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indeks kolor
ES065-20 transparentny
ES065-6 żółty
ES065-3 czerwony
ES065-1 niebieski
ES065-4 zielony

OBWOLUTA A4 „L” KRYSTALICZNA
Mocna folia zabezpiecza zawartość przed uszkodzeniami
• Otwierana u góry i z prawej strony • Wycięcie na palec ułatwia wyjmowanie i wkładanie 
dokumentów • Bezpieczna, z zaokrąglonymi narożnikami • Wykonana ze sztywnej folii 
PVC, grubość 150 mic • Opakowanie 25 szt.

Obwoluty

indeks grubość kolor
DN332-20 180 mic transparentny
DN332-3 180 mic czerwony
DN332-4 180 mic zielony

indeks grubość kolor
DN332-1 180 mic niebieski
DN332-6 180 mic żółty
DN332-12 180 mic fioletowy

OBWOLUTA A4 „L” DONAU KRYSTALICZNA
Z zaokrąglonym górnym narożnikiem
• Twarda, wykonana z ekologicznej folii PP • Rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu 
• Posiada specjalne wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów • 100 sztuk 
w opakowaniu

OKŁADKI DO BINDOWANIA PRZEZROCZYSTE O.CLEAR
Transparentne
• 100 szt. w opakowaniu

rodzaj format grubość bezbarwne zielone niebieskie żółte
Economy A4 140 mic OP233-20 – – –
Standard A4 190 mic OP024-20 OP024-4 OP024-1 OP024-6
Standard A3 200 mic OP-1202 – – –

Okładki do bindowania

Grzbiety do bindowania 
znajdziesz na str. 165

OKŁADKI DO BINDOWANIA SKÓROPODOBNE 
O.UNIVERSAL
Tekstura skóropodobna
Format A4 • 100 szt. w opakowaniu

indeks kolor
OP050-10 biały
OP050-2 czarny
OP050-3 czerwony
OP050-6 żółty

indeks kolor
OP050-9 bordowy
OP050-4 zielony
OP050-1 jasnoniebieski

indeks format szerokość oprawia opakowanie
OP385 A4 MINI 15 kartek 100 szt.
OP396 A4 3 mm 30 kartek 100 szt.
OP397 A4 4 mm 40 kartek 100 szt.
OP398 A4 6 mm 60 kartek 100 szt.
OP399 A4 6 mm 60 kartek 25 szt.
OP400 A4 8 mm 80 kartek 25 szt.
OP610 A4 10 mm 100 kartek 25 szt.
OP611 A4 12 mm 120 kartek 25 szt.

OKŁADKI BIAŁE  
DO TERMOOPRAWY  O.THERMOLUX
Szeroki wybór rozmiarów
• Format A4 • 25 lub 100 szt. w opakowaniu

Okładki do termooprawy
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indeks kolor
AR191-9 bordowy
AR191-11 granatowy
AR191-4 zielony
AR191-2 czarny

OKŁADKI NA DYPLOMY STANDARD
• Elegancka oprawa dyplomów, certyfikatów, listów gratulacyjnych, podziękowań
• Okładka 220x310 mm • Okleina skóropodobna • Złoty ozdobny sznureczek 
• Narożnik w dolnym rogu przytrzymuje arkusz papieru A4

Okładki na dyplomy

Dyplomy znajdziesz  
na str. 123

Taśmy pakowe znajdziesz 
na str. 323

indeks rodzaj
KW074 mała bez zabezpieczenia
KW073 duża z zabezpieczeniem

OKLEJARKA DO TAŚMY PAKOWEJ
Przeznaczona do taśmy o maks. szerokości 50 mm
• Uniwersalna metalowa oklejarka ręczna do taśmy pakowej • Mechanizm naciągu taśmy 
zabezpiecza przed jej zwijaniem • Element dociskający taśmę do klejonej powierzchni 
• Ergonomiczna, profilowana, plastikowa rękojeść • Duża – z napinanym sprężyną 
elementem dociskającym taśmę do rolki dyspensera

Oklejarki do taśmy Oleje do niszczarek

OLEJ DO NISZCZAREK
Usprawnia pracę niszczarki
• Zabezpiecza przed osadzeniem się ścinków na nożach  
• Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki

indeks pojemność
FE313 355 ml
FE396 120 ml

OLEJ DO NISZCZAREK HP
Wydłuża czas efektywnej pracy
• Zapewnia cichą pracę niszczarki i dłuższą żywotność

indeks rodzaj
HP286 120 ml
HP287 400 ml

Gotowe arkusze do oliwienia 
niszczarek znajdziesz na str. 98

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY APOLLO  
FABER-CASTELL
Nowoczesny ołówek do pisania i szkicowania
• Ergonomiczna, gumowa strefa uchwytu • Amortyzowany grafit dla ochrony przed 
łamaniem • Wysokiej jakości wbudowana gumka • Grubość grafitu: 0,5 mm lub 0,7 mm

indeks kolor gr. wkładu
AM583-8 różowy 0,5 mm
AM583-12 liliowy 0,5 mm
AM583-11 ciemnoniebieski 0,5 mm
AM583-2 czarny 0,5 mm

indeks kolor gr. wkładu
AM584-8 różowy 0,7 mm
AM584-12 liliowy 0,7 mm
AM584-11 ciemnoniebieski 0,7 mm
AM584-2 czarny 0,7 mm

Ołówki

indeks kolor rodzaj
DN972-2 czarny 0,5 mm
DN972-3 czerwony 0,5 mm

indeks kolor rodzaj
DN972-1 niebieski 0,5 mm
DN973-1 niebieski 0,7 mm

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY PENAC RB-085
Gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
• Z plastikowym klipsem oraz gumką • Metalowa końcówka z mechanizmem 
amortyzującym • „Cushion point” – system amortyzujący zabezpieczający grafit 
przed złamaniem
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indeks kolor rodzaj

PN216-7 transparentny 
pomarańczowy 0,3 mm

PN217-2 czarny 0,5 mm

PN218-12 transparentny 
fioletowy 0,5 mm

indeks kolor rodzaj
PN218-2 czarny 0,7 mm

PN218-17 transparentny 
błękitny 0,7 mm

PN219-6 transparentny 
żółty 0,9 mm

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY PENTEL GRAPHGEAR 300
Wykonany z wysokiej jakości materiałów
• Nowoczesny design, idealne wyważenie – te dwie cechy czynią ten ołówek kompletnym 
• Wykonany z wysokiej jakości materiałów stwarza go produktem premium • Ołówek 
został wyposażony w zdejmowany metalowy klip, oraz w struktrualny metalowy uchwyt 
• Nowoczesny mechanizm wysuwania grafitu pozwala na maksymalne jego zużycie 
• Dodatkowo posiada gumkę ołówkową Z2-1N

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY PENTEL AX125
W 4 kolorach obudowy
• Posiada gumowy uchwyt, który zwiększa komfort pisania 
• Grubość grafitu o,5 mm

indeks kolor
PN156-2 czarny
PN156-3 czerwony
PN156-1 niebieski
PN156-4 zielony

OŁÓWEK DREWNIANY HB LAKIEROWANY ŻÓŁTY
Korpus lakierowany
• Ołówek wykonany z drewna • Korpus lakierowany • Twardość HB • Grafik klejony na 
całej długości ołówka • Kolor żółty

indeks kolor rodzaj
PB657 żółty bez gumki
PB725 żółty z gumką

indeks rodzaj
AM344 2001/HB
AM345 2001/B
AM346 2001/2B
AM347 2001/H

indeks rodzaj
AM348 2001/2H
AM349 2001/HB z gumką
AM350 2001/B z gumką

OŁÓWEK GRIP
Najwyższej jakości ołówek grafitowy
• Ergonomiczny trójkątny przekrój • Specjalna antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta 
drobnymi, gumowymi punkcikami (unikalna technologia opatentowana przez firmę Faber-
Castell) • Pokryty specjalnymi lakierami wodnymi • Gwarancja łatwego ostrzenia

Temperówki znajdziesz 
na str. 335

indeks rodzaj
CO261 282/2B
CO296 282/2H
CO200 282/3B
CO453 282/3H
CO263 282/4B

indeks rodzaj
CO239 282/4H
CO199 282/B
CO297 282/F
CO298 282/H
CO198 282/HB

indeks rodzaj
CO010 2988/2B z gumką
CO009 2988/B z gumką
CO003 2988/HB z gumką

OŁÓWEK STABILO OTHELLO
Klejony grafit zwiększa jego odporność na złamania
• Popularny typ ołówka dostępny w 10 twardościach • Oferowany w 2 wersjach: z gumką 
(2988) lub bez gumki (282) • Idealne do pisania, rysowania i cieniowania
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indeks rodzaj
TO051 z gumką
TO052 bez gumki

OŁÓWEK EXCELLENT
Ołówek z żywicy syntetycznej
• Elastyczny • Odporny na złamania • Grafit HB

Opaski do kabli

OPASKA NA RZEP DO SPINANIA KABLI  
CAVOLINE GRIP TIE
Do wielokrotnego użytku
• Opaska rzep do szybkiego układania i spinania kabli • Z pętlą do zaciskania, wytrzymałą 
na rozciąganie

indeks kolor wymiary ilość w opak.
DU1616-2 czarny 20 cm x 10 mm 5 szt.
DU1616-10 biały 20 cm x 10 mm 5 szt.
DU1616-MIX mix kolorów 20 cm x 10 mm 5 szt.

OPARCIE DO PLECÓW Z SIATKĄ MESH Q-CONNECT
Zapobiega urazom kręgosłupa wynikającym ze stresu i napięcia
• Konstrukcja mesh zapewnia doskonałe wsparcie • Poprawia postawę i podnosi komfort 
pracy • Zgodna z zasadami bhp • Maksymalna szerokość 90 cm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor szerokość
PB1734-2 czarny do 90 cm

OPARCIE DO PLECÓW Q-CONNECT, 
PIANKA ZAPAMIĘTUJĄCA
Zdejmowana osłona
• Wyposażony w regulowany pasek o długości 44-79 cm pasuje do prawie każdego 
krzesła • Wymiary 34x30x11 cm • Dodatkowo zdejmowana osłona • Materiał: pianka 
zapamiętująca kształt

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks
PB1735-2

Oparcia pod plecy
Panele prezentacyjne

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
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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.

Papiery do plotera i ksero w roli indeks rodzaj format g/m2 ilość
EM608 do ploterów 297 mm x 50 m 80 2 szt.
EM609 do ploterów 297 mm x 50 m 90 2 szt.
EM610 do ploterów 420 mm x 50 m 80 2 szt.
EM611 do ploterów 420 mm x 50 m 90 2 szt.
EM612 do ploterów 594 mm x 50 m 80 1 szt.
EM613 do ploterów 594 mm x 50 m 90 1 szt.
EM614 do ploterów 610 mm x 50 m 80 1 szt.
EM615 do ploterów 610 mm x 50 m 90 1 szt.
EM616 do ploterów 841 mm x 50 m 80 1 szt.
EM617 do ploterów 841 mm x 50 m 90 1 szt.
EM618 do ploterów 914 mm x 50 m 80 1 szt.
EM619 do ploterów 914 mm x 50 m 90 1 szt.
EM620 do ploterów 1067 mm x 50 m 80 1 szt.
EM621 do ploterów 1067 mm x 50 m 90 1 szt.
EM624 ksero w roli 297 mm x 100 m 80 2 szt.
EM625 ksero w roli 420 mm x 100 m 80 2 szt.
EM626 ksero w roli 594 mm x 100 m 80 1 szt.
EM627 ksero w roli 610 mm x 100 m 80 1 szt.
EM628 ksero w roli 841 mm x 100 m 80 1 szt.
EM629 ksero w roli 914 mm x 100 m 80 1 szt.
EM630 ksero w roli 1067 mm x 100 m 80 1 szt.
EM631 ksero w roli 297 mm x 175 m 80 2 szt.
EM632 ksero w roli 420 mm x 175 m 80 2 szt.
EM633 ksero w roli 594 mm x 175 m 80 1 szt.
EM634 ksero w roli 610 mm x 175 m 80 1 szt.
EM635 ksero w roli 841 mm x 175 m 80 1 szt.
EM636 ksero w roli 914 mm x 175 m 80 1 szt.
EM637 ksero w roli 1067 mm x 175 m 80 1 szt.

PAPIER DO PLOTERA I KSERO W ROLI
Do ploterów atramentowych jak i kopiarek
• Uniwersalny papier biały, doskonały do wydruków na wszystkich rodzajach ploterów 
atramentowych oraz kserokopiarek • Role papieru pakowane są w karton, dodatkowo 
rolka w kartonie zabezpieczona jest folią • Papiery te przeznaczone są do wykonywania 
rysunku technicznego, graficznego, rejestracji wyniku pomiaru, kreślenia precyzyjnych 
map i planów, wykreślania form i wzorników, wykonywania projektów architektonicznych, 
instalacyjnych itp.

Rodzaje papierów:
• papier do ploterów: tulejka 50 mm, długość 50 m
• papier w roli: tulejka 76 mm, długość 100 m
• papier w roli: tulejka 76 mm, długość 175 m

PRODUKT

POLSKI

PAPIER KANCELARYJNY
Niezastąpiony podczas pracy w domu, szkole lub biurze
• Papier używany do pisania akt urzędowych, podań, wypracowań  
• Papier o gramaturze 60 g

Papiery kancelaryjne

indeks rozmiar rodzaj ilość
ID316 A4 kratka 500 ark.
ID470 A3 kratka 100 ark.

indeks rozmiar rodzaj ilość
ID376 A3 kratka 500 ark.
ID164 A3 linia 100 ark.
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PAPIER FOTOGRAFICZNY
Wysoka rozdzielczość 5760 dpi
• Do drukarek atramentowych• Specjalna powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne 
wydruki fotograficzne w naturalnych kolorach • Błyszczący papier jest wodoodporny 
i szybkoschnący • Zdjęcia wyróżniają się ostrością oraz imponującym kontrastem 
• Rodzaje papieru: matowy, błyszczący • Formaty: A3, A4 i A6 • Certyfikat ISO 9001

Papiery fotograficzne

Papier kolorowy

indeks format ilość gramatura rodzaj
KW083 A4 20 ark. 130 g/m2 błyszczący
KW328 A4 20 ark. 180 g/m2 błyszczący
KW919 A4 20 ark. 230 g/m2 błyszczący
KW901 A6 20 ark. 230 g/m2 błyszczący
KW896 A4 50 ark. 140 g/m2 matowy
KW897 A4 50 ark. 190 g/m2 matowy

PAPIER KOLOROWY / KOLOROWY MIX
Do każdego rodzaju drukarki
• Format A4 lub A3 • Gramatura: 80 lub 140 g • Korowe arkusze

indeks kolor format gram.
TP74030 mix A4 80 g
TP74031 mix pastelowy A4 80 g
TP74032 mix intensywny A4 80 g
TP74033 mix neonowy A4 80 g
TP74036 mix A3 80 g
TP74037 mix pastelowy A3 80 g

indeks kolor format gram.
TP74038 mix intensywny A3 80 g
TP74039 mix neonowy A3 80 g
TP74070  czarny A4 80 g
TP74071  czarny A4 160 g
TP74075  czarny A3 80 g
TP74076  czarny A3 160 g

PAPIER KOLOROWY
Przeznaczony jest do wszelkich prac kreatywnych
• 10 kolorowych kartek o gramaturze 115 g 
• Kolorowe okładki przyciągające uwagę dzieci

indeks format ilość gramatura
ID105 A4 10 115 g
ID106 A5 10 115 g

PRODUKT

POLSKI

PAPIER KOLOROWY HOLOGRAFICZNY
Kartki pokryte folią holograficzną w kropki i gwiazdki
• 6 samoprzylepnych kartek pokrytych folią holograficzną w kropki i gwiazdki  
• Kolory papierów: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski i czarny  
• Gramatura kartek 210 g • Produkt przeznaczony jest do wszelkich prac kreatywnych

PAPIER KOLOROWY SAMOPRZYLEPNY
Kolorowe okładki przyciągające uwagę dzieci
• 8 kolorowych samoprzylepnych kartek o gramaturze 170 g • Produkt przeznaczony jest 
do wszelkich prac kreatywnych

indeks format ilość gramatura
ID138 B5 6 210 g

indeks format ilość gramatura rodzaj
ID107 B4 8 170 g fluo
ID108 B5 8 170 g fluo
ID121 B5 8 170 g standard

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

POLSKI
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indeks rodzaj rozmiar gramatura
ilość składek 
w kartonie

EM001 obniżona biel 150x12"x1 60 g/m2 2000
EM1026 biały 150x12"x1 60 g/m2 2000
EM1027 biały 210x12"x1 60 g/m2 2000
EM006 kolor nadruk 210x12"x2 900
EM007 kolor 210x12"x3 600
EM008 biały 240x06"x1 60 g/m2 4000
EM011 obniżona biel 240x12"x1 60 g/m2 2000
EM569 biały 240x12"x1 60 g/m2 2000
EM012 biały 240x12"x1 70 g/m2 2000
EM014 kolor 240x06"x2 1800
EM500 kolor nadruk 240x06"x2 1800
EM015 biały 240x12"x2 900
EM016 kolor 240x12"x2 900
EM017 kolor nadruk 240x12"x2 900
EM502 kolor nadruk 240x06"x3 1200
EM018 biały 240x12"x3 600
EM019 kolor 240x12"x3 600
EM020 kolor nadruk 240x12"x3 600
EM022 kolor 240x12"x4 450
EM023 kolor nadruk 240x12"x4 450
EM024 kolor nadruk 240x12"x5 450
EM025 obniżona biel 250x12"x1 60 g/m2 350
EM1028 biały 250x12"x1 60 g/m2 2000
EM028 kolor 250x12"x2 900
EM029 kolor nadruk 250x12"x2 900
EM031 kolor nadruk 250x12"x3 600
EM035 obniżona biel 360x12"x1 60 g/m2 2000
EM1029 biały 360x12"x1 60 g/m2 2000
EM037 kolor 360x12"x2 900
EM038 kolor nadruk 360x12"x2 900
EM039 obniżona biel 375x12"x1 60 g/m2 2000
EM1030 biały 375x12"x1 60 g/m2 2000
EM040 kolor 375x12"x2 900
EM041 kolor nadruk 375x12"x2 900
EM042 kolor 375x12"x3 600
EM1031 biały 390x12"x1 60 g/m2 2000
EM349 kolor 390x12"x2 900

PRODUKT

POLSKI

SKŁADANKA KOMPUTEROWA
Najwyższa jakość!
• Papier komputerowy produkowany z wysokogatunkowych 
surowców na specjalistycznych wysokowydajnych 
maszynach rotacyjnych

Papiery komputerowe
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Color Copy – 7 cech głównych:
1. Specjalnie przygotowana powierzchnia

• Perfekcyjne przeniesienie tonera/obrazu na arkusz dla wyjątkowej 
jakości druku
• Specjalna warstwa pigmentacyjna nadaje doskonałe właściwości 
elektrostatyczne i zapewnia znakomitą reprodukcję kolorów

2. Pierwszorzędne uformowanie arkusza
• Równomierne rozmieszczenie tonera
• Gładka powierzchnia arkusza jest osiągnięta dzięki równomiernemu 
rozłożeniu włókien w arkuszu

3. Doskonała kontrola przewodności
• Wysoka jakość druku
• Wyjątkowe podawanie arkuszy

4. Precyzyjnie dopasowana gładkość
• Idealne przeniesienie obrazu
• Doskonała praca i podawanie papieru

5. Doskonale równa powierzchnia
• Doskonałe właściwości podawcze dla druku

6. Redukcja tarcia i zużycia maszyny
• Wysokiej jakości materiały bazowe chronią Twoją maszynę

7. Wysoka światłotrwałość
• Długotrwała ochrona przeciwko blaknięciu

PAPIER COLOR COPY
Wysoka jakość
• Specjalistyczny papier satynowany do druku laserowego, 
który spełnia najwyższe wymagania nowoczesnych kopiarek 
i drukarek • Idealna biel i doskonała jakość struktury 
papieru zapewniają optymalne nanoszenie tonera, 
wspaniały kolor kopii oraz stałą, wysoką jakość • Idealny 
do prezentacji, raportów sprzedaży oraz dokumentów 
biznesowych • Posiada ekologiczne, papierowe opakowanie 
• Certyfikaty papiernicze: FSC® Mixed Credit GFA-
COC-001390  
• CO

2
 neutral

indeks format gramatura
arkuszy 
w opak.

IG329 A4 90 g/m2 500
IG330 A3 90 g/m2 500
IG342 A4 100 g/m2 500
IG331 A3 100 g/m2 500
IG332 A4 120 g/m2 250
IG333 A3 120 g/m2 250
IG343 A4 160 g/m2 250
IG344 A3 160 g/m2 250
IG345 A4 200 g/m2 250
IG334 A3 200 g/m2 250

indeks format gramatura
arkuszy 
w opak.

IG335 A4 220 g/m2 250
IG336 A3 220 g/m2 250
IG346 A4 250 g/m2 125
IG315 A3 250 g/m2 125
IG347 A4 280 g/m2 150
IG337 A3 280 g/m2 150
IG030 A4 300 g/m2 125
IG120-100g A4 100 g/m2 500
IG120-200g A4 200 g/m2 250
IG355 A4 350 g/m2 125

indeks format gramatura
arkuszy 
w opak.

IG326 A4 75 g/m2 500
IG327 A3 75 g/m2 500
IG002 A4 80 g/m2 500
IG008 A3 80 g/m2 500
IG318 A4 90 g/m2 500

indeks format gramatura
arkuszy 
w opak.

IG319 A3 90 g/m2 500
IG320 A4 100 g/m2 500
IG321 A3 100 g/m2 500
IG322 A4 120 g/m2 250
IG323 A3 120 g/m2 500

indeks format gramatura
arkuszy 
w opak.

IG324 A4 160 g/m2 250
IG325 A3 160 g/m2 250
IG004 A4 200 g/m2 150
IG348 A4 250 g/m2 125

90
Espression

Intensywna biel.
Znakomity kontrast druku pięknie 
podkreślający barwy kolorowych 
dokumentów wysokiej jakości.
Idealna gładkość.
Mikroporowata powierzchnia 
zapewniająca szybkie schnięcie 
tuszu i dokładną absorpcję, także dla 
obrazów o wysokiej rozdzielczości.
Wyjątkowo gruby i nieprzejrzysty.
Zapobiega prześwitywaniu i mar-
szczeniu się arkuszy, a równocześnie 
zapewnia precyzyjne odwzorowanie 
czcionki.

80
Universal

Zwiększona produktywność. 
99% druku bez zacięć. Mniej zacięć to 
niższy koszt druku dokumentu.
Udoskonalona, gładka powierzch-
nia.
Najwyższej jakości powierzchnia 
papieru to perfekcyjna jakość wydruku 
i mniejsze zużycie tonera.
Jedwabisty dotyk. 
Wyjątkowo gładka powierzchnia. 
Mniejsza ścieralność to dłuższe 
funkcjonowanie sprzętu biurowego. 
Wielofunkcyjność. 
100% gwarancji zastosowania we 
wszystkich urządzeniach biurowych 
oraz do każdego typu dokumentów. 
Posiada certyfikat FSC®.

200
Bold Design

Wyjątkowo gruby, gładki papier 
zapewniający najlepszą jakość 
wydruku. 
Udoskonalona powierzchnia 
zaprojektowana z myślą o lepszej 
ostrości obrazu. 
Naturalne, żywe kolory. Idealny do 
wydruku obustronnego, nieprzeźroczy-
sty, nie zwija się.
Charakteryzują się wyjątkowym 
poziomem bieli i doskonałą jednolicie 
homogeniczną strukturą. Gwarantuje 
najwyższą jakość podczas kopiowania 
dwustronnego (duplex). 

250
Hard Cover

Ekstra gruby, idealny do wydruku 
obustronnego, mocno nieprze-
źroczysty, nie zwija sie podczas 
kopiowania. 
Naturalne, żywe kolory. 
Udoskonalona gładka powierzchnia 
zaprojektowana z myślą o lepszej 
ostrości obrazu.
Gwarantuje optymalną jakość 
wydruków w drukarkach laserowych, 
atramentowych i wysoko-nakłado-
wych urządzeniach kopiujących. 

100
Presentation

Większa gramatura i gładkość.
Przekładają się na wyższą jakość 
wydruku, co podnosi wartość Twoich 
dokumentów.
Dwustronne użycie.
Gwarancja perfekcyjnego dwustron-
nego zadruku i intensywnych kolorów 
bez prześwitywania.
Wielofunkcyjny.
Idealnie nadaje się do wszystkich 
rodzajów drukarek atramentowych 
i laserowych oraz do kopiowania 
w kolorze.

120
Colour Documents

Najwyższa ostrość wydruku.
We wszystkich dokumentach w dużej 
rozdzielczości i w kolorze.
Doskonałe kontrastowe i mocno 
nasycone kolory. 
Lepsza jakość druku dzięki większemu 
kontrastowi, żywym kolorom i ostrym 
krawędziom. 
Zwiększona sztywność i grubość.
Idealny papier do zadruku po obu 
stronach bez efektu przebijania, nawet 
przy dużej ilości kolorów.

Office Card

160
Doskonała jakość kolorowego 
druku cyfrowego. Idealnie podkreśla 
wysoką jakość grafiki dzięki dużemu 
kontrastowi i ostrości obrazów. 
Doskonałe wydruki w kolorze. 
100% gwarancja wysokiej oceny 
dokumentu w oczach odbiorcy 
dzięki żywym kolorom i wyraźnej 
grafice.
Papier przystosowany do 
wszystkich urządzeń biurowych 
służących do przygotowywania 
wysokiej jakości specjalistycznych 
projektów.

Papier ksero
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indeks
EU015

indeks
EU021

indeks
EU017

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m², 90 g/m²

BIAŁOŚĆ CIE 166

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m²

BIAŁOŚĆ CIE 153

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m²

BIAŁOŚĆ CIE 161

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe
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Papiery ksero kolorowe

PAPIER KSERO KOLOR MAESTRO
Posiada 32 odcienie
• Papier MAESTRO® Color – posiada 32 odcienie • Najwyższej jakości papier 
biurowy barwiony w masie celulozowej • Polecany do wydruków w drukarkach 
laserowych i atramentowych, a także w wysokonakładowych urządzeniach 
kopiujących • Zachowuje odporność barw na starzenie  
• Dostępny w formacie A4 80 g/m2

indeks format gramatura ark. w opak. kolor
IG256-AB48 A4 80 g/m2 500 błękit tropikalny
IG256-AG10 A4 80 g/m2 500 złota patyna
IG256-B100 A4 80 g/m2 500 czarny
IG256-BE66 A4 80 g/m2 500 kość słoniowa
IG256-BL29 A4 80 g/m2 500 jasny niebieski
IG256-CO44 A4 80 g/m2 500 czerwień koralowa
IG256-CR20 A4 80 g/m2 500 chamois
IG256-CY39 A4 80 g/m2 500 kanarkowy
IG256-DB47 A4 80 g/m2 500 ciemna zieleń
IG256-DG49 A4 80 g/m2 500 głęboki błękit
IG256-GN27 A4 80 g/m2 500 jasna zieleń
IG256-GO22 A4 80 g/m2 500 morelowy
IG256-GR21 A4 80 g/m2 500 szary
IG256-IG50 A4 80 g/m2 500 żółć siarkowa
IG256-LA12 A4 80 g/m2 500 ametystowy
IG256-LG46 A4 80 g/m2 500 jasna zieleń
IG256-MA42 A4 80 g/m2 500 ochra
IG256-MB30 A4 80 g/m2 500 niebieski
IG256-MG28 A4 80 g/m2 500 zielony
IG256-NEOGB A4 80 g/m2 500 żółty
IG256-NEOGN A4 80 g/m2 500 zielony
IG256-NEOOR A4 80 g/m2 500 pomarańczowy
IG256-NEOPI A4 80 g/m2 500 różowy
IG256-OBL70 A4 80 g/m2 500 błękit arktyczny
IG256-OPI74 A4 80 g/m2 500 flamingo
IG256-OR43 A4 80 g/m2 500 intensywny pomarańcz
IG256-PI A4 80 g/m2 500 różowy
IG256-SA24 A4 80 g/m2 500 łososiowy
IG256-SY40 A4 80 g/m2 500 złotożółty
IG256-YE23 A4 80 g/m2 500 beż piaskowy
IG256-ZG34 A4 80 g/m2 500 cytrynowy
IG256-ZR09 A4 80 g/m2 500 czerwień ceglasta
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PAPIER KSERO MULTICOPY ZERO
Duża wydajność, wysoka jakość druku
• Multicopy Zero jest neutralnym węglowo papierem o zróżnicowanych zastosowaniach, 
przeznaczonym do wszystkich maszyn biurowych • Emisja gazów generowana 
podczas produkcji i transportu papieru Multicopy Zero do użytkownika końcowego, 
jest kompensowana do zera dzięki pozyskaniu wysokiej jakości kredytów węglowych 
• Multicopy cechuje się znakomitą wydajnością i oferuje wysoką jakość druku zarówno 
w kolorze jak i w druku czarno białym • Białość CIE 168 • Multicopy Zero  
jest dostępny w formatach A4 i A3

indeks
PY013

PAPIER KSERO KOLOR EMERSON A4
Szeroka paleta kolorów
• Szeroka paleta kolorów oraz najwyższa jakość tych produktów zadowolą nawet 
najbardziej wymagających klientów • Oferowane papiery doskonale sprawdzają się 
w różnego rodzaju urządzeniach biurowych • Papier 80 g jest pakowany po 500 ark., 
papier 160 g po 250 ark.

EM411
EM392
EM395
EM412
EM393
EM396
EM397
EM413
EM394
EM409
EM410
EM414
EM419
EM420
EM421
EM403
EM404
EM405
EM406
EM422
EM423
EM408
EM407
EM417
EM418
EM383
EM415
EM380
EM416

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
160
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
160
80
80
80
80

niebieski
kremowy
kanarkowy
szary
różowy
łososiowy
zielony
liliowy
jasny niebieski
jasny zielony
kość słoniowa
beżowy
kanarkowy
kość słoniowa
pomarańczowy
czerwony
fuksja
ciemny niebieski
ciemny zielony
cytrynowy
złoty
żółty
brzoskwiniowy
ciemny zielony
żółty
mix 5 x 20 arkuszy
mix 5 x 50 arkuszy
mix 5 x 20 arkuszy
mix 5 x 50 arkuszy

pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
pastelowy
pastelowy
intensywny
intensywny

indeks g/m2 kolor rodzaj koloru

PAPIER KSERO KOLOROWY
Przeznaczone do każdego typu drukarek
• Kolorowe papiery ksero w formacie A4 o gramaturze 80 g w dużej palecie kolorów 
pastelowych i intensywnych • Idealne do zrealizowania każdego pomysłu • Barwione 
w masie celulozowej, zachowują odporność barw na starzenie

indeks kolor
TP74001 jasnożółty
TP74002 łososiowy
TP74003 jasnoróżowy
TP74004 różowy
TP74005 jasnozielony
TP74006 jasnoniebieski

indeks kolor
TP74007 pomarańczowy
TP74008 fioletowy
TP74009 szary
TP74010 żółty
TP74011 czerwony
TP74012 zielony

indeks kolor
TP74013 ciemnozielony
TP74014 niebieski
TP74015 ciemnoniebieski
TP74070 czarny

szary

żółty

czerwony

zielony

ciemnozielony

niebieski

ciemnoniebieski

czarny

74012

74013

74014

74015

74009

74010

74011

jasnożółty

łososiowy

jasnoróżowy

różowy

jasnozielony

jasnoniebieski

pomarańczowy

fioletowy

74002

74003

74004

74005

74006

74007

74008 74070

74001

gramatura 80g/m³format A450 arkuszy16 kolorów 



272

P

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

Pieczątki

indeks kolor
CL045-10 biały
CL045-2 czarny

PIECZĄTKA DRUKUJĄCA E-MARK COLOP
Mobilne elektroniczne urządzenie do znakowania
• E-mark jest pierwszym na świecie mobilnym, elektronicznym, wielokolorowym, 
zasilanym przez baterię urządzeniem znakującym od firmy COLOP • To elektroniczne 
urządzenie znakujące, które oferuje wydruki w pełnym kolorze w niemal nieograniczonych 
wariantach • Imponujące wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami • Datownik, numerator, 
generator kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu

PIECZĄTKA SAMOTUSZUJĄCA PRINTER IQ
Łączy wszystkie zalety automatów samotuszujących z wyjątkowym 
wizerunkiem
• Przezroczysta podstawa ułatwia wykonanie odbicia treści we właściwym miejscu 
• Pieczątka jest wyposażona w zatyczkę • Kolory odbijanej treści: czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, fioletowy • Kolory karteczek indeksowych dołączonych do opakowania:  
czarny, czerwony, biały, żółty – obudowa biała; czarny, czerwony, niebieski, zielony – 
obudowa czarna • Istnieje możliwość zamówienia ze  specjalną poduszką do tuszy 
specjalistycznych np. powierzchni śliskich • Automat posiada zatyczkę

indeks rodzaj rozmiar odbicia
CL596 10 27x10 mm
CL536 20 38x14 mm
CL540 30 47x18 mm

indeks rodzaj rozmiar odbicia
CL549 40 59x23 mm
CL596 50 69x30 mm
CL598 60 76x37 mm

indeks rodzaj kolor rozmiar
UN267-2 4911 czarny 38x14 mm
UN267-3 4911 czerwony 38x14 mm
UN267-1 4911 niebieski 38x14 mm
UN267-4 4911 zielony 38x14 mm
UN197-2 4912 czarny 47x18 mm
UN197-3 4912 czerwony 47x18 mm

indeks rodzaj kolor rozmiar
UN197-1 4912 niebieski 47x18 mm
UN197-4 4912 zielony 47x18 mm
UN268-2 4913 czarny 58x22 mm
UN268-3 4913 czerwony 58x22 mm
UN268-1 4913 niebieski 58x22 mm
UN268-4 4913 zielony 58x22 mm

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

PIECZĄTKA SAMOTUSZUJĄCA PRINTY
Oprawa pieczątek Printy wytrzymuje minimum 100 000 odbić
• Kompaktowa pieczątka z zatyczką z rewolucyjnym systemem wymiany wkładki 
• Specjalne uchwyty z boku wkładki zapobiegają ubrudzeniu się przy jej wymianie 
• Wyprodukowana z materiałów z recyclingu oraz przy zmniejszonej emisji CO

2
 • Posiada 

okienko pozycyjne umieszczone na dole pieczątki, przez które dokładnie widać, gdzie się 
stempluje – można idealnie wpasować odbicie w wymagane miejsce • Kolory tuszu czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, fioletowy • Dostępna także z odbiciem wielokolorowym

Tusze do pieczątek  
znajdziesz na str. 341

NIE-ZGUB MI-SIĘ – ZESTAW Z DRUKARENKĄ
Pieczątki do znakowania ubrań i przedmiotów osobistych
• Rozwiązanie pozwalające błyskawicznie oznakować wszystkie rzeczy, zabezpieczając 
je tym samym przed zgubieniem • Przebadany dermatologicznie, trwały tusz zostawia 
wyraźne i trwałe odbicia, odporne na pranie i zmywanie w zmywarce, zarówno na jasnych 
tkaninach, etykietach do naprasowywania na ciemne tkaniny, jak i na naklejkach do 
przedmiotów ze szkła, plastiku, czy metalu • Zestaw z drukarenką zawiera:
– automat 8911 w kolorze zielonym, 
– zestaw liter, cyfr i ikonek,  
co pozwala na dowolne personalizowanie tekstu w każdym momencie, 
– czarną wkładkę tuszującą z wodoodpornym tuszem do tkanin,  
– taśmę do naprasowywania na ciemnych tkaninach  
– 36 etykiet w trzech rozmiarach do naklejania  
na przedmiotach  
innych niż z tkanin

indeks rodzaj
UN281 drukarenka

NIE-ZGUB MI-SIĘ – ZESTAW Z PŁYTKĄ
Pieczątki do znakowania ubrań i przedmiotów osobistych
• Rozwiązanie pozwalające błyskawicznie oznakować wszystkie rzeczy, zabezpieczając 
je tym samym przed zgubieniem • Przebadany dermatologicznie, trwały tusz zostawia 
wyraźne i trwałe odbicia, odporne na pranie i zmywanie w zmywarce, zarówno na 
jasnych tkaninach, etykietach do naprasowywania na ciemne tkaniny, jak i na naklejkach 
do przedmiotów ze szkła, plastiku, czy metalu • Model umożliwia zaprojektowanie 
własnego odbicia – zarówno tekstu, jak i grafiki o wielkości 38x14 mm  
• Zestaw z płytką tekstową zawiera:  
– automat 8911,  
– czarną wkładkę tuszującą  
z wodoodpornym tuszem do tkanin 
– taśmę do naprasowywania na ciemnych tkaninach  
– 30 etykiet w jednym rozmiarze do naklejania  
na przedmiotach innych niż z tkanin 
Uwaga! Płytka tekstowa, z odbiciem o wielkości 38x14 mm  
do wykonania odbicia u stemplarza

indeks rodzaj
UN282 zestaw z płytką
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NIE-ZGUB MI-SIĘ – ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY
Pieczątki do znakowania ubrań i przedmiotów osobistych
• Rozwiązanie pozwalające błyskawicznie oznakować wszystkie rzeczy, zabezpieczając 
je tym samym przed zgubieniem • Przebadany dermatologicznie, trwały tusz zostawia 
wyraźne i trwałe odbicia, odporne na pranie i zmywanie w zmywarce, zarówno na jasnych 
tkaninach, etykietach do naprasowywania na ciemne tkaniny,  
jak i na naklejkach do przedmiotów ze szkła,  
plastiku, czy metalu • Zestaw z uzupełniający zawiera:  
– nową wkładkę tuszującą,  
– 1 metr taśmy do naprasowywania  
na ciemnych tkaninach  
– 48 etykiet w 3 rozmiarach do naklejania  
na przedmiotach innych niż z tkanin

indeks rodzaj
UN378 zestaw uzupełniający

Pinezki

PINEZKI BECZUŁKI CZARNE OFFICE PRODUCTS
Dedykowane do tablic korkowych
• Długość ostrza 11 mm 
• Długość całkowita 23mm 
• Główki wykonane z plastiku

indeks ilość w opak. kolor
DN124 100 szt. czarny

PINEZKI BECZUŁKI KOLOROWE GRAND
Do tablic korkowych
• W plastikowym pojemniczku

indeks ilość w opak. kolor
KW988 100 szt. mix kolorów

PINEZKI BECZUŁKI KOLOROWE OFFICE PRODUCTS
Do tablic korkowych
• W plastikowym pojemniczku

indeks ilość w opak. kolor
PB617 25 szt. mix kolorów

PINEZKI METALOWE GRAND
Wyjątkowo trwałe
• Galwanizowane

indeks ilość w opak. kolor
KW231 50 szt. srebrny

PISAK BIUROWY OFFICE PRODUCTS
Końcówka odporna na rozwarstwienia
• Końcówka o grubości 1mm odporna na rozwarstwianie • Plastikowa obudowa w kolorze 
atramentu/tuszu • Wentylowana skuwka • Atrament/tusz niewysychający bez skuwki 
przez okres 7 dni • Do wszystkich rodzajów papieru • Tusz na bazie wody • Fibrowa 
końcówka

indeks kolor
PB714-2 czarny
PB714-3 czerwony
PB714-1 niebieski
PB714-4 zielony

Pisaki biurowe
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PIÓRO KULKOWE SCHNEIDER ONE BUSINESS
Nie wysycha bez zamkniętej skuwki
• Eleganckie pióro kulkowe stylizowane na pióro wieczne ze skuwką • Wyposażone w ultra 
gładko piszącą końcówkę • Super-Flow-System kontroluje precyzyjne dozowanie tuszu 
• Tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje trwałość znakowania 
dokumentów • Nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni • Duży zbiornik ze 
wskaźnikiem poziomu atramentu • Ergonomiczna gumowana obudowa • Elementy 
obudowy w kolorze tuszu • Skuwka wentylowana z eleganckim, metalowym klipem • Kod 
kreskowy umieszczony na każdym produkcie • Grubość linii pisania 0,6 mm • Kolor czarny

indeks kolor
PB829-2 czarny
PB829-3 czerwony
PB829-1 niebieski
PB829-4 zielony
PB1582 4 kolory

Pióra kulkowe

Pióra wieczne Płyn do tablic suchościeralnych

PIÓRO KULKOWE SCHNEIDER ONE CHANGE
Dozowanie tuszu do ostatniej kropli
• Pióro kulkowe z wymiennym kartridżem One Change • Kartridż z ultra gładko piszącą 
końcówką zapewniającą optymalne wrażenie pisania • Grubość linii pisania 0,6 mm 
• Wodoodporny tusz zgodny z normą ISO 14145-2 • Super-Flow-System precyzyjnie 
kontrolujący dozowanie tuszu do ostatniej kropli • Tusz szybkoschnący, odporny na 
rozmazywanie • Tusz cap-off – nie wysycha bez skuwki przez 2-3 dni • Ergonomiczna, 
gumowana obudowa • Wytrzymały, metalowy klip • Każde pióro zawiera 2 kartridże 
One Change

indeks kolor rodzaj model
PB1361-2 czarny 0,6 mm
PB1361-3 czerwony 0,6 mm

indeks kolor rodzaj model
PB1361-1 niebieski 0,6 mm
PB1361-4 zielony 0,6 mm

PIÓRO KULKOWE SCHNEIDER ONE HYBRID
Duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu
• Innowacyjne pióro kulkowe stylizowane na klasyczne, eleganckie pióro wieczne 
• Stożkowa, hybrydowa końcówka ze stali szlachetnej • Tusz wodoodporny, zgodny 
z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje trwałość znakowania dokumentów • Super-Flow-
System kontrolujący precyzyjne dozowanie tuszu • Tusz nie wysycha bez zamkniętej 
skuwki przez 2-3 dni • Duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu • Elementy 
obudowy w kolorze tuszu • Ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa • Skuwka 
wentylowana z wytrzymałym, metalowym klipem • Kod kreskowy umieszczony na każdym 
produkcie • Długość linia pisania 2200 m

indeks kolor rodzaj model
PB479-2 czarny 0,3 mm C
PB479-1 niebieski 0,3 mm C
PB479-4 zielony 0,3 mm C
PB448-2 czarny 0,5 mm C
PB448-3 czerwony 0,5 mm C
PB448-1 niebieski 0,5 mm C
PB448-4 zielony 0,5 mm C

indeks kolor rodzaj model
PB977-2 czarny 0,3 mm N
PB977-3 czerwony 0,3 mm N
PB977-1 niebieski 0,3 mm N
PB977-4 zielony 0,3 mm N
PB461-1 niebieski 0,5 mm N
PB461-4 zielony 0,5 mm N

ZESTAW PREZENTOWY SCHNEIDER CALLISSIMA
Pióro wieczne do kaligrafii
• Zestaw prezentowy: pióro wieczne do kaligrafii • Modne wzornictwo • Na standardowe 
naboje i tłoczek do atramentu w kałamarzu • Zawiera naboje standardowe w kolorze 
morelowym „Apricot” • Solidny, metalowy klip • Zawartość zestawu: Pióro wieczne 
do kaligrafii o grubości linii pisania 1,1 mm, dwie zapasowe końcówki o grubości 1,5 mm 
i 1,8 mm oraz 6 x naboje atramentowe „Apricot”

indeks kolor
PB1577-B morelowy
PB1577-M miętowy

PIÓRO WIECZNE SCHNEIDER CEOD COLOUR
Odpowiednie zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych
• Pióro kulkowe o eleganckim, metalicznym wyglądzie • Nowoczesne wzornictwo 
o wyjątkowym kształcie • Ergonomicznie gumowany profil uchwytu • Odporna na 
ścieranie końcówka ze stali nierdzewnej • Standardowe kartridże ze zmywalnym tuszem 
w kolorze niebieskim • Mocno trzymający, metalowy klip • Grubość linii pisania M • Kolor 
atramentu niebieski

indeks kolor
PB1576-4 zielony
PB1576-6 żółty
PB1576-12 fioletowy
PB1576-8 różowy

indeks rodzaj
AM578-250ML 250 ml
AM678-500ML 500 ml

PŁYN DO CZYSZCZENIA TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH
Produkt biodegradowalny
• Płyn do regularnego czyszczenia tablic suchościeralno-magnetycznych 
z powierzchnią lakierowaną lub ceramiczną • Usuwa pozostałości tuszu 
bez pozostawiania smug • Konserwuje i zabezpiecza powierzchnię tablic 
poprawiając ich właściwości suchościeralne • Produkt biodegradowalny, 
przyjazny dla środowiska • Praktyczny rozpylacz ułatwia aplikację

EKO
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PŁYN DO RENOWACJI TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH 
MAGNETYCZNYCH 125 ML MEMOBOARDS
Bez smug usuwa pozostałości markerów
• Płyn do czyszczenia i konserwacji powierzchni tablic  
suchościeralnych • Zabezpiecza tablicę przed zabrudzeniami  
i poprawia jej właściwości suchościeralne • Polecany  
do regularnego stosowania • Wydłuża żywotność tablic  
suchościeralnych • Wydajny • Natychmiastowy efekt

PŁYN ZMYWACZ DO MARKERA PERMANENTNEGO 
125 ML MEMOBOARDS
Natychmiastowy efekt
• Usuwa ślady markera permanentnego z większości gładkich powierzchni jak np. stal 
lakierowana, plastik, szkło, płyty CD/DVD • Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni 
• Praktyczny rozpylacz zapewnia łatwą aplikację

indeks rodzaj
AM574 125 ml

indeks rodzaj
AM575 125 ml

PŁYTA CD-R VERBATIM

indeks rodzaj powierzchnia pojemność prędkość ilość
PL003-10 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 10 szt.
PL003-25 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 25 szt.
PL003-50 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 50 szt.
PL003-100 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 100 szt.

Płyty CD i DVD

Foliopisy do płyt CD 
znajdziesz pod hasłem 

„Markery permanentne”  
na str. 230

PŁYTA DVD VERBATIM AZO

indeks rodzaj powierzchnia pojemność prędkość ilość
PL1018 DVD+R do nadruku 4,7 GB 16x 50 szt.
PL1019 DVD-R do nadruku 4,7 GB 16x 50 szt.
PL300-10 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 10 szt.
PL300-25 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 25 szt.
PL300-50 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 50 szt.
PL300-100 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 100 szt.
PL122-10 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 10 szt.
PL122-25 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 25 szt.
PL122-50 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 50 szt.
PL122-100 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 100 szt.

Planery

PLANER SZKLANY MEMOBE
Trwały nadruk, odporny na ścieranie
• Powierzchnia ze szkła hartowanego biodegradowalnego o grub. 4 mm z gładko oszlifowanymi krawędziami 
• Suchościeralno-magnetyczny z nadrukowanym terminarzem do planowania tygodniowego lub rocznego 
• Trwały nadruk w kolorze czarnym, odporny na ścieranie i działanie płynu do tablic • Tył tablicy z jednolitego, 
galwanizowanego metalu • Czyścić powierzchnię za pomocą miękkiej ściereczki; można używać płynów 
dezynfekujących na bazie alkoholu • Śruby i kołki rozporowe w zestawie • W komplecie marker, magnesy 
neodymowe 2 szt. w kolorze srebrnym

indeks format układ rodzaj
AM606 30x60 cm pionowy tygodniowy
AM607 90x60 cm poziomy tygodniowy
AM608 90x60 cm poziomy miesięczny

indeks format układ rodzaj
AM609 120x90 cm poziomy miesięczny
AM693 120x90 poziomy roczny
AM694 150x100 poziomy roczny



276

P

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor
TET066-2 czarny
TET066-1 niebieski

PODAJNIK DO TAŚMY BP010
Masywna i trwała obudowa
• Podajnik do taśmy do szer. 24 mm • Solidne ostrze pozwala na łatwe odcinanie taśmy 
• Cechuje się masywną i trwałą obudową • Antypoślizgowy spód zapobiega przesuwaniu

Taśmy biurowe znajdziesz 
na str. 322

Podajniki do taśm

Podkładki pod mysz i nadgarstek

indeks kolor
FE2577-2 czarny
FE2577-11 granatowy
FE2577-plasma plasma

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK MEMORY FOAM
Zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki optycznej
• Kształt podkładki pod nadgarstek uzależniony jest od siły nacisku ręki • Zapewnia 
pełny komfort pracy • Specjalna struktura redystrybuuje punkty nacisku w celu 
złagodzenia podparcia • Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki 
po powierzchni biurka

PODKŁADKA POD MYSZ KENSINGTON DUO GEL
Dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstka i ręki użytkownika
• Żelowa podkładka dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstka i ręki 
użytkownika, zapewniając komfortowe podparcie podczas posługiwania się myszą • Dzięki 
kanałowi wentylacyjnemu dłonie pozostaną suche i chłodne • Dwukolorowa • Miękka 
powierzchnia podkładki jest łatwa do czyszczenia

indeks rodzaj
ES1215-1 / niebiesko-czarny
ES1215-5 / 2 odcienie szarości
ES1215-3 / czerwono-czarny

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK LEITZ WOW
Ergonomiczna konstrukcja
• Łączy ergonomiczne wzornictwo z podkładką zapewniającą najlepszą w swojej klasie 
kontrolę podczas operowania zarówno myszą optyczną, jak i laserową • Jest idealnym 
elementem wyposażenia ergonomicznego stanowiska pracy – stanowi idealne wsparcie 
dla nadgarstka, utrzymując go w tak prostej jak to tylko możliwe pozycji, aby zapewnić 
poczucie komfortu i zdrowie, a jednocześnie wysoką wydajność podczas pracy 
• Możliwość zmiany wysokości podpórki, aby wygodnie ułożyć nadgarstek – wybierz 
jedno z dwóch ustawień wysokości, obracając podpórkę • Ma wyjątkowo miękką powłokę 
okalającą wyściółkę z pianki, co zapewnia wysoką jakość i komfort użytkowania

indeks kolor
ES1197-8 różowy
ES1197-1 niebieski
ES1197-4 zielony
ES1197-2 czarny

PODKŁADKA POD NADGARSTKI DO KLAWIATURY 
LEITZ WOW
Ergonomiczna konstrukcja
• Pozwala w łatwy sposób dostosować wysokość ułożenia nadgarstków w celu uzyskania 
komfortowej pozycji podczas pracy • Pełnowymiarowa podkładka pod nadgarstki (o tej 
samej szerokości co klawiatura) wyposażona jest w dodatkową wyściołkę oraz wsparcie 
pod obszar kciuka i przy klawiszach WASD • Ma wyjątkowo miękką powłokę okalającą 
wyściółkę z pianki, co zapewnia wysoką jakość i komfort użytkowania

indeks kolor
ES1438-8 różowy
ES1438-1 niebieski
ES1438-4 zielony
ES1438-2 czarny

PODAJNIK / UCHWYT DO TAŚMY EAGLE
Opływowy kształt, wyraziste kolory, matowe pokrycie
• Niewielki, wygodny uchwyt z obcinaczem • Wytrzymałe ostrze zapewnia proste cięcia 
• Maks. rozmiar taśmy 22x50 mm

indeks rodzaj kolor
KW1140-1 TYT581 Ha! niebieski
KW1140-8 TYT581 Ha! różowy
KW1140-6 TYT581 Ha! żółty



277

P

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks
ES1337

PODKŁADKA POD NADGARSTEK  
KENSINGTON SMARTFIT® CONFORM
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Oznaczone kolorami 4 wymienne podkładki, dostosowane do osób o różnym wzroście, 
zapewniają neutralny kąt podparcia dla ręki i nadgarstka • Śliska, nieprzywierająca 
podstawa podkładki ułatwia przesuwanie myszy i zapewnia wygodniejsze użytkowanie

indeks
ES1338

PODKŁADKA POD MYSZ KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Regulacja wysokości – dzięki kolorystycznym wkładkom określającym pozycję osobistego 
komfortu – pomaga ułożyć nadgarstek podczas posługiwania się myszą pod odpowiednim 
kątem • Żelowa podkładka zapewnia przyjemnie chłodną, wygodną powierzchnię, która 
dopasowuje się do nadgarstka i łagodzi napięcia w miejscach nacisku • Antybakteryjna 
powierzchnia jest odporna na zaplamienia i nie wchłania zapachów

Myszki znajdziesz  
na str. 235-236

PODKŁADKA PRZED KLAWIATURĘ POD NADGARSTEK 
KENSINGTON DUO GEL
Dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstka i ręki użytkownika
• Żelowa podkładka dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstków i rąk 
użytkownika, zapewniając komfortowe podparcie podczas pisania na klawiaturze • Dzięki 
kanałowi wentylacyjnemu dłonie pozostaną suche i chłodne • Dwukolorowa • Miękka 
powierzchnia podkładki jest łatwa do czyszczenia

indeks rodzaj
ES1218-1 / niebiesko-czarny
ES1218-3 / czerwono-czarny

indeks kolor wymiary
DU196 przezroczysty 53x40 cm
DU173 przezroczysty 65x50 cm
DU1503 przezroczysty 42x30 cm

Podkłady na biurko

PODKŁAD NA BIURKO DURAGLAS
Nowa, niższa cena!
• Przezroczysty, antyrefleksyjny – idealny do dokumentów, notatek, spisów itd.

indeks kolor wymiary
DU591-2 czarny 53x40 cm
DU591-3 czerwony 53x40 cm
DU591-11 granatowy 53x40 cm
DU591-5 szary 53x40 cm

PODKŁAD NA BIURKO DURABLE 7102
Bardzo trwałe materiały
• Antypoślizgowy, szczególnie mocny

indeks kolor wymiary
DU741-2 czarny 65x52 cm
DU741-3 czerwony 65x52 cm
DU741-11 granatowy 65x52 cm
DU741-5 szary 65x52 cm

PODKŁAD NA BIURKO Z NAKŁADKĄ DURABLE
Nowa, niższa cena!
• Antypoślizgowy, szczególnie mocny • Z nakładką przezroczystą
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indeks rodzaj wymiary
DU603 podkład 59x42 cm
DU1244 wkład zapasowy 57x41 cm

PODKŁAD NA BIURKO Z KALENDARZEM
Dobra relacja ceny do jakości
• Podkład na biurko z notatnikiem oraz nadrukowanym kalendarzem i zaznaczonymi 
na nim międzynarodowymi świętami oraz tygodniowym planem • Zawiera 25 arkuszy 
• Antypoślizgowy • Kolor czarny

indeks rozmiar
PP159 529x417 mm
PP158 648x509 mm

PODKŁAD NA BIURKO TRANSPARENTNY
Posiada właściwości antypoślizgowe
• Wykonany z grubego, wysoko przezroczystego PVC • Zaokrąglone krawędzie  
• Możliwość umieszczenia pod spodem własnych notatek

PODNÓŻEK FELLOWES ERGONOMICZNY
Pozwala złagodzić lub zapobiec bólom krzyża
• Ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewnia pełny odpoczynek 
i komfort użytkowania • Trwała i mocna konstrukcja • Specjalna powierzchnia 
z wypustkami umożliwia masaż stóp • Posiada regulację wysokości (2 pozycje) oraz kąta 
nachylenia (płynnie do 25°)

indeks
FE106

Podnóżki

przetworzone
/przetwarzalne

100%

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE PLUS
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Nachylenie do 20° oraz blokada kąta nachylenia zapewniają dodatkowy komfort 
• Regulacja wysokości od 3,5" do 5" • Antypoślizgowa faktura powierzchni pod stopami 
zwiększa komfort użytkowania

indeks
ES1339

indeks
ES1341

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE COMFORT
Piankowa powierzchnia zapewnia niezwykły komfort
• Luksusowa pianka memory zapewnia odpoczynek zmęczonym i bolącym stopom 
• Wygodny pedał do ustawienia kąta nachylenia bez konieczności schodzenia z krzesła 
• Możliwość nachylenia pod kątem w zakresie 20° w celu zapewnienia dodatkowego 
komfortu  

indeks
ES1340

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLESAVER
Antypoślizgowa powierzchnia
• 3 opcje pochylenia – pod kątem 10°, 15° i 20° – zapewniają wygodne ustawienie 
dla każdego użytkownika • Antypoślizgowa faktura powierzchni pod stopami zwiększa 
komfort użytkowania
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PODNÓŻEK LEITZ WOW
Łatwa regulacja kąta nachylenia i wysokości
• Ma łatwą regulację kąta nachylenia i wysokości, aby zapewnić Ci indywidualne 
dopasowanie i komfortową pozycję stóp • Regulacja wysokości umożliwia dopasowanie 
podnóżka do użytkowników o różnym wzroście – wybierz jedno z dwóch ustawień 
wysokości, obracając podnóżek • Dwie szerokie platformy – płaska i zaokrąglona – 
umożliwiają komfortowe ułożenie stóp • Łatwa do czyszczenia powierzchnia – możliwość 
umycia ciepłą wodą

indeks
ES1439-2

PODNÓŻEK Q-CONNECT Z REGULACJĄ
Cecha wyróżniająca
• Podnóżek wykonany z trwałego tworzywa sztucznego • Podnosi komfort pracy przy 
biurku • Regulacja wysokości i kąta nachylenia (2 lub 3 poziomy wysokości) • Wymiary: 
450x310 mm • Wysokość 115-185 mm • Kąt nachylenia -0'-35' • Kolor czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor regulacja wymiary
PB853 czarny x2 450x310mm
PB180 antracytowy x3 400x350mm

Podpórki do książek

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

STOJAK NA KSIĄŻKI Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Stojak na książki w dwóch wariantach • Wyprodukowany z metalowej siateczki 
powlekanej lakierem • W kształcie litery „L” • Z gładkimi krawędziami i zaokrąglonymi 
narożnikami • Na podstawie antypoślizgowe podkładki • Wymiary 130x155x165 mm

indeks kolor
PB595 czarny

PODPÓRKA DO KSIĄŻEK TRES
Wykonana z metalowej siatki pokrytej lakierem
• Odpowiednia do każdego rodzaju książek • 2 sztuki w opakowaniu  
• Wymiary 13,5x15,5x16,5 cm

indeks kolor
NET007-2 czarny
NET007-15 srebrny

indeks kolor
FE479-2 czarny

PODPÓRKA POD PLECY SIATKOWA 
PROFESSIONAL SERIES™
Siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała
• Redukuje napięcia pleców i ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy  
• Siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała zapewniając doskonałe wsparcie 
i zwiększa komfort użytkowania • System napinający Tri-Tensioning™ pozwala 
na przymocowanie praktycznie do każdego fotela  
i eliminuje potrzebę ponownej regulacji  
• Specjalne podparcie wspiera odcinek lędźwiowy,  
możliwość regulacji wysokości ułatwia dopasowanie  
do potrzeb danego użytkownika

Podpórki pod plecy
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indeks
ES1336

PODPÓRKA POD PLECY KENSINGTON 
SMARTFIT® CONFORM
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Regulacja wysokości zapewnia dopasowanie na odcinku lędźwiowym  
• Niezależne sprężyny dopasowują się  
do figury użytkownika, podążając za każdą zmianą  
ustawienia ciała, a siatkowa powłoka zapewnia  
doskonałą wentylację

indeks kolor
ES1328-2 czarny
ES1328-5 szary

PODSTAWKA CHŁODZĄCA POD LAPTOPA KENSINGTON 
SMARTFIT® EASY RISER™
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Nachylenie w zakresie 50°  
• Poprawia cyrkulację powietrza, zapobiegając  
przegrzewaniu się laptopa • Składana na płasko,  
co ułatwia przewożenie • Dostosowana do komputerów  
o przekątnej ekranu od 12 do 17 cali

Podstawki pod laptopa

PODSTAWA POD LAPTOPA Z PODKŁADKĄ POD MYSZ 
Q-CONNECT
Praktyczne rozwiązanie podnoszące komfort pracy
• Podstawa pod laptopa z regulacją wysokości, podkładką pod mysz i uchwytem na telefon 
• Zapobiega bólom karku i szyi wywołanym pracą przy laptopie • Przeznaczona dla 
osób pracujących długo przed laptopem • Wymiary 51,8x28,1x5,9 cm • Waga 1,26 kg 
• Kolor czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor wymiary
PB1732-2 czarny 51,8x28,1x5,9 cm

PODSTAWA POD LAPTOPA Q-CONNECT
Zapobiega bólom karku
• Praktyczne rozwiązanie podnoszące komfort pracy na laptopie • Zapobiega bólom karku 
i szyi wywołanym pracą przy laptopie • Przeznaczona dla osób pracujących długo przed 
laptopem • Wymiary 37,6x28,0x5,8 cm • Waga 0,88 kg • Kolor czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor wymiary
PB1733-2 czarny 37,6x28,0x5,8 cm

PODSTAWA POD LAPTOPA Q-CONNECT
Dobra wentylacja
• Lekka, plastikowa podstawka na laptopa • Praktyczne rozwiązanie podnoszące komfort 
pracy na laptopie • Zapobiega bólom karku i szyi wywołanym pracą przy laptopie 
• Przeznaczona dla osób pracujących długo przed laptopem • Dobra wentylacja zapobiega 
przegrzewaniu się komputera • Kolor czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor wymiary uwagi
PB1730-2 czarny 25,5x1,8x28 cm
PB1731-2 czarny 25,5x1,8x28 cm obrotowe podłoże

indeks
ES1327-2

PODSTAWKA POD LAPTOPA KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Umożliwia zamontowanie kompatybilnej, uniwersalnej stacji dokującej Kensington pod 
platformą laptopa, co doskonale sprawdza się na biurkach o ograniczonej ilości miejsca 
• Odpowiedni dla laptopów posiadających ekran do 15,6” • System zarządzania kablami 
zapewnia porządek w miejscu pracy
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Podstawy pod monitor

indeks kolor
ES1333-2 czarny
ES1333-5 szary

PODSTAWKA OBROTOWA POD MONITOR KENSINGTON 
SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Opatentowany, obrotowy schowek z przegródkami pozwala uporządkować rzeczy na 
biurku, ułatwiając jednocześnie dostęp do nich • Solidna konstrukcja – utrzymuje monitor 
o wadze do 18 kg

indeks
ES1334-2 indeks

ES1335-2

PODSTAWKI POD MONITOR KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Ustawia monitor na wysokości oczu, co pomaga redukować problemy z oczami i szyją  
• Uniwersalna podstawka zaprojektowana z myślą o każdym monitorze o wadze 
do 36 kg (ES1334-2) lub do 18 kg (ES1335-2) • Akcesoria biurowe i papiery mogą być 
przechowywane pod podstawką, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku

indeks
PB759

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PODSTAWA POD MONITOR Q-CONNECT
Wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS
• Praktyczne rozwiązanie podnoszące komfort pracy przy komputerze • Dedykowana 
monitorom LCD/TFT lub komputerom przenośnym • Posiada rozkładaną szufladę 
i przestrzeń na laptopa, nośniki danych, długopisy itp. • Wymiary 450x315x113 mm 
• Kolor czarno-szary

Uchwyty do monitorów
 znajdziesz na str. 343-344

indeks kolor
ES1440-8 różowy
ES1440-1 niebieski
ES1440-4 zielony
ES1440-2 czarny

PODSTAWKA POD MONITOR LEITZ
Ergonomiczna konstrukcja
• Pozwala w łatwy sposób dostosować wysokość ustawienia monitora do indywidualnego 
poczucia komfortu • Niezwykle stabilna konstrukcja z szeroką półką zapewnia możliwość 
bezpiecznego umieszczenia większych monitorów oraz komputerów PC all-in-one 
z ekranami o przekątnej do 27" • Podnieś monitor na optymalną dla oczu wysokość – 
wybierz jedno z dwóch ustawień wysokości, obracając podstawkę

PODUSZKA DO STEMPLI
Eleganckie pudełko
• Poduszki do stempli z wysokiej jakości wydajnym tuszem

indeks model kolor rozmiar (mm)
UN070-2

9052

czarny

110x70
UN070-3 czerwony
UN070-12 fioletowy
UN070-1 niebieski
UN070-4 zielony
UN077-2

9053

czarny

160x90
UN077-3 czerwony
UN077-12 fioletowy
UN077-1 niebieski
UN077-4 zielony

Poduszki do stempli
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PODUSZKA DO STEMPLI MICRO COLOP
Posiada bezcenne walory ekologiczne
• Poduszka Micro COLOP do stempli tradycyjnych: gumowych lub polimerowych 
nasączana elektronicznie tuszem najwyższej jakości, który gwarantuje bardzo wysoką 
trwałość odbicia pieczątki • Produkty Micro wyróżniają także bezcenne walory ekologiczne 
– około 90% materiałów może zostać przetworzonych w procesie recyclingu • Możliwość 
zastosowania z tuszami specjalistycznymi

indeks rozmiar kolor tuszu
CL151-0 50x90 mm nienasączona
CL151-2 50x90 mm czarny
CL151-3 50x90 mm czerwony
CL151-1 50x90 mm niebieski
CL126-4 50x90 mm zielony
CL151-12 50x90 mm fioletowy
CL015-0 70x110 mm nienasączona
CL015-2 70x110 mm czarny
CL015-3 70x110 mm czerwony

indeks rozmiar kolor tuszu
CL015-1 70x110 mm niebieski
CL015-4 70x110 mm zielony
CL015-12 70x110 mm fioletowy
CL152-0 90x160 mm nienasączona
CL152-2 90x160 mm czarny
CL152-3 90x160 mm czerwony
CL152-1 90x160 mm niebieski
CL152-4 90x160 mm zielony
CL152-12 90x160 mm fioletowy

POJEMNIK NA CZASOPISMA DONAU LIFE
Prosty w montażu
• Wykonany z tektury o grubości 1,2 mm • Szerokość grzbietu 80 mm • Gramatura  
800 g/m2 • Pojemność do 500 kartek o gramaturze 80 g/m2 • Ściana grzbietowa 
dostosowana do opisu

indeks kolor
DN1162-1 niebieski
DN1162-7 pomarańczowy
DN1162-8 różowy
DN1162-4 zielony
DN1162-6 żółty

EKO

Pojemniki na czasopisma

indeks
DU055-19

POJEMNIKI NA CZASOPISMA VARICOLOR
Pasują do innych produktów z kolekcji VARICOLOR
• 5 eleganckich pojemników w zestawie • Z uchwytem w różnych kolorach do łatwej 
organizacji i segregowania dokumentów • Do czasopism, katalogów, ulotek, itp. 
• Do formatu A4 • Wymiary: 73x306x241 mm (SxWxG)

indeks kolor
ES922-10 biały
ES922-6 żółty
ES922-3 czerwony

indeks kolor
ES922-17 niebieski
ES922-4 zielony
ES922-02 czarny

POJEMNIK NA CZASOPISMA EUROPOST VIVIDA
Częściowo wycięty grzbiet ułatwia przeglądanie zawartości
• Nowoczesne wzornictwo w żywych kolorach i unikalnym wzorem VIVIDA • Wspaniale 
pasuje do pozostałych artykułów na biurko z linii Europost VIVIDA • Unikalny wzór przy 
podstawie tworzy klimat wyjątkowego miejsca pracy • Zintegrowany uchwyt w podstawie 
do łatwiejszego wysunięcia pojemnika z półki

indeks kolor
ES597-10 biały
ES597-8 różowy
ES597-1 niebieski
ES597-13 turkusowy

indeks kolor
ES597-12 fioletowy
ES597-6 żółty
ES597-04 zielony
ES597-2 czarny

POJEMNIK NA CZASOPISMA LEITZ WOW
W supermodnych kolorach kolekcji WOW ze str. xx-xx
• Z otworem na palec dla bardziej przyjaznego użytkowania • 6 cm szerokość grzbietu 
zapewnia wygodne przechowywanie magazynów, katalogów i innych dokumentów

POJEMNIK NA CZASOPISMA Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na dokumenty, czasopisma, foldery z metalowej siateczki powlekanej lakierem 
• Szerokość grzbietu 90 mm • Pojemność do 850 kartek o gramaturze  
80 g/m2 • Format A4 • Wymiary 90x295x258 mm

indeks kolor
PB369-2 czarny
PB369-15 srebrny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Pojemniki na długopisy

POJEMNIK NA DŁUGOPISY ECO
Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w jakości Blue Angel
• Praktyczny i wytrzymały pojemnik na długopisy • Duża objętość • Na art. piśmienne, 
nożyczki, itp. • Wymiary: 80x100 mm

indeks kolor
DU298-2 czarny
DU298-1 niebieski
DU298-5 szary

EKO

indeks kolor
DU126-4 zielony
DU126-1 niebieski
DU126-3 czerwony
DU126-12 fioletowy
DU126-10 biały
DU126-2 czarny

indeks kolor
DU126-04 zielony transparentny
DU126-20 transparentny
DU126-01 niebieski transparentny
DU126-012 fioletowy transparentny
DU126-03 czerwony transparentny

POJEMNIK NA DŁUGOPISY TREND
Zawsze w atrakcyjnej cenie
• Średnica 80 mm • Wysokość 102 mm

POJEMNIK NA DŁUGOPISY EAGLE
Opływowy kształt, wyraziste kolory, matowe pokrycie
• Wykonany z tworzywa • Rozmiar 80x80x98 mm

indeks rodzaj kolor
KW1137-1 TYP691 Ha! niebieski
KW1137-8 TYP691 Ha! różowy
KW1137-6 TYP691 Ha! żółty

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA DŁUGOPISY Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na długopisy z metalowej siateczki  
powlekanej lakierem

indeks kolor rodzaj wymiary
PB960-2 czarny okrągły śr. 90 mm, wys. 100 mm
PB960-15 srebrny okrągły śr. 90 mm, wys. 100 mm

Pojemniki na dokumenty

indeks kolor
PB105 czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA DOKUMENTY Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na dokumenty, czasopisma, foldery z metalowej siateczki powlekanej lakierem 
• Zamykany wieczkiem • Format A4 • Wymiary 390x300x85 mm

POJEMNIK NA KATALOGI ECO
Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w jakości Blue Angel
• Praktyczny pojemnik na katalogi• Z praktycznym otworem ułatwiającym wyjmowanie 
• Do przechowywania dokumentów, katalogów, broszur itp. • Wymiary: 73x306x241 mm

indeks kolor format
DU296-2 czarny A4
DU296-1 niebieski A4
DU296-5 szary A4

EKO
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Pojemniki na kable

Pojemniki na karteczki

POJEMNIK NA KABLE CAVOLINE BOX
Z wysokiej jakości trudnopalnego tworzywa sztucznego
• Niebanalny ogranizer do przechowywania kabli oraz listwy zasilającej 3 gniazda 
(DU1632) lub 5 gniazd (DU1631) • Dwa otwory na przewody nie tylko są łatwe 
w obsłudze, ale zapewniają idealną cyrkulację powietrza • Pokrywa z praktycznym, 
okrągłym otworem na kabel do ładowania telefonu komórkowego • Antypoślizgowe 
gumowe stopki

indeks kolor wymiary (mm)
DU1631-5 szary 406x139x156
DU1631-19 grafitowy 406x139x156
DU1632-5 szary 246x116x128
DU1632-19 grafitowy 246x116x128

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA KARTECZKI Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na karteczki z metalowej siateczki powlekanej lakierem • Dostarczany 
bez karteczek • Wymiary 95x80x95 mm

indeks kolor
PB588-2 czarny
PB588-15 srebrny

POJEMNIKI NA KARTECZKI TRES
Idealny do kostki papierowej, zapewniający szybki dostęp do kartek 
na biurku
• Pojemnik na kostkę papierową, wykonany z metalowej siatki pokrytej lakierem 
• Wymiary 10x10x10 cm

indeks kolor
NET029-2 czarny
NET029-15 srebrny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA SPINACZE Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na spinacze wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem

indeks kolor rodzaj wymiary
PB587 czarny kwadratowy 80x80x30 mm
PB463 czarny okrągły śr. 90 mm, wys. 32 mm

Pojemniki na spinacze

POJEMNIK Z KARTECZKAMI ECO
Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w jakości Blue Angel
• Klasyczny pojemnik z karteczkami • 800 karteczek z recyklingu w jakości Blue Angel, 
rozmiar 93x93 mm • Otwarta przestrzeń dla łatwego dostępu do karteczek  
• Wymiary: 100x105x100 mm

indeks kolor
DU297-2 czarny
DU297-1 niebieski
DU297-5 szary

EKO

indeks kolor
DU124-12 fioletowy
DU124-10 biały
DU124-4 zielony
DU124-1 niebieski
DU124-2 czarny
DU124-3 czerwony

indeks kolor
DU124-004 zielony transparentny
DU124-012 fioletowy transparentny
DU124-20 transparentny
DU124-03 czerwony transparentny
DU124-01 niebieski transparentny

POJEMNIK Z KARTECZKAMI TREND
Zawsze w atrakcyjnej cenie
• Wkład 800 karteczek o wymiarach 90x90 mm
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Pojemniki ścienne

indeks kolor rodzaj
DU130-2 czarny A4
DU130-20 transparentny A4
DU132-20 transparentny A5

POJEMNIKI ŚCIENNE PIONOWE 
NA DOKUMENTY FLEXIPLUS
Dostępne w rozmiarze A4 i A5
• Można odczepiać i pojedynczo wieszać na ścianie • Pakowane po 2 szt.  
• Wymiary:  
247x360x100 mm dla formatu A4 
180x250x105 mm dla formatu A5

POJEMNIKI ŚCIENNE TRES
Posiada 5 kieszeni na dokumenty, czasopisma, katalogi
• Półka wisząca, wykonana z metalowej siatki pokrytej lakierem

indeks kolor
NET034-2 czarny
NET034-15 srebrny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor
PB523-2 czarny
PB523-15 srebrny

POJEMNIKI ŚCIENNE 5 PÓŁEK Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Zestaw metalowych półek na dokumenty, korespondencję, czasopisma, wykonany 
z metalowej siateczki • Na tylnej ściance dwa dedykowane otwory do mocowania 
na ścianie • W komplecie zestaw mocujący do ściany • Wymiary 315x440x120 mm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIKI ŚCIENNE Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Półka wykonana z metalowej siateczki powlekanej lakierem • Do instalacji naściennej 
• Możliwość wykorzystania szuflad jako zestaw lub pojedynczo • Specjalne otwory na 
haczyki • Obniżone krawędzie od strony zewnętrznej ułatwiają wyjmowanie dokumentów 
• Wymiary zestawu 325x230x330 mm • Wymiary pojedynczej szuflady 325x88x170 mm

indeks kolor
DN701 czarny

indeks rodzaj wymiar
DU080 półka na ulotki 1/3 A4
DU082 zestaw 3 półek 1/3 A4 

POJEMNIKI ŚCIENNE COMBIBOXX 1/3 A4
Nieograniczone możliwości rozbudowy w pionie
• Na ulotki w formacie 1/3 A4 • Możliwość rozbudowy o kolejne półki  
i połączenia z formatem A4

indeks rodzaj wymiar
DU077 półka na katalogi A4
DU116 zestaw 3 półek 3xA4
DU078 moduł do rozbudowy A4

POJEMNIKI ŚCIENNE COMBIBOXX A4
Na ulotki w formacie A4
• Na ulotki w formacie A4 • Możliwość rozbudowy o kolejne półki
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POJEMNIK NA SPINACZE MAŁY TRES
Wykonany z metalowej siatki pokrytej lakierem
• Przeznaczony do przechowywania spinaczy biurowych na biurku

indeks rodzaj wysokość średnica kolor
NET016-2 okrągły 3,5 cm 9 cm czarny
NET016-15 okrągły 3,5 cm 9 cm srebrny
NET020-2 okrągły z magnesem 5,4 cm 7,5 cm czarny
NET020-15 okrągły z magnesem 5,4 cm 7,5 cm srebrny

POJEMNIK NA DŁUGOPISY TRES
Wykonany z metalowej siatki pokrytej lakierem
• Idealny do przechowywania długopisów, ołówków, pozwalając tym samym 
na utrzymanie porządku na biurku

indeks rodzaj szerokość wysokość średnica kolor
NET017-2 okrągły 6,5 cm 9 cm czarny
NET017-15 okrągły 6,5 cm 9 cm srebrny
NET018-2 kwadratowy 8 cm 10 cm czarny
NET018-15 kwadratowy 8 cm 10 cm srebrny
NET019-2 okrągły duży 10 cm 9 cm czarny
NET019-15 okrągły duży 10 cm 9 cm srebrny

PRZYBORNIK NA BIURKO TRES
Wykonany z metalowej siatki pokrytej lakierem

indeks rodzaj kolor
NET021-2 płaski czarny
NET021-15 płaski srebrny
NET022-2 skośny czarny
NET022-15 skośny srebrny
NET023-2 3-komorowy czarny
NET023-15 3-komorowy srebrny

indeks rodzaj kolor
NET024-2 6-komorowy czarny
NET024-15 6-komorowy srebrny
NET025-2 7-komorowy czarny
NET025-15 7-komorowy srebrny
NET028-2 3-komorowy czarny
NET028-15 3-komorowy srebrny

POJEMNIK NA CZASOPISMA TRES
Przeznaczony do dokumentów, teczek w formacie A4
• Pojemnik na czasopisma, wykonany  
z metalowej siatki pokrytej lakierem

indeks długość szerokość wysokość kolor
NET026-2 25 cm 7,2 cm 35 cm czarny
NET026-15 25 cm 7,2 cm 35 cm srebrny

Pojemniki siatkowe
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Pojemniki z szufladami

indeks kolor
DU1656-2 czarny
DU1656-1 niebieski
DU1656-5 szary

POJEMNIK Z SZUFLADAMI ECO
Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w jakości Blue Angel
• Klasyczny pojemnik z 4 szufladami • Blokada, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu 
szuflad • Duże uchwyty ułatwiające otwieranie • Do formatu A4  
• Wymiary 290x230x360 mm

indeks rodzaj kolor
DU168 5 szuflad / antracytowo-szary
DU192 7 szuflad / antracytowo-szary
DU169 10 szuflad / antracytowo-szary

indeks rodzaj kolor
DU1544 4 szuflady, zamykany / antracytowo-szary
DU1543 4 szuflady / antracytowo-szary
DU069 3 szuflady / antracytowo-szary

indeks rodzaj kolor
DU1610 5 szuflad / biało-szary
DU1611 10 szuflad / biało-szary

POJEMNIK Z SZUFLADAMI VARICOLOR
Eleganckie i funkcjonalne
• Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • Delikatne, kolorowe linie na brzegach frontów 
szuflad są pomocne przy porządkowaniu dokumentów • Cicho i lekko wysuwające 
się szuflady posiadają blokady • Szuflady przeznaczone na dokumenty do formatu 
A4, C4 oraz mniejszych rozmiarów jak Folio oraz A5 • Na frontach szuflad znajdują się 
przezroczyste okienka z etykietami, które można opisać także komputerowo • Etykiety 
wymienia się w prosty sposób

POJEMNIK Z SZUFLADAMI LEITZ WOW
Kolorystyka WOW pasuje do całej serii ze str. xx-xx
• 2 duże szuflady do przechowywania kabli, magazynów, a nawet do przyborów 
kuchennych i 2 małe szuflady do przechowywania dokumentów i przyborów biurowych 
• W zestawie z przezroczystym organizerem dla wygodnego przechowywania małych 
przedmiotów, np. długopisów, spinaczy itp. • Posiada antypoślizgowe, gumowe nóżki 
• Można ustawiać jeden na drugim (maksymalnie trzy)

indeks kolor szuflady
ES595-5 biały/szary 4
ES595-8 biały/różowy 4
ES595-1 biały/niebieski 4
ES595-13 biały/turkusowy 4
ES595-12 biały/fioletowy 4
ES595-4 biały/zielony 4
ES595-6 biały/żółty 4

indeks kolor szuflady
ES596-5 biały/szary 5
ES596-8 biały/różowy 5
ES596-1 biały/niebieski 5
ES596-13 biały/turkusowy 5
ES596-12 biały/fioletowy 5
ES596-4 biały/zielony 5
ES596-6 biały/żółty 5

POJEMNIK Z SZUFLADAMI VIVIDA
Miejsce na etykiety z przodu szuflad
• 2 małe szuflady do przechowywania dokumentów i przyborów biurowych oraz 
2 duże szuflady do przechowywania innych przedmiotów • Miejsce na umieszczenie 
etykiet do opisu na frontowej ściance szuflad pomaga w uporządkowaniu zawartości 
• Antypoślizgowa, gumowa podstawa

indeks kolor
ES584-2 czarny
ES584-17 niebieski
ES584-3 czerwony
ES584-4 zielony
ES584-10 biały
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POJEMNIK ANTYBAKTERYJNY 
NANOBOX

Indeks Poj. (l) kolor
ORP005-20 2  transparentny
ORP006-20 4,5  transparentny
ORP007-20 6  transparentny

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA, 
BASESTORE

Indeks Poj. (l) kolor
ORP008-20 12,5  transparentny
ORP009-20 20  transparentny
ORP010-20 29  transparentny
ORP011-20 40  transparentny
ORP012-20 60  transparentny

ZESTAW POJEMNIKÓW 
ANTYBAKTERYJNYCH NANOBOX

Indeks Poj. (l) kolor
ORP042 2 x 2  transparentny
ORP043 2 x 1,15  transparentny

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA 
SIMPLE BOX

Indeks Poj. (l) kolor
ORP017-20 8,5  transparentny
ORP018-20 12,5  transparentny
ORP021-20 19  transparentny
ORP023-20 32  transparentny
ORP025-20 36  transparentny

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA 
SIMPLE BOX
Z RĄCZKĄ

Indeks Poj. (l) kolor
ORP013-20 3,1  transparentny
ORP014-20 4,5  transparentny
ORP015-20 6,5  transparentny
ORP016-20 8,5  transparentny
ORP019-20 12,5  transparentny
ORP020-20 19  transparentny
ORP022-20 30  transparentny
ORP027-20 80  transparentny

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA 
SIMPLE BOX
NA KÓŁKACH

Indeks Poj. (l) kolor
ORP026-20 32  transparentny
ORP028-20 75  transparentny

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA 
SIMPLE BOX
EMOTIKON

Indeks Poj. (l) kolor
ORP024-20 32  transparentny

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA, BASESTORE
Indeks Poj. (l) kolor

ORP029-5 6  szary
ORP030-5 8,5  szary
ORP031-5 12  szary
ORP032-5 19  szary
ORP033-5 30  szary
ORP034-5 15,5  szary

Indeks Poj. (l) kolor
ORP035-5 18  szary
ORP036-5 32  szary
ORP037-5 36  szary
ORP038-5 25  szary
ORP039-5 40  szary
ORP040-5 60  szary
ORP041-5 80  szary

WSZYSTKO MA SWOJE MIEJSCE!
Produkty marki ORPLAST to pełna gama pojemników wyprodukowa-
nych w Polsce, wykonanych z bezpiecznych materiałów wysokiej ja-
kości — wolnych od BPA, a także z recyklingu oraz z zastosowaniem 
czynnika antybakteryjnego z mikrosrebrem.
Przeznaczone i polecane do przechowywania i organizowania prak-
tycznie wszystkiego — również żywności i leków, zarówno w kuchni, 
łazience, garderobie, salonie, czy też biurze, schowku lub garażu.
Gama asortymentowa składa się z 13 linii pojemników o pojemno-
ściach od 0,35 l do 145 l.
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POJEMNIK SIMPLE BOX
Ułatwia porządkowanie
• Simple Box – uniwersalny pojemnik do przechowywania, wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego • Nie tylko ułatwia porządkowanie garderoby, ale również dzięki 
stylowemu wyglądowi prezentuje się w każdym pomieszczeniu

indeks kolor pojemność
ORP001-20 transparentny 350 ml
ORP002-20 transparentny 500 ml
ORP003-20 transparentny 650 ml

indeks kolor pojemność
ORP058-20 transparentny 1,15 l
ORP059-20 transparentny 2,0 l
ORP060-20 transparentny 1,6 l

POJEMNIK ANTYBAKTERYJNY Z RĄCZKĄ
Pomaga zachować świeżość i czystość
• Antibacterial jest pojemnikiem antybakteryjnym. W całym pojemniku oraz klipsach 
i rączkach umieszczone zostały mikrocząstki srebra. Dzięki temu, zamykany pojemnik 
jest bardziej bezpieczny dla zdrowia oraz pomaga zachować świeżość i czystość jego 
zawartości • Z rączką • Pojemość 4,5 l • Wymiary 290x200x120 mm • Kolor transparentny

indeks kolor pojemność
ORP061-20 transparentny 4,5 l
ORP062-20 transparentny 6,5 l
ORP063-20 transparentny 8,5 l
ORP064-20 transparentny 15,5 l
ORP065-20 transparentny 19 l

indeks kolor
DN269-10 biały
DN269-3 czerwony
DN269-00 mix kolorów

indeks kolor
DN269-1 niebieski
DN269-7 pomarańcz.
DN269-8 różowy

indeks kolor
DN269-5 szary
DN269-4 zielony
DN269-6 żółty

PRZEKŁADKI KARTONOWE 1/3 A4
Do wpinania w pionie oraz w poziomie
• Wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2 • Pakowane jednostkowo w folię ochronną 
• 100 sztuk w opakowaniu

Przekładki kartonowe

PRZEKŁADKI KARTONOWE OFFICE PRODUCTS 1/3 A4
Do wpinania w pionie oraz w poziomie
• Wykonane z kartonu • Dziurkowanie 4 (dziurki w odstępie 80 mm) • Format 1/3 A4 
• Rozmiar przekładki 235x105 mm • 100 sztuk w opakowaniu • Każdy komplet osobno 
pakowany w folię • Mix kolorów • Zdjęcie poglądowe – gama kolorystyczna tworzona jest 
losowo i może być inna niż na zdjęciu

indeks kolor
PB743 mix kolorów

indeks rodzaj
DN251 5 kart
DN252 10 kart
DN253 12 kart

PRZEKŁADKI KARTONOWE 
Z LAMINOWANYMI INDEKSAMI A4
Karta informacyjno-opisowa w komplecie
• Wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m2 • Wyposażone we wzmocniony, 
przezroczysty pasek brzegowy zapewniający dłuższe użytkowanie • Pakowane 
jednostkowo w folię ochronną

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR A4
Przekładki wzmocnione folią Mylar
• Wykonane z grubego, białego kartonu 160 g/m2 • Na indeksach nadruk numeryczny 
• Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją jest wzmocniony folią 
• Multiperforowane – pasują do każdego segregatora

indeks rodzaj
ES186 1-5 numeryczne
ES171 1-10 numeryczne
ES172 1-12 numeryczne
ES173 1-20 numeryczne
ES174 1-31 numeryczne
ES175 A-Z alfabetyczne
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indeks rodzaj
PB802 1-5, 5 kart
PB069 1-10, 10 kart

indeks rodzaj
PB070 1-12, 12 kart
PB071 1-20, 20 kart

indeks rodzaj
PB072 1-31, 31 kart
PB940 A-Z, 21 kart

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR A4
Plastikowy, kolorowy indeks pokryty folią MYLAR
• Wykonane z białego kartonu o gramaturze 170 g/m2 • Pierwsza karta opisowa 
z numerami w kolorze białym • 11 dziurek do wpinania (ze wzmocnionym obszarem 
europerforacji)

indeks rodzaj
DN254 5 kart
DN733 10 kart
DN256 12 kart

PRZEKŁADKI KARTONOWE Z KARTĄ INFORMACYJNĄ 
KOLOROWE A4
Wyposażone w kartę informacyjno-opisową
• Wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m2 uzyskanego na drodze recyklingu 
• Pakowane jednostkowo w folię ochronną • Kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu

indeks rodzaj
ES047 5 kart
ES046 6 kart
ES048 10 kart
ES049 12 kart
ES050 20 kart

PRZEKŁADKI PP ESSELTE A4
W ciekawej tonacji kolorystycznej
• Przekładki i indeksy w 5 kolorach • Multiperforowane – pasują do każdego segregatora 
• Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją jest wzmocniony folią 
• Wykonane z folii polipropylenowej

indeks rodzaj
ES786 1-5
ES785 1-6
ES784 1-10
ES782 1-12

PRZEKŁADKI MAXI PP Z MOŻLIWOŚCIĄ NADRUKOWANIA 
TEKSTU ESSELTE
Z kartą do indywidualnego zadruku na komputerze
• Wykonane z grubego i sztywnego PP (przekładki 300 mic) • Pod kartę opisową można 
włożyć zadrukowaną według schematu kartkę A4 • Przezroczysta, plastikowa karta 
opisowa (350 mic) • Multiperforowane – pasują do każdego segregatora

Przekładki PP

indeks rodzaj
ES606 1-5
ES607 1-6
ES608 1-10
ES609 1-12
ES1307 1-20

PRZEKŁADKI PP LEITZ WOW
Przekładki do wielokrotnego użytku z serii WOW
• Mocny, przezroczysty PP o grubości 0,3 mm • Format A4+ pozwala na szybki dostęp 
do dokumentów, nawet w przypadku przechowywania ich w koszulkach • Zadrukowane 
numerycznie przekładki do łatwego sortowania • 11 uniwersalnych otworów 
umożliwiających wpinanie do segragatora

indeks rodzaj
ES362 1-5 numeryczne
ES210 1-6 numeryczne
ES126 1-10 numeryczne
ES364 1-12 numeryczne
ES503 1-20 numeryczne
ES365 1-31 numeryczne
ES1220 1-54 numeryczne
ES366 A-Z alfabetyczne

PRZEKŁADKI PP SZARE A4 ESSELTE
Wzmocniony perforowany pasek na karcie opisowo-informacyjnej
• Na indeksach nadruk numeryczny lub alfabetyczny • Multiperforowane – pasują 
do każdego segregatora • Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją 
jest wzmocniony folią
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indeks
DN268

PRZEKŁADKI PP SZARE Q-CONNECT
Wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120 mic
• Ilość przekładek: 20+1• Pierwsza karta opisowa z alfabetem w kolorze szarym • Indeks: 
A-Z • Dziurkowanie: 4 • Format A4 • Rozmiar przekładki: 230x297 mm • Kolor szary

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Przyborniki

Pudła archiwizacyjne

PRZYBORNIK NA BIURKO HAN RONDO
Tworzywo odporne na pęknięcia i odkształcenia
• Wysoka jakość wykonania z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu 
• Wyposażony w 9 przedziałów: 3 przednie – małe, przeznaczone na drobne akcesoria 
biurowe, 3 tylne – duże, przeznaczone na artykuły piśmienne (mieści ok. 40 długopisów), 
1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc., 1 tylna, przeznaczona na 2 płyty 
CD/DVD, ulotki reklamowe, pocztówki, koperty, etc. • Zabezpieczenie przed poślizgiem 
i uszkodzeniem powierzchni • Wymiary: 140x140x109 mm

indeks kolor
DN1071-10 biały
DN1071-2 czarny

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

indeks kolor
PB969 czarny

indeks kolor
PB590 czarny

indeks kolor
PB109 czarny

indeks kolor
PB120-2 czarny
PB120-15 srebrny

indeks kolor
PB591 czarny

indeks kolor
PB593 czarny

indeks kolor
PB592 czarny

PRZYBORNIK NA BIURKO Q-CONNECT OFFICE SET
Estetyczna organizacja przestrzeni biurowej
• Praktyczny zestaw do organizacji przestrzeni biurkowej 
• Wszystkie elementy wykonane z metalowej siateczki powlekanej matowym lakierem 
w kolorach czarnym lub srebrnym

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor
PB594 czarny

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE Q-CONNECT ZBIORCZE
Produkt bezkwasowy
• Wykonane z szarej tektury o gramaturze 483 g/m2 (dno) i 370 g/m2 (wieko)  
• Typ fali B (dno) i E (wieko) • Mieści 6 tradycyjnych pudełek 80 mm, 
5 o szerokości 100 mm, 4 o szerokości 120 mm • Możliwość umieszczania tradycyjnych 
segregatorów dźwigniowych (max. 6 sztuk) • Pudło posiada ścianki opisowe oraz 
estetyczne wykończenie • Specjalnie profilowane otwory ułatwiają przenoszenie 
• Wzmocniona konstrukcja dna gwarantuje długotrwałe wykorzystanie • Dzięki 
zdejmowanemu wieku dostęp do zawartości jest niezwykle wygodny • Wymiary 
515x305x350 mm • Kolor szary

indeks
PB363

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks
FE526

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE WOODGRAIN
System FastFold® pozwala na złożenie pudła w kilka sekund
• W biurach może służyć do archiwizacji dokumentów w pudełkach na akta 
(seria R-KIVE® Basic lub Bankers Box® System) lub w segregatorach • W domu idealne 
do przechowywania zabawek, odzieży, artykułów sezonowych itp. • Wytrzymałe 
i bezpieczne – wykonane z grubej tektury falistej z podwójnym systemem ścian bocznych 
• Łatwe do złożenia • Otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie • Duże etykiety 
do opisu zawartości • Dostępne w opakowaniu po 2 lub 10 sztuk • Wymiar produktu 
zewnętrzny 340x295x405 mm • Wymiar produktu wewnętrzny 325x285x385 mm

Automatyczne
składanie

przetworzone
/przetwarzalne

100%
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Kolor Pojemność Indeks

 czarny

800 
kartek

DN956-2

 czerwony DN956-3

 granatowy DN956-11

 niebieski DN956-1

 zielony DN956-4

 żółty DN956-6

Wymiary (mm): 80 x 257 x 320

PUDEŁKA A4/80
ŚCIĘTE, LAKIEROWANE

Kolor Pojemność Indeks

 czarny

1000 
kartek

DN312-2

 czerwony DN312-3

 granatowy DN312-11

 niebieski DN312-1

 zielony DN312-4

 żółty DN312-6

Wymiary (mm): 100 x 257 x 320

PUDEŁKA A4/100
ŚCIĘTE, LAKIEROWANE

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy

800 
kartek

DN308-14

 czerwony DN308-3

 niebieski DN308-1

 szary DN308-5

 zielony DN308-4

 żółty DN308-6

Wymiary (mm):  80 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy

1000
kartek

DN309-14

 czerwony DN309-3

 niebieski DN309-1

 szary DN309-5

 zielony DN309-4

 żółty DN309-6

Wymiary (mm):  100 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy

1200 
kartek

DN310-14

 czerwony DN310-3

 niebieski DN310-1

 szary DN310-5

 zielony DN310-4

 żółty DN310-6

Wymiary (mm):  120 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/120

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy 1550 
kartek

PB812-14

 niebieski PB812-1

Wymiary (mm):  155 x 340 x 297

XXL

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

ULTRA

XXL

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy 2000 
kartek

DN1233-14

 niebieski DN1233-1

Wymiary (mm):  200 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200

 5 rozmiarów

 pojemność:  800–2000 kartek

 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

 trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ B, 390 g/m2)

 łatwe do złożenia

 nowoczesny design

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny do produkcji 
wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób. 
Promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe światowe 
standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje legalność 
pochodzenia surowca.

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4 I ŚCIĘTE

  

P
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  standardowe lub wzmocnione, o zwiększonej wytrzymałości
  z klapą górną lub frontową
  udźwig do 25 kg
  wytrzymują ustawienie w 3 poziomach
  bezkwasowe (pH ok. 7,5)

  trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ C, do 490 g/m2)

  frontowa klapa gwarantuje łatwy dostęp do zawartości

   mieszczą różną kombinację pudeł A4 lub segregatorów

  ekologiczne, posiadają certyfikat FSC

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4 ŚCIĘTE I ZBIORCZE

✓ ✓

Kolor Gramatura Indeks

 brązowy 450 g/m2 PB359-14

 niebieski 490 g/m2 PB359-1

Wymiary (mm):  558 x 370 x 315

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE
ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA

BEZPIECZNE 

PRZENOSZENIE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 25 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

  

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 
ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA

Kolor Gramatura Indeks

 brązowy 450 g/m2 PB813-14

 niebieski 490 g/m2 PB813-1

Wymiary (mm):  555 x 360 x 315

  

Kolor Gramatura Grzbiet (mm) Indeks

 niebieski
390 g/m2

80 DN314

 niebieski 100 DN313

Wymiary (mm):  80 x 320 x 257 / 100 x 340 x 257

PUDEŁKA A4/80/100
ŚCIĘTE







PUDŁA ZBIORCZE
KLAPA ZDEJMOWANA

Kolor Gramatura Indeks

 brązowy
490 g/m2

DN929-14

 niebieski DN929-1

Wymiary (mm):  545 x 363 x 317







P
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Przechowywanie i archiwizacja

Nowość

Naciśnij

Naciśnij

Kontenery Esselte Speedbox do przechowywania 
czy przenoszenia
• Automatycznie składane dno
• Mają podwójne ściany i dno zapewniające stabilną konstrukcję 

przy ich pełnym zapełnieniu czy przy przenoszeniu
• Do przechowywania dokumentów w formacie A4, będących 

w koszulkach czy folderach
• Wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia; 
posiadają certyfikat FSC

Opis Rozmiar SxWxG mm Indeks
E Otwierane z góry, format A4 355 x 252 x 193 11 ES928
F Rozmiar M, mieści 3 x pudło 100 mm lub 2 x pudło 150 mm 367 x 325 x 263 11 ES929

Rozmiar L, mieści: 5 x pudło 80 mm lub 4 x pudło 100 mm 433 x 364 x 263 11 ES965
G Mieści 5 segregatorów 75 mm 392 x 334 x 301 ES966

Pudła Esselte Speedbox – nowe rozwiązanie do archiwizacji
Pudła i kontenery Esselte Speedbox zapewniają oszczędność czasu i wysiłku. Posiadają automatycznie 
składane dno, co umożliwia szybką i intuicyjną pracę – od teraz złożenie pudła jest niezwykle proste i szybkie.  

RECYCLABLE
RECYCLED

• Automatycznie składane dno
• Mają podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym 

otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec
• Do przechowywania dokumentów w formacie A4, będących 

w koszulkach czy folderach 
• Wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia; 
posiadają certyfikat FSC

Pudła archiwizacyjne Esselte Speedbox

Opis Rozmiar SxWxG mm Indeks
A Grzbiet 80 mm; format A4 80 x 350 x 250 11 ES924
B Grzbiet 100 mm; format A4 100 x 350 x 250 11 ES925
C Grzbiet 150 mm; format A4 150 x 350 x 250 11 ES926
D Grzbiet 80 mm; otwierane od szerszej strony, format A4 80 x 350 x 250 11 ES927

Bestsellers

Pudła do archiwizacji Esselte Standardowe pudła do archiwizacji Esselte są doceniane przez 
Klientów z różnych branż już od ponad 25 lat. Każdego roku 
ogromnie duża ilość dokumentów jest przechowywana w pudłach 
Esselte w wielu sektorach takich jak: bankowość, ochrona 
zdrowia czy w administracji rządowej.  

Opis Rozmiar WxSxG mm Indeks
Pudła archiwizacyjne

A Grzbiet 100 mm, format A4 350 x 100 x 250 11 ES073-1
11 ES073-4
11 ES073-3
11 ES073-6
11 ES073-10

Grzbiet 80 mm, format A4 350 x 80 x 250 11 ES072-1
11 ES072-4
11 ES072-3
11 ES072-6
11 ES072-10

B Grzbiet 150 mm, format A4 350 x 150 x 250 11 ES061
Grzbiet 200 mm, format A4 350 x 200 x 248 11 ES080

Kontenery do przechowywania dokumentów czy segregatorów
E Na segregatory (mieści 7 segregatorów lub 7 pojemników 75 mm) 338 x 306 x 525 11 ES236
F Otwierane z góry (mieści 6x pudło 80 mm lub 5x pudło 100 mm) 556 x 374 x 260 11 ES234

Pudło otwierane z przodu 270 x 303 x 390 11 ES237

RECYCLABLE
RECYCLED

NOWE KOLORY 
VIVIDA

FE GDA CB

FA B E
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Białe Szare (gł. x szer. x wys.)
ES1574-10 ES1574-5 Małe 255x200x150 mm, 3 szt. w opakowaniu

ES1576-10 ES1576-5 Średnie 360x265x100 mm, 3 szt. w opakowaniu

Pudełka Esselte do pakowania prezentów i przechowywania 
rzeczy w domu

Nowoczesne i stylowe tekturowe pudełka ze zdejmowaną pokrywką, idealne 
do pakowania prezentów lub wygodnego przechowywania drobnych 
przedmiotów w domu

Białe Szare (gł. x szer. x wys.)
ES1575-10 ES1575-5 Średnie 365x265x205 mm, 3 szt. w opakowaniu

ES1577-10 ES1577-5 Duże 510x355x305 mm, 3 szt. w opakowaniu

ES1578-10 ES1578-5 Sześcienne 365x320x315 mm, 3 szt. w opakowaniu

Używaj ich oddzielnie lub ustaw na półkach i w szafach, aby utrzymywać 
porządek i łatwo odnajdywać rzeczy. Posiadają zdejmowaną pokrywę i 2 uchwyty 
do przenoszenia. 3 sztuki w opakowaniu.

RECYCLED
CARD

100%

PUDEŁKA ESSELTE DO PRZECHOWYWANIA 
RZECZY W DOMU

Nowoczesne i uniwersalne pudełka Esselte do przechowywania rzeczy 

w domu pomogą Ci uporządkować wnętrza, dodając im jednocześnie 

stylu. Wykonane z tektury opatrzonej certyfikatem FSC, która w 100% 

pochodzi z recyklingu i w 100% nadaje się do ponownego przetworzenia, 

są przyjaznym dla środowiska sposobem przechowywania rzeczy 

w domu lub w biurze.
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PUDŁA LEITZ CLICK & STORE WOW
Stylowe i praktyczne pudła do przechowywania 
zaprojektowane są zgodnie z nowoczesnymi trendami we 
wzornictwie i prezentują się efektownie zarówno w domu, 
jak i w biurze. Pudła Leitz wykonane są z mocnego 
kartonu z laminowaną powierzchnią, która stanowi 
długotrwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz 
ułatwia odkurzanie. Można je łatwo i szybko złożyć 
oraz ponownie rozłożyć, ale dzięki opatentowanej 
konstrukcji pudełko nigdy nie złoży się przypadkowo. 
Konstrukcja pudeł sprawia, że są one naprawdę stabilne. 
W przeciwieństwie do innych pudeł można je wielokrotnie 
składać i rozkładać, aby zaoszczędzić miejsce, gdy nie są 
używane.

Pudła na płyty
Pudło na CD
Pomieści 30 standardowych opakowań plastikowych, 60 opakowań cienkich 
(slim) lub 160 opakowań kartonowych.
143x136x352 mm ES580-

Pudło na DVD
Pomieści 20 standardowych opakowań plastikowych lub 40 opakowań 
cienkich (slim).
206x147x352 mm ES1150-

Pudła uniwersalne
Małe (format A5+), 220x160x282 mm ES1015-
Średnie (format A4+), 281x200x370 mm ES1022-
Duże (format A3+), 369x200x482 mm ES530-

Uniwersalne pudła do przechowywania
Pudła w kształcie sześcianu zapewniają wyjątkową pojemność, szczególnie 
gdy istnieje potrzeba przechowania rzeczy wyższych lub owalnych. Duże 
pudło w formie sześcianu zostało dopasowane do wielkości standardowych 
mebli - pomieści segregatory i teczki A4 ułożone pionowo lub poziomo. 
Średnie pudełko pasuje wymiarem do zwykłych półek z książkami 
o zmniejszonej głębokości – pomieści łatwo ramki i książki w formacie A5.
Średnie 260x240x260 mm ES1325-
Duże 320x310x360 mm ES1326-

Organizery do pudeł
Aby uporządkować rzeczy wewnątrz pudeł, warto zastosować system 
wewnętrznych przegródek.
Małe 220x110x282 mm ES1148-
Średnie 281x100x370 mm ES1149-

Inne rozwiązania do archiwizacji
Pojemnik na czasopisma
Składany pojemnik na czasopisma z otworem na palec na grzbiecie i etykietą 
do opisu zawartości
103x330x253 mm ES984-

Pojemnik z szufladami
3 szuflady 286x282x358 mm ES559-
4 szuflady 286x282x358 mm ES686-

Skrzynia na teczki zawieszane
(-10 biała, -2 czarna)
357x285x367 mm ES351-
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*-10 biały pojemnik ma szary akcent kolorystyczny

-10 -6 -8 -1 -13 -04 -12 -2


