem uchwyt, idealnie 
dopasowany do kształtu dłoni

• Ostrze pokryte fluorem odporne 
na przywieranie kleju oraz taśmy klejącej 
• Idealnie wyprofilowany, miękki uchwyt 
sprawia, że nożyczki mogą być używane 
zarówno przez osoby praworęczne jak 
i leworęczne

indeks KW1114 / KW1115 / KW1116 KW803 / KW804 / KW805 ES598- TET015 / TET026 TET054-

poziom cenowy                          
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NOŻYCZKI Odpowiednie dopasowanie nożyczek znacznie ułatwia pracę i zapobiega zmęczeniu dłoni 
– to szczególnie ważne w przypadku prac rękodzielniczych i użytkowania przez dzieci

SCOTCH™ TYTANOWE SCOTCH™ PRECYZYJNE SCOTCH™ ERGONOMICZNE SCOTCH™ UNIWERSALNE SCOTCH™ STUDENCKIE

4x twardsze tytanowe ostrze z powłoką 
odporną na przyklejanie Perfekcyjnie równe cięcie Ergonomiczny uchwyt Uniwersalne Kolorowy uchwyt

długość ostrza (cm) 8 6,3 / 8 8,6 9,8 7,3

rozmiar nożyczek (cm) 20 18 / 20,5 18 / 20,5 20,5 18

wykonanie ostrza stal nierdzewna pokryta tytanem stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

wykonanie rączki gumowe gumowe gumowe plastikowa plastikowa

dla leworęcznych 3 3 3 3 3

zastosowanie papier, tektura, tkaniny, taśmy klejące, zdjęcia, 
prace rękodzielnicze

papier, tektura, tkaniny, zdjęcia, prace 
rękodzielnicze

papier, tektura, tkaniny, zdjęcia, prace 
rękodzielnicze

papier, zdjęcia papier, zdjęcia

gwarancja (lata) dożywotnia dożywotnia 10 5 5

produkt ekologiczny

kolory / czarno-szary / szaro-czerwony / czerwono-szary czerwony mix kolorów

opis • Bardzo płynnie tną z niezwykłą dokładnością 
i ostrością
• Miękkie wnętrza uchwytów
• Gładko tną papier, zdjęcia, materiały etc.
• Do ostrza nic się nie przykleja
• Uchwyt wyprofilowany dla prawo- 
i leworęcznych osób

• Spiczaste zakończenie ostrzy, co ułatwia 
precyzyjne cięcie
• Doskonałej jakości stal nierdzewna, ostre 
krawędzie i wysoka trwałość
• Uchwyt wyprofilowany dla prawo- 
i leworęcznych osób

• Nożyczki do ogólnego zastosowania
• Trwałe ostrze ze stali nierdzewnej
• Ergonomiczny i miękki uchwyt odporny 
na pęknięcia

• Stal nierdzewna jest odporna na korozję
• Idealne do codziennych zadań w domu i biurze

• Idealne do realizacji szkolnych projektów
• Uchwyt wyprofilowany dla użytkowników 
prawo- i leworęcznych

indeks 3M074 3M056 / 3M081 3M055 / 3M095 3M057 3M077

poziom cenowy                          



W trosce o planetę... W trosce o zdrowie!

OCZYSZCZACZE
I STERYLIZATORY
POWIETRZA

WM 140 | WM 300 | WM 600

URZĄDZENIA 
DO WYPEŁNIANIA PODUSZEK 
LUB MAT FOLIOWYCH

AeroPOUCH 4 to uniwersalne urządzenie do wypeł-
niania poduszek i mat powietrznych. Teraz samodziel-
nie wyprodukujesz poduszki powietrzne do pakowania 
oraz stabilizowania produktów w paczkach. Nie bę-
dziesz musiał niczego robić na zapas – ilość poduszek 
i mat powietrznych dostosujesz do swoich indywidual-
nych potrzeb.

Airfree serii WM to jednocześnie oczyszczacze 
i sterylizatory – urządzenia których skuteczność 
skupia się przede wszystkim na usuwaniu drob-
noustrojów, mikroorganizmów i alergenów (nisz-
czą białka). W przeciwieństwie do wielu oczysz-
czaczy nie zatrzymują bakterii, wirusów itd, ale 
je całkowicie niszczą. Są małe, bezpieczne, nie 
wymagają konserwacji, czyszczenia, wymiany fil-
trów, nie emitują ozonu i są bezgłośne. 

Oczyszczacze mają naścienną konstrukcję i wy-
soką wydajność, dzięki czemu doskonale nadają 
się do biur, szkół, hoteli, szpitali itp.

Modele WM wykorzystują ekskluzywną 
i bezobsługową technologię TSS, która 
eliminuje do 99,99% mikroorganizmów 
z powietrza.

• prędkość maksymalna 12 m/min.
• moc 250 W
• wskaźnik ciśnienia powietrza
• regulacja ciśnienia powietrza
• obsługa poduszek i mat powietrznych
• wymiary (WxSxG): 300x260x260 mm
• waga 3,5 kg
• indeks OP1004

• do pomieszczeń 32 m² | 60 m²  | 100 m²
• moc 43-53 W | 78-93 W | 153-183 W
• zasilanie 220-240 V, 50 / 60 Hz
• wymiary (WxSxG): 
   310x170x116 mm | 600x200x150 mm*
• waga 1,5 kg | 4,15 kg | 4,6 kg
• indeks OP927 | OP926 | OP928
* wymiary modeli WM 300 i WM 600

Nasze folie to polietylen 
o wysokiej gęstości (HDPE), 
ekologiczny, biodegradowalny 
i uważany za najbezpieczniej-
szy dla zdrowia!

OCZYSZCZACZE POWIETRZA  |  URZĄDZENIA DO PAKOWANIA  |  URZĄDZENIA BIUROWE

AeroPOUCH
200x100 mm
(pojedyncza poduszka)

AeroPOUCH
400x325 mm
(mata z 20 poduszkami)

AeroPOUCH
400x325 mm
(mata z 60 bąbelkami)

• długość rolki 300 m
• wysokość rolki 200 m
• grubość rolki 20 μm
• rodzaj folii HDPE
• 1 poduszka / arkusz
• indeks OP660

• długość rolki 300 m
• wysokość rolki 400 m
• grubość rolki 20 μm
• rodzaj folii HDPE
• 20 poduszek / arkusz
• indeks OP661

• długość rolki 300 m
• wysokość rolki 400 m
• grubość rolki 20 μm
• rodzaj folii HDPE
• 60 bąbli / arkusz
• indeks OP662

FOLIE DO PRODUKCJI WYPEŁNIACZY POWIETRZNYCH

AeroPOUCH 4

WM 140

WM 300

WM 600


