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indeks
AM696-3

TEMPERÓWKA DAHLE ELEKTRYCZNA
Zasilana bateriami
• Temperówka elektryczna z przejrzystym pojemnikiem na ścinki • Zasilana bateriami 
• Ostrzy kredki i ołówki do średnicy 8 mm • Kolor czerwony

Temperowki
TEMPERÓWKA DONAU ALUMINIOWA
Niezawodna, trwała i poręczna
• Temperówka wykonana z aluminium • Wyposażona w jedno lub dwa ostrza wykonane 
ze stali nierdzewnej manganowej 65 Mn z możliwością regeneracji • Przeznaczona 
do ostrzenia ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 8 mm (pojedyncza) 
i 11 mm (podwójna) • Kolor srebrny

indeks rodzaj
DN1032 pojedyncza
DN1030 podwójna

TEMPERÓWKA DONAU PLASTIKOWA
Duży pojemnik na ścinki
• Wykonana z estetycznego plastiku • Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej manganowej 
65 Mn z możliwością regeneracji • Posiada duży pojemnik na ścinki • Przeznaczona 
do ostrzenia ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 8 mm • Wymiary 38x59x38 mm 
• Mix kolorów

indeks
DN1040

indeks kolor
KW1035-10 / niebiesko-biała
KW1035-2 / niebiesko-czarna

TEMPERÓWKA NA BATERIE EAGLE
Szybkie i ergonomiczne temperowanie
• Mechanizm ślimakowy z nierdzewnej stali węglowej  
• Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki  
• Przeznaczony do drewnianych ołówków i kredek 6,5 – 8 mm  
• Na baterie typu AA (4 szt., nie dołączono)

indeks
AM398

TEMPERÓWKA GRIP 2001 TRIO
Z pojemniczkiem na ścinki po obu stronach
• Wysokiej jakości uniwersalna temperówka • Temperuje kredki i ołówki o różnych 
grubościach: standardowe, trójścienne oraz grube typu Jumbo

Kredki znajdziesz  
na str. 206

TORBA PAPIEROWA Z USZAMI
Praktyczna i ekologiczna
• Wykonane z mocnego papieru typu 
kraft • Bardzo praktyczne torby służące 
do transportowania i przechowywania żywności, 
artykułów spożywczych i farmaceutycznych, 
produktów przemysłowych, chemii gospodarczej, 
odzieży, i wielu innych • Niezastąpione w sieciach 
typu fast-food do pakowania produktów na wynos 
• Torby papierowe zastępują coraz częściej mniej 
przyjazne dla środowiska torby plastikowe

Torby papierowe

indeks rodzaj
IK107 25x17x33 cm
IK106 32x16x42 cm

Reklamówki jednorazowe 
znajdziesz na str. 58



A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru?
Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

15.4"
39 cm

17"
43 cm

2

Torba pilotka Patriot 17”, 
zestaw 2w1
· Wym.: 430 x 410 x 310 mm  
· Waga: 4,06 kg 
· Pojemność: 25 l  
· Kolor: czarny/szary  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB979-2

Plecak na laptopa
Synergy 16” 
·  Oddzielna usztywniona przegroda  

z wyściółką na laptopa
· Wym.: 360 x 460 x 260 mm  
· Waga: 1,6 kg  
· Pojemność: 26 l 
· Kolor: czarny/szary  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB1212-2

16"
41 cm

TRIPLE PROTECT

Plecak na laptopa 
Pillar 16” 
· Wym.: 380 x 480 x 250 mm 
· Waga: 1,11 kg 
· Pojemność: 25 l 
· Kolor: czarny/szary 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB1187-2

Plecak na laptopa  
Legacy 16”
·  Oddzielna przegroda na laptopa  

z potrójną osłoną ochronną
· Wym.: 350 x 450 x 250 mm  
· Waga: 1,49 kg  
· Pojemność: 21 l  
· Kolor: czarny/szary  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB983-2

15"
38 cm
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2w1
TORBA

+ ROLLER

10"
25 cm

15"
38 cm

Plecak na laptopa
Gigabyte 15”
·  Oddzielna usztywniona przegroda  

z wyściółką na laptopa
· Wym.: 340 x 450 x 210 mm  
· Waga: 1,04 kg  
· Pojemność: 20 l 
· Kolor: czarny  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB981-2

16"
41 cm

TRIPLE PROTECT

CHECKPOINT
FRIENDLY

16"
41 cm

10"
25 cm



10"
25 cm

16"
41 cm

Plecak damski na laptopa i tablet Alexa 16” 
·  Usztywniona przegroda na laptopa,  

oraz oddzielna kieszeń na tablet 10”
· Elegancki i wytrzymały materiał zewnętrzny  
· Wym.: 330 x 430 x 140 mm  
· Waga: 0,78 kg  
· Pojemność: 12 l 
· Kolor: czarny 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB1216-2

A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru?
Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.
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podróżny TRIPLE PROTECT

potrójna 
ochrona
laptopa

wodoszczelna
i brudoodporna
tkanina

odpinany
pasek
na ramię

kieszeń z 
organizerem 
akcesoriów

ochrona przed 
zarysowaniem
laptopa

kieszeń
z zabezpieczeniem

CHECKPOINT
FRIENDLY

łatwy
dostęp do
zawartości

Torba na laptopa  
Legacy 17” 
· Wym.: 420 x 320 x 210 mm  
· Waga: 1,27 kg  
· Pojemność: 19 l 
· Kolor: czarny/szary  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB987-2
CHECKPOINT

FRIENDLY

TRIPLE PROTECT

17"
43 cm

Torba na laptopa  
Source 14”
·  Oddzielna przegroda na laptopa  

z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
· Wym.: 390 x 250 x 80 mm  
· Waga:  0,74 kg  
· Pojemność: 5 l  
· Kolor: czarny  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB985-2

10"
25 cm

14"
36 cm

Torba na laptopa  
Insight 15,6” 
· Wym.: 410 x 310 x 140 mm  
· Waga: 1,17 kg  
· Pojemność: 10 l 
· Kolor: szary  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB1213-5
CHECKPOINT

FRIENDLY

15.6"
40 cm

10"
25 cm

Torba na laptopa Prospectus 16” 
·  Oddzielna usztywniona przegroda  

z wyściółką na laptopa 
· Wym.: 420 x 330 x 150 mm  
· Waga: 0,92 kg 
· Pojemność: 15 l 
· Kolor: czarny 
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB1188-2

16"
41 cm

10"
25 cm

Torebka damska
MarieSol 14” 
· Wym.: 440 x 320 x 110 mm 
· Waga:  0,38 kg 
· Pojemność: 20 l
· Kolor: czarny  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB1078



Plecak WENGER 
Cityfriend, 16”
·  Wyściełana kieszeń Triple Protect na laptopa 16’’ z dedykowaną kieszenią na tablet 12,9’’
· Rozmiar 210 x 290 x 430 mm
· Pojemność 19 l
· Waga 0.7 kg
· Kolor czarny
· Klasa PREMIUM – 5 LAT GWARANCJI  

PB985-2

Szukasz innego wzoru?
Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.
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A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

Plecak na laptopa 
Carbon Apple 17” 
·  Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa
· Wym.: 360 x 500 x 250 mm  
· Waga: 1,44 kg  
· Pojemność: 25 l
· Kolor: czarny  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB982-2

17"
43 cm

17"
43 cm

Plecak na laptopa  
Cobalt 16” 
·  Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa 
· Wym.: 350 x 460 x 230 mm 
· Waga: 1,15 kg 
· Pojemność: 23 l
· Kolor: niebieski  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB1186-1

16"
41 cm

16"
41 cm

Torebka damska WENGER 
Rosalyn, 14”
·  kieszeń na suwak z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom na laptop 14 ”
· waga: 0,68kg
· pojemność: 20L
· wymiary: 380x290x240mm
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB1216-2

Plecak WENGER 
Pegasus, 17”
· przegroda wyściełana osłoną Triple Protect  
chroni laptopa o rozmiarze do 17”/43cm
· wymiary: 370x480x240mm
· waga: 1,36kg
· pojemność: 25L
· kolor: szary 
· Klasa PREMIUM – 5 LAT GWARANCJI

PB987-2

Torba listonoszka 
WENGER Route, 16”
· usztywniona przegroda na laptopa 16”/41cm oraz dedykowana 
kieszeń na tablet/czytnik 10”/25cm z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
· waga: 1,06kg
· pojemność: 9L
· wymiary: 400x290x130mm
· kolor: czarny
· Klasa PREMIUM – 5 LAT GWARANCJI 

PB1078

14"
36 cm

10"
25 cm

14"
36 cm
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indeks rodzaj format kolor
AM394 508 A3 szary
AM393 507 A4 szary
AM491-8 507 Color ID A4 różowy
AM491-1 507 Color ID A4 niebieski
AM491-12 507 Color ID A4 fioletowy
AM491-7 507 Color ID A4 pomarańczowy

TRYMER DAHLE 507/508
Możliwość dokupienia głowic tnących perforację, linię falistą i zygzak
• Trymer z automatycznym dociskiem • Do przycinania zdjęć i małych plików papieru 
• Metalowy blat roboczy • Naniesione na blat nadruki najpopularniejszych formatów 
papieru i wizytówek • Długość cięcia 320 mm A4 (507) lub 460 mm A3 (508) 
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m2) 8 / 6 A4 (507)  
lub 6 / 4 A3 (508) • Maksymalna wysokość ciętego pliku 0,8 mm A4 (507)  
lub 0,6 mm A3 (508)

Trymery

indeks format
AM395 A3

TRYMER DAHLE 552
Możliwość zawieszenia na ścianie
• Przyjazny w użyciu trymer do użytku profesjonalnego • Do przycinania papieru, cienkich 
tworzyw sztucznych, kartonów, polimerów • Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową 
gumową podstawą • Posiada nakładkę kątową oraz ogranicznik tylny • Długość cięcia 
510 mm • Maksymalny cięty rozmiar papieru A3 • Maksymalna cięta jednorazowo ilość 
kartek (70g/80g/m2) 20/16 • Maksymalna wysokość ciętego pliku 2 mm • Automatyczny 
docisk ciętego materiału • Gwarancja 5 lat

Gilotyny znajdziesz  
na str. 162-164

TRYMER LEITZ PRECISION HOME OFFICE
Lekki i solidny
• Format A4 • Ostrze bypass • Tnie do 10 kartek (80 g/m2) jednocześnie • Wygodny 
uchwyt głowicy tnącej • Przezroczysty docisk • Niezwykle gładka powierzchnia blatu 
z naniesionymi liniami siatki metrycznej, oznaczeniami kątów i formatów • Wytrzymała 
plastikowa podstawa z antypoślizgowymi nóżkami • 3 lata gwarancji

TRYMER LEITZ PRECISION OFFICE
Ostrze rotacyjne ze stali szlifowanej
• Wysokiej jakości ostrze rotacyjne ze stali szlifowanej z łatwością tnie do 15 kartek  
(80 g/m2) • Wymiana ostrzy jest niezwykle prosta • Ostrza do cięcia falistego i perforacji 
tną do 5 kartek  (80 g/m2) jednocześnie • Przezroczysty automatyczny docisk i linie 
siatki metrycznej • Wytrzymała plastikowa podstawa z antypoślizgowymi nóżkami 
• 5 lat gwarancji

indeks format il. ciętych kartek długość cięcia kolor
ES1605 A4 10 grafitowy

indeks format il. ciętych kartek długość cięcia kolor
ES1606 A4+ 15 385 mm grafitowy

TRYMER LEITZ PRECISION OFFICE
Wymiana ostrzy jest niezwykle prosta
• Wysokiej jakości ostrze rotacyjne ze stali szlifowanej, z łatwością tnie do 15 kartek  
(80 g/m2) • Wymiana ostrzy jest niezwykle prosta • Ostrza do cięcia falistego i perforacji 
tną do 5 kartek  (80 g/m2) jednocześnie • Przezroczysty automatyczny docisk i linie siatki 
metrycznej • Wytrzymała plastikowa podstawa z antypoślizgowymi nóżkami zapewnia 
stabilność trymera • 5 lat gwarancji

indeks format il. ciętych kartek długość cięcia kolor
ES1607 A3 15 grafitowy
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Trymery do papieru

Model Home Office Office

Indeks ES1605 ES1606 ES1607

Format A4 A4+ A3

Liczba kartek ciętych jednocześnie 
(80 g/m²) 10 15*

Długość cięcia (mm) 305 381 420

Rodzaj ostrza do cięcia prostego do cięcia prostego, falistego i perforacji

Rodzaj blatu z plastiku z laminowanego drewna

Szerokość blatu (mm) 167 280

Siatka do precyzyjnego ułożenia 
papieru ✓ ✓ ✓

Podświetlenie Edge Glow – – –

Osłona zabezpieczająca ostrze – – –

Długość gwarancji  
(w latach)** 3 5 5

Gilotyny

Model Home Office Office

Indeks ES1597 ES1598 ES1599

Format A4 A3 A4+

Liczba kartek ciętych jednocześnie 
(80 g/m²) 10 15

Długość cięcia (mm) 305 420 381

Rodzaj ostrza ze stali szlifowanej Precision
ze stali szlifowanej 

Precision

Rodzaj blatu z laminowanego drewna szklany

Szerokość blatu (mm) 250 300 250

Siatka do precyzyjnego ułożenia 
papieru ✓ ✓ ✓

Podświetlenie Edge Glow ✓ ✓ ✓

Osłona zabezpieczająca ostrze ✓ ✓ ✓

Długość gwarancji  
(w latach)** 3 3 5

LEITZ PRECISION
TRYMERY I GILOTYNY
PRECYZYJNE CIĘCIE WYMAGA PRECYZJI

NOWOŚĆ

Nasza nowa seria efektywnych gilotyn i trymerów do papieru zapewnia 
bezpieczeństwo użytkowania, precyzyjne cięcie i bezproblemowe 
wyrównywanie papieru. Narzędzia te, wyposażone w unikalną 
technologię doświetlania EdgeGlow i wysokiej jakości ostrza, pozwolą 
Ci cieszyć się wysokim poziomem precyzji, której oczekujesz od firmy 
Leitz.

Dostępne akcesoria do trymerów * Tylko cięcie proste  ** Nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu i materiałów eksploatacyjnych

Ostrze do trymera Leitz Precision Home, A4

Ostrze do cięcia prostego do trymera Leitz Precision Office

Ostrze do cięcia falistego do trymera Leitz Precision Office

Ostrze do perforacji do trymera Leitz Precision Office

Ostrze do trymera Leitz Precision Home Office, A4 Podkładka do cięcia do trymera Leitz Precision Office, A4+

Podkładka do cięcia do trymera Leitz Precision Office, A3

Trymery do papieru
Przeznaczone do codziennych zadań związanych z przycinaniem papieru lub 
bardziej kreatywnych projektów rękodzielniczych. Ostrza trymera są bezpiecznie 
zamknięte w głowicy tnącej, aby zapewnić bardzo precyzyjne cięcie.

Gilotyny
Przeznaczone do precyzyjnego cięcia większych plików papieru i grubszych ma-
teriałów, takich jak karton czy materiały zalaminowane. Szlifowane stalowe ostrza 
Precision oraz odpowiednio wyprofilowany uchwyt zapewniający dużą siłę cięcia.

Najwyższej 
jakości 
ostrza i blaty 
robocze

Siatki do 
precyzyjnego 
ułożenia papieru

Łatwe w użyciu 
dzięki unikalnemu 
podświetleniu 
EdgeGlow

Zabezpieczone 
osłonami ostrza  
tnące

Trymer Home Office

Gilotyna Home Office
Trymer Office

Gilotyna Office
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Torebki strunowe

Tusz do pieczątek

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

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

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

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

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

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

indeks rodzaj kolor
UN051-2 110S czarny
UN051-3 110S czerwony
UN051-1 110S niebieski
UN051-4 110S zielony
UN051-12 110S fioletowy

TUSZ DO PIECZĄTEK NORIS 110S
Końcówka ułatwiająca nakładanie tuszu
• Tusz wodny 110S do pieczątek ręcznych i automatycznych, z gumową lub polimerową 
płytką stemplującą • Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz 
nakrętką w kolorze tuszu

TUSZ DO PIECZĄTEK OFFFICE PRODUCTS
Nakrętką w kolorze tuszu
• Uniwersalny tusz do pieczątek • Bezolejowy, na bazie wody • Do pieczątek 
automatycznych, stempli gumowych, fotopolimerowych • Plastikowa buteleczka 
z aplikatorem i nakrętką w kolorze tuszu • Nie nadaje się do stempli metalowych 
• Pojemność 30 ml

Pieczątki znajdziesz  
na str. 272-273

TUSZ TRODAT 7011
Precyzyjne dozowanie tuszu
• Tusz wodny Todat 7011 do znakowania papieru • Do pieczątek ręcznych 
i samotuszujących, z gumową lub polimerową płytką stemplującą • Elastyczna buteleczka 
o pojemności 28 ml pozwalajca na precyzyjne dozowanie tuszu z końcówką ułatwiającą 
nasączenie poduszek • Nakrętka w kolorze tuszu, z przezroczystym paskiem pomagającym 
kontrolować poziom zużycia

indeks kolor pojemność
UN259-2 czarny 28 ml
UN259-3 czerwony 28 ml
UN259-1 niebeiski 28 ml

indeks kolor pojemność
UN259-4 zielony 28 ml
UN259-12 fioletowy 28 ml

Tuby na rysunki

TUBA TEKTUROWA OFFICE PRODUCTS
Do przesyłania materiałów reklamowych
• Do przesyłania lub przechowywania materiałów 
o charakterze reklamowym, fotografii, szkiców, rysunków 
• Wykonana z tektury o gramaturze 1300 g/m2, co gwarantuje 
dostateczne zabezpieczenie zawartości przed uszkodzeniem 
• Kolor brąz/szara tektura • 2 sztuki zatyczek w komplecie

indeks średnica długość na formaty
PB1089 52 mm 350 A4, A3, B4
PB1090 52 mm 550 A2, B3, B2
PB406 52 mm 750 A1, B2, B1
PB1091 70 mm 450 A3, A2, B3
PB1092 70 mm 750 A1, B2, B1
PB574 70 mm 1050 B0, B1
PB573 100 mm 550 A2, B3, B2
PB575 100 mm 750 A1, B2, B1
PB1093 100 mm 1050 B0, B1

indeks kolor
PB1374-2 czarny
PB1374-3 czerwony
PB1374-1 niebieski
PB1374-4 zielony
PB1374-12 fioletowy
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indeks
OEM 
model

kompatybilność
wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM948 CF283A HP LaserJet Pro: M201dw, M201n, M125a, M127fn, M127fw, 
200 M225DN, M225dw 2150 43%

IM156 CE278A HP LaserJet: P1566 Pro, P1606dn, Pro M1536DNF 2600 24%

IM453 CE285A

HP LaserJet Pro: P1102, P1102w, M1132, M1212NF, 
M1217nfw  
Canon: i-SENSYS: LBP6000, LBP6000B, MF3010, LBP6020, 
LBP6020B, LBP6030, LBP6030B, LBP6030w

2100 31%

IM497 CF279A HP LaserJet Pro: MFP M26a, MFP M26nw, M12a, M12w 2000 100%

IM006 Q2612A

HP LaserJet: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 1022nw, 
1022n, 3015, 3020, 3030mfp, 3050mfp,3052, 3055,  M1005 
MFP, M1005 MFP, M1319f 
Canon: Laser Shot LBP 2900, LBP 2900B; i-SENSYS LBP3000

3500 75%

IM503 CF226X HP LaserJet Pro: 400 M402dn,400 M402n, 400 M402d,400 
M402dw, 400 M402dne, M426fdn, M426fdw, M426dw 10 000 11%

IM302 CF237A

HP: LaserJet Enterprise M607dn, LaserJet Enterprise M607n, 
LaserJet Enterprise M608dn, LaserJet Enterprise M608n, 
LaserJet Enterprise M608x, LaserJet Enterprise Flow M632z, 
LaserJet Enterprise M632fht, LaserJet Enterprise M632h, 
LaserJet Enterprise Flow M631h, LaserJet Enterprise M631dn, 
LaserJet Enterprise M631z

13 500 23%

IM305 CF259A
HP: LaserJet Pro MFP M428dw, LaserJet Pro MFP M428fdn, 
LaserJet Pro MFP M428fdw, LaserJet Pro M404dn, LaserJet 
Pro M404dw, LaserJet Pro M404n, LaserJet Pro M304a

3150 5%

IM306 W1106A HP: Laser 107a, Laser 107w, Laser 107r, Laser MFP 135a, 
Laser MFP 135w, Laser MFP 135r, Laser MFP 137fnw 1250 25%

IM487 TN-1030 Brother HL: 1110E, 1112E, 1210WE; DCP: 1510E, 1512E, 
1610WE: MFC-1810E, 1910WE 1000

IM001 TN-1090 Brother DCP-1622WE, HL-1222WE, DCP-1623WE, HL-1223WE 1500

IM896 TN-2120 Brother HL: 2140, 2150N, 2170W; MFC: 7440N, 7840W, 
7320; DCP: 7030, 7040, 7045N 2600

IM600-2 TN-2220 / 
TN-2010

Brother HL: 2130, 2240D, 2250DN, 2270DW, 2240, 2135w; 
MFC: 7360N, 7460DN, 7860DW; DCP: 7065DN, 7060D, 
7070DW, 7055, 7057E, 7055, 7055W; FAX-2845

2600 0% / 160%

IM181 TN-2421
Brother: DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, 
HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN, MFC-L2712DN, MFC-
L2712DW, MFC-L2732DW, MFC-L2752DW

3000

IM492 MLT-D111L Samsung: SL-M2022, SL-M2022W, SL-M2070, SL-M2070F, 
SL-M2070FW, SL-M2070W; Xpress: SL-M2026W, SL-M2026 2000 11%

IM488 MLT-D116L
Samsung: SL-M2625, SL-M2825ND, SL-M2825DW, 
SL-M2675FN, SL-M2875FD, SL-M2875FW, SL-M2875ND, 
SL-M2885FW, SL-M2835DW

3200 7%

IM337 106R02778 Xerox Phaser: 3052,3260VDNI; WorkCentre: 3225VDNI, 
3215VNI 3000

IM214 106R03623 Xerox Phaser: 3330V_DNI; WorkCentre: 3335V_DNI, 
3345V_DNI 15 000

indeks OEM model kompatybilność kolor
wydajność 
stron

drukujesz 
więcej o

IM611-2 TN-241BK
Brother HL: 3170CDW, 3140CW; 
DCP: 9020CDW, 9015CDW;   
MFC: 9140CDN, 9340CDW

 black 2500
IM611-1 TN-245C  cyan 2200
IM611-3 TN-245M  magenta 2200
IM611-6 TN-245Y  yellow 2200

IM491-2 TN-320/TN-325/TN-
328 BK

Brother HL: 4150CDN, 4570CDW, 
4140CN; MFC: 9970CDW, 9460CDN, 
9465CDN;  
DCP: 9270CDN, 9055CDN

 black 6000 50%

IM491-1 TN-320/TN-325/
TN-328 C  cyan 6000 71%

IM491-3 TN-320/TN-325/TN-
328 M  magenta 6000 71%

IM491-6 TN-320/TN-325/
TN-328 Y  yellow 6000 71%

IM928-2 CF210A
HP LaserJet Pro 200 color:  
MFP M276nw, MFP M276n, M251n, 
M251nw

 black 2150 34%
IM928-1 CF211A / CRG-731C  cyan 1960 9%
IM928-3 CF213A / CRG-731M  magenta 1960 9%
IM928-6 CF212A / CRG-731Y  yellow 1990 11%
IM124-2 CF540A HP: Color LaserJet Pro MFP 

M280nw, Color LaserJet Pro MFP 
M281fdn, Color LaserJet Pro 
MFP M281fdw, Color LaserJet 
Pro M254dw, Color LaserJet Pro 
M254nw

 black 1800 29%
IM124-1 CF541A  cyan 1700 31%
IM124-3 CF543A  magenta 1700 31%

IM124-6 CF542A  yellow 1700 31%

IM62-2 W2030A HP: Color LaserJet Pro M454dn, 
Color LaserJet Pro M454dw, Color 
LaserJet Pro MFP M479dw, Color 
LaserJet Pro MFP M479fdn, Color 
LaserJet Pro MFP M479fdw, Color 
LaserJet Pro MFP M479fnw

 black 2400
IM612-1 W2031A  cyan 2100
IM612-6 W2032A  magenta 2100

IM612-3 W2033A  yellow 2100

Tonery monochromatyczne Black Point Tonery kolorowe Black Point

Tonery do drukarek BLACK POINT  BEZ PROBLEMU

O pełną ofertę materiałów eksploatacyjnych Black Point zapytaj swojego Opiekuna Handlowego

BLACK POINT – ULEPSZONE TUSZE 
I TONERY Z WROCŁAWIA
W swoim laboratorium na Wrocławskich Bielanach 

Black Point projektuje, produkuje, testuje i dystrybuuje 

materiały do druku, które spełnią oczekiwania najbardziej 

wymagających klientów.

POSTAW NA BEZPROBLEMOWĄ PIĄTKĘ 
I ODKRYJ DRUKOWANIE Z BLACK POINT:

 Bez niespodzianek – Black Point nie chodzi na skróty, 

dlatego bierze odpowiedzialność za każdy produkt,  

a Ty cieszysz się perfekcyjnym wydrukiem.

 Bez czekania – awarie zdarzają się nawet najlepszym,  

ale z Black Point nie musisz martwić się na zapas. 

W ciągu 24 godzin dostarczymy Ci nowy produkt wprost 

pod drzwi.

 Bez usterek – korzystasz z tonerów Black Point a Twoja 

drukarka wydaje niepokojące dźwięki? Black Point naprawi 

Twój sprzęt, a w międzyczasie możesz bezpłatnie korzystać 

z urządzenia zastępczego.

 Bez stresu – używasz tonerów BP? Zgłoś się do programu 

„Extra 6” i zyskaj dodatkowe pół roku gwarancji na drukarkę 

laserową.

 Bez straty czasu – nie wiesz, jaki toner wybrać? Twoja 

drukarka nie pracuje tak, jak powinna? Skorzystaj z koła 

ratunkowego Black Point i dzwoń śmiało na Infolinię 

pod nr. tel. 800 166 054.

Drukuj bez problemu. Black Point
Ulepszone tonery i tusze od wrocławskiego producenta

 BEZTERMINOWA GWARANCJA
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Uchwyty do kabli

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

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

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

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

Uchwyty do monitorów

RAMIĘ NA 1, 2 LUB 3 MONITORY PLATINUM SERIES™
Łatwe do zamocowania za pomocą zacisku lub oczka w blacie biurka
• Technologia sprężyny gazowej umożliwia łatwe dostosowanie monitora do pracy oraz 
współdzielenie ekranu • Złącza USB 3.0 umożliwiają łatwe podłączanie ulubionych 
urządzeń • Intuicyjny system zarządzania okablowaniem minimalizuje bałagan

FE691 FE692 FE693
Na ile monitorów 1 2 3
Zgodność ze standardem VESA 75×75 i 100×100 ✓ ✓ ✓

CECHY UNIKALNE
Min. – maks. przekątna ekranu 32" 32" 27"
Min. – maks. waga obciążenia 1,5-8 kg 1,5-8 kg 1,5-7 kg
Maks. obrót ekranu 360° 360° 360°
Maks. nachylenie (prawo-lewo) 180° 180° 180°
Maks. nachylenie (góra-dół) +/- 45° +/- 45° +/- 45°
Maks. wysokość 41,5 cm 41,5 cm 43,5 cm
Maks. zasięg 50,5 cm 50,5 cm 70,5 cm
Zacisk do blatu 1-8,5 cm 1-8,5 cm 2-12 cm
Oczko 0,85-7 cm 0,85-7 cm 0,85-7 cm
Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata

Podstawy pod monitor 
znajdziesz na str. 280-281
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UCHWYT ŚCIENNY DO 1 MONITORA
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38“
• Index DU1651 - zakres pochylenia monitora zależy od jego wielkości
• Index DU1652 -  wysokość ramienia regulowana od 20 do 130 mm

Index Produkt Wymiary (szer. × wys. × gł.) Kolor
DU1651 Uchwyt ścienny do 1 monitora 130 × 120 × 140 mm srebrny

DU1652 Uchwyt ścienny z ramieniem 
do 1 monitora 290 × 350 × 120 mm srebrny

10 LAT
GWARANCJI

DURABLE.PL

UCHWYT Z RAMIENIEM DO 2 MONITORÓW
• Ramię nośne z regulacją wysokości, od 50 do 340 mm poprzez pokrętło
• Monitory można przesuwać i mocować wzdłuż belki poprzcznej

Index Produkt Wymiary (szer. × wys. × gł.) Kolor
DU1647 Uchwyt z ramieniem do 2 monitorów, zacisk biurkowy 780 × 445 × 190 mm srebrny
DU1648 Uchwyt z ramieniem do 2 monitorów, montaż w otworze blatu 780 × 445 × 190 mm srebrny

UCHWYT Z RAMIENIEM DO 1 MONITORA
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38“
• Wysokość ramienia regulowana od 20 do 130 mm

Index Produkt Wymiary (szer. × wys. × gł.) Kolor
DU1645 Uchwyt z ramieniem do 1 monitora, zacisk biurkowy 345 × 470 × 120 mm srebrny
DU1646 Uchwyt z ramieniem do 1 monitora, montaż w otworze blatu 345 × 470 × 120 mm srebrny

UCHWYT Z RAMIENIEM  
DO 1 MONITORA I 1 TABLETU
• Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 34“
• Uchwyty do wszystkich tabletów w rozmiarach od 7“ do 13“
• Tablet można przechylać i obracać o 360°, z punktami zatrzymania co 90°
• Ramię nośne z regulacją wysokości, od 50 do 340 mm poprzez pokrętło
• Monitor i tablet można przesuwać i mocować wzdłuż belki poprzcznej

Index Produkt Wymiary (szer. × wys. × gł.) Kolor

DU1649 Uchwyt z ramieniem do 1 monitora 
i 1 tableta, zacisk biurkowy 780 × 445 × 190 mm srebrny

DU1650 Uchwyt z ramieniem do 1 monitora 
i 1 tableta, montaż w otworze blatu 780 × 445 × 190 mm srebrny

• Do monitorów od 21“ do 27“ (od 3 do 8 kg)
• Mocowanie VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm 
• Monitor można przechylać o 110°; 85° w górę, 25° w dół
• Monitor można obrócić o 360°, aby pracować w trybie poziomym lub pionowym
• Bardzo łatwa instalacja monitora dzięki mechanizmowi zatrzaskowemu
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indeks rodzaj

1 DU1569 Tablet Holder Table
uchwyt do tabletu z podstawą stołową

2 DU1570
Tablet Holder Table Clamp
uchwyt do tabletu z ruchomym ramieniem 
i zaciskiem do blatu

3 DU1571 Tablet Holder Wall
uchwyt do tabletu na ścianę

4 DU1572
Tablet Holder Wall Arm
uchwyt do tabletu na ścianę  
z ruchomym ramieniem

5 DU1573 Tablet Holder Flor
stojak podłogowy z uchwytem do tabletu

1

2

3

4

5
Uchwyty do tabletów

UCHWYTY DO TABLETÓW
Do wszystkich rodzajów tabletów od 7" do 13"
• Możliwość obrotu o 360 stopni i zastosowania poziomo lub pionowo
• Regulacja kąta nachylenia
• Zabezpieczenie przed kradzieżą
• Do zastosowania na biurku, ścianie i na podłodze
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indeks kolor
DU218-02 czarny
DU218-10 biały
DU218-03 czerwony
DU218-06 żółty
DU218-04 zielony
DU218-01 niebieski
DU218-11 granatowy

Wąsy do skoroszytu

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

indeks rodzaj
NS017 alu
NS018 chrom
NS016 czarny lakierowany

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

Wieszaki

indeks kolor
DU010-2 czarny
DU010-15 srebrny

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

Wizytowniki

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

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

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

indeks
DN545

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

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

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

Stojaki na wizytówki 
znajdziesz na str. 313
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indeks rodzaj
DU036-11 granatowy
DU036-19 antracytowy
DU103 wkłady na 80 wizytówek

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

Worki do niszczarek

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

indeks
ES343

Wskaźniki

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

indeks
ES1478-11

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

indeks
ES1479-11

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

indeks
ES1176-11

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

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

Zakładki

Worki na śmieci 
znajdziesz na str. 73-75
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE EAGLE
Prosty sposób na oznaczenie ważnych informacji w książce czy katalogu
• Po odklejeniu nie pozostawiają śladów • Dają możliwość znakowania kolorem różnych 
kategorii informacji • Zestaw 4 kolorów

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

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

indeks kształt rozmiar rodzaj kolor ilość
KW1096 flagi 50x20 mm papierowe mix kolorów 4x50
KW1097 strzałki 45x12 mm PP mix kolorów 5x25

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

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

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PB1087

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

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

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

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

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

PB1081 PB1082 PB1083

PB1049

PB1084PB1085-1
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Zakładki Post-it® pomogą Ci być produktywnym  
i osiągać więcej każdego dnia

Zakładki indeksujące Post-it® szerokie 

Znaczniki samoprzylepne Post-it®

3

ROZMIAR ŚREDNI: IDEALNE DO WYRÓŻNIENIA

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks
5 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-6
6 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-3
7 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-1
8 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-4
9 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-7
10 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-12
11 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-8
12 50 zakładek 25,4x43,2 3M001-13
13 150 zakładek + 100 Gratis 25,4x43,2 3M113

Zakładki indeksujące Post-it® Mini 
ROZMIAR MINI: UNIWERSALNE 21

13

4

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks
14 5x10 znaczników 15x50 3M023
15 3x100 znaczników 25x76 3M087

16 10x50 znaczników 12,7x44,4 3M089

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks
1 140 zakładek 11,9x43,1  3M058
2 140 zakładek 11,9x43,1 3M086
3 100 zakładek 11,9x43,1 3M021
4 4x140 zakładek + 280 zakładek Gratis 11,9x43,1 3M058-ZESTAW

Papierowe z 100% pulpy drzewnej z certyfikatem PEFC, które  
po użyciu nadają się do segregacji z papierem i pełnego recyklingu.

PLANUJ
ZARZĄDZAJ SWOIM KALENDARZEM I PLANUJ SWÓJ DZIEŃ
• Idealne planowanie i zarządzanie Twoim kalendarzem• Świetne do kodowania kolorystycznego

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

125 6 7 8 9 1110

4+2
GRATIS

10+2
GRATIS

Bądź Dobrze Zorganizowany

14

ORGANIZUJ

ZNAJDŹ SZYBKO

Zakładki indeksujące Post-it® Strong

Zakładki indeksujące Post-it® Podpisz Tutaj

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks

16 40 zakładek 15,8x38,1 3M072

17 24 zakładki proste 50,8x38,1 3M085

• 2x grubsze od standardowych zakładek Post-it®

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

• Wskazują na ważne miejsca w dokumentach, wykresach 
i kalendarzu
• Zaostrzony kształt do precyzyjnego wskazywania

SEGREGUJ PROJEKTY I DOKUMENTY WG KATEGORII 
ABY SZYBKO ODNALEŹĆ POTRZEBNE INFORMACJE

ZNAJDUJ WAŻNE INFORMACJE  
W NOTATNIKU CZY KALENDARZU

Zakładki indeksujące Post-it® Strzałki

Małe

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

16 17

2018 19

Duże

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks

18 96 zakładek 11,9x43,2 3M026

19 96 zakładek 11,9x43,2 3M088

20 50 zakładek 25,4x43,2  „Podpisz Tutaj” 3M101

PRIORYTETYZUJ OZNACZAJ ZGODNIE Z SYSTEMEM 
KOLORÓW ŚWIATEŁ DROGOWYCH

Zakładki indeksujące Post-it® Do Wykonania

W opakowaniu Rozmiar (mm) Kolory Indeks

21   3x20 zakładek 23,8x43,2 3M073

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

21
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D-TEXT METALICZNY 1546 ILLUMINA FLEX SLW11P JOB JOB PASTELOWY

Wysoka wydajność i trwałość Kolory pozostawiających srebrzystą 
poświatę Dwustronne pastelowe zakreślacze Zdobywca prestiżowych nagród – iF oraz  

Red Dot Design
Zdobywca prestiżowych nagród –  iF oraz 
Red Dot Design

końcówka ścięta ścięta okrągła/ścięta ścięta ścięta

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

długość linii pisania (m) 200

pojemność tuszu (ml) 5,3-5,7 5,3-5,7

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

bezzapachowy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

szybkoschnący ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

nietoksyczny ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

widoczny na kserokopii ✓ ✓ ✓

okienko umozliwiające śledzenie tekstu

bez skuwki nie wysycha w ciągu (h)

rodzaj obudowy PP gumowany bok PP PP

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny

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

różowy -m8
rubinowy -m08
srebrny -m18
złoty -m18

niebieski -01
pomarańczowy -07
żółty -06
seledynowy -04
szary -05
różowy -08
błękitny -017
fioletowy -012

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

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

indeks DN049- AM695- PN215- PB384- PB667-

poziom cenowy                          

Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

ZAKREŚLACZE Najświeższe trendy wśród zakreślaczy to delikatne, pastelowe kolory,  
a także tusz na bazie wody i obudowa wykonana z surowców odnawialnych
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Znajdź nas online na  
www.markowebiuro.pl

ZAKREŚLACZE
Najświeższe trendy wśród zakreślaczy to delikatne, pastelowe kolory,  

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

GREEN BOSS GREEN BOSS PASTEL BOSS ORIGINAL BOSS ORIGINAL PASTEL

4 kolory neonowe 4 kolory pastelowe 9 kolorów neonowych 14 kolorów pastelowych

końcówka ścięta ścięta ścięta ścięta

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

długość linii pisania (m) 375 375

pojemność tuszu (ml)

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

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

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

rodzaj obudowy PP PP PP PP

gwarancja (lata)

produkt ekologiczny ✓ ✓

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

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

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

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

indeks CO056- CO056- CO190- CO190-

poziom cenowy                     

EKO EKO
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SHINE MISTRAL MISTRAL PASTEL USP-200

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

końcówka ścięta ścięta ścięta ścięta obrotowa

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

długość linii pisania (m) 210

pojemność tuszu (ml)

rodzaj tuszu na bazie wody tusz pigmentowy

bezzapachowy ✓ ✓ ✓ ✓

szybkoschnący ✓ ✓ ✓ ✓

nietoksyczny ✓ ✓ ✓ ✓

widoczny na kserokopii ✓ ✓ ✓ ✓

okienko umozliwiające śledzenie tekstu ✓

bez skuwki nie wysycha w ciągu (h) 4 8

rodzaj obudowy PP PP PP PP

gwarancja (lata) 2

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

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

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

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

indeks CO302- TO010- TO010- UN143-

poziom cenowy                     

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

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

Zegary

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

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

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

Szafki na klucze  
znajdziesz na str. 313-314

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

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

ZESTAW MATEMATYCZNY 11 ELEMENTÓW 
W METALOWYM ETUI
Metalowe etui
• Zestaw matematyczny • Posiada 11 elementów • Metalowe etui • Mix kolorów

indeks
PB1312

Zestaw edukacyjny

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

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

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

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

 

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

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

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

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

DLA BIURA. DO DOMU. DO PEŁNA.

POJEMNOŚĆ
1,8 l

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

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB404  biały z tworzywa 1,8 l 2000 W

POJEMNOŚĆ
1,7 l

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

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB481  transparentny szklany 1,7 l 2000 W

Czajnik elektryczny AD 1225

POJEMNOŚĆ
1,7 l

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

indeks kolor rodzaj poj. moc

PB430  srebrny metalowy 1,7 l 2000 W

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

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

Zeszyty i kołozeszyty

EKO

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

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

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

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

indeks format kolor rodzaj
KW1102-4 A5 zielony kratka
KW1103-1 A4 niebieski linia
KW1103-4 A4 zielony linia
KW1104-1 A5 niebieski linia
KW1104-4 A5 zielony linia
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rodzaj gramatura indeks format kartek indeks format kartek
kratka offset 70 g/m2 ID311 A4 96 ID117 A5 96
gładki offset 70 g/m2 ID010 A4 96 ID119 A5 96
linia offset 70 g/m2 ID116 A4 96 ID118 A5 96

ZESZYTY – BRULIONY
Okładki zaprojektowane zgodnie z najmodniejszymi 
trendami tego sezonu
• Twarda oprawa, wysoka jakość wykończenia  
• Szyty i wzmocniony grzbiet 
• Okładka pokryta błyszczącą folią 
• Wysokiej jakości papier 70 g/m2

PRODUKT

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

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

EKO

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

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

ZESZYT OXFORD PP EASYBOOK PASTEL
Innowacyjny zeszyt 3w1!
• Okładki wykonane z nieprzezroczystego polipropylenu w pastelowych kolorach 
• Z przodu zeszytu kieszeń na luźne kartki • Na końcu zeszytu teczka na dokumenty, której 
skrzydło służy również jako zakładka • Półprzezroczysta, trwała polipropylenowa okładka 
z wizerunkiem lwa • Śnieżnobiały i idealnie gładki papier Optik Paper  
• Gramatura 90 g/m2

indeks format il. stron liniatura
HM594 A5 60 kratka z marginesem
HM595 A5 60 linia z marginesem
HM596 A4 60 kratka z marginesem
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ZESZYT / BRULION TOP 2000 COLOR 2.0
Minimalistyczny styl odpowiedni dla biura
• Laminowana okładka – miękka w zeszytach, twarda w brulionach • Prosty, stonowany, 
monokolorowy nadruk • Liniatura w kratkę • Papier o grubości 70 g/m2

indeks format kolor il. stron rodzaj
HM567K A5 mix kolorów 16 zeszyt
HM434 A5 mix kolorów 32 zeszyt
HM568 A5 mix kolorów 60 zeszyt
HM569-1 A5 niebieski 60 zeszyt
HM023K A5 mix kolorów 80 zeszyt
HM436 A5 mix kolorów 96 zeszyt
HM571 A5 mix kolorów 96 brulion
HM572-1 A5 niebieski 96 brulion
HM573-1 A5 niebieski 192 brulion
HM364 B5 mix kolorów 160 brulion
HM570 A4 mix kolorów 60 zeszyt
HM437-1 A4 niebieski 60 zeszyt
HM433 A4 mix kolorów 96 zeszyt
HM574 A4 mix kolorów 96 brulion
HM365 A4 mix kolorów 96 brulion
HM575-1 A4 niebieski 192 brulion
HM576-1 A4 niebieski 300 brulion

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

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

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

indeks kolor zintegrowany rozszywacz
ES546-01 niebieski nie
ES546-02 czarny nie

10
kartek

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

20
kartek

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

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

Zszywacze elektryczne
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indeks kolor
ES1196-8 różowy
ES1196-1 niebieski
ES1196-13 turkusowy
ES1196-12 fioletowy
ES1196-2 czarny

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

10
kartek

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

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY DO 25 KARTEK OFFICE 
PRODUCTS ZŁOTO-CZARNY
Idealnie nadaje się do zszywania średnich plików
• Elektryczny zszywacz • Podwójne źródło zasilania (zasilacz lub 4 x AA) • Zasilacz 
dołączony w zestawie • Idealnie nadaje się do zszywania średnich plików • Zszywacz 
zapewnia pełną kontrolę miejsca zszywania • Zdolność zszywania do 25 kartek 
• Głębokość wsunięcia kartki 20 mm • Głębokość zszywania 10 mm • Zszywki 24/6 lub 
26/6 • Pojemność  80 zszywek • Kolor czarno-złoty

indeks
PB1556-2

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES110 srebrny nie

80
kartek

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

Zszywacze kasetowe

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES099 metaliczny niebieski nie

30
kartek

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

Zszywacze nożycowe

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES952 chrom nie

50
kartek

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

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

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

50
kartek

ZSZYWACZ NOŻYCOWY RETRO CLASSIC K1
Najlepiej sprzedający się na świecie zszywacz nożycowy
• Zszywa do 50 kartek • Efektywne, wielozadaniowe narzędzie do użytku zarówno 
w biurze, jak i domu • Charakteryzuje się atrakcyjnym, klasycznym wzornictwem 
i wykończeniem w stylu retro • Funkcjonalne, tradycyjne ładowanie od tyłu • Regulowane 
kowadełko służące do wyboru zszywania zamkniętego lub otwartego • Zszywki 24/6 
i 24/8 • 5 lat gwarancji
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ZSZYWACZE Dodatkowe funkcje zszywaczy, jak zszywanie tapicerskie, wskaźnik użycia zszywek,  
czy system redukcji siły nacisku pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb

MINI LEITZ MINI METALOWY LEITZ WOW MINI F5 NOWA-10/S HA! TYST1208

Poręczny zszywacz Otwarcie 180° umożliwia zszywanie tapicerskie Zintegrowany rozszywacz Rozszywacz z uchwytem na zszywki Stojący, antypoślizgowe ramię

ilość zszywanych kartek 10 10 10 15 20

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

system redukcji siły nacisku

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

zintegrowany rozszywacz ✓ ✓ ✓ ✓

głębokość wsunięcia kartki (mm) 50 48 38 60 67

zszywanie zamknięte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie otwarte ✓

zszywanie tapicerskie ✓ ✓ ✓

wskaźnik ilości zszywek ✓ ✓ ✓ ✓

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie ✓ ✓

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

kolory
 

niebieski -1
czarny -2

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

niebieski -1
czarny -2

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

niebieski -1
różowy -8
żółty -6

indeks ES233- ES589- ES604- PB1147- KW1142-

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

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

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

ilość zszywanych kartek 20 20 20 20 20

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

system redukcji siły nacisku ✓

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

zintegrowany rozszywacz ✓

głębokość wsunięcia kartki (mm) 57 48 47 52 50

zszywanie zamknięte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie otwarte ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie tapicerskie ✓ ✓

wskaźnik ilości zszywek ✓ ✓ ✓ ✓

pojemnik na zapasowe zszywki ✓

zszywki w zestawie ✓

gwarancja (lat) 3 3 10 15 5 przy stosowaniu zszywek Rapid

kolory /

/

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

/
/
/

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

czarny -2
biały -10

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

indeks KW414- KW013- PP597- RAP001- ES605-

poziom cenowy                          

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

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

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

ilość zszywanych kartek 25 25 25 25 25

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

system redukcji siły nacisku

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

zintegrowany rozszywacz ✓ ✓ ✓ ✓

głębokość wsunięcia kartki (mm) 60 52 35 53 65

zszywanie zamknięte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie otwarte ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie tapicerskie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

wskaźnik ilości zszywek ✓ ✓

pojemnik na zapasowe zszywki ✓

zszywki w zestawie ✓ ✓ ✓

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

kolory czarny -2
czerwony -3

 

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

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

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

czarny -2

indeks PP595- PB1148- ES101- AM374- AM597-

poziom cenowy                          

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

SENSO S5160B SAVE FORCE NOWA-335/S NOWA-335S/S LESS EFFORT 35

Zszywanie zamknięte i otwarte Redukcja siły nacisku do 50% Rozszywacz z uchwytem na zszywki Rozszywacz z uchwytem na zszywki 45% redukcji siły nacisku

ilość zszywanych kartek 25 30 30 30 30

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

system redukcji siły nacisku ✓ ✓

rodzaj obudowy tworzywo sztuczne / metal metalowa plastik metal plastik

zintegrowany rozszywacz ✓ ✓ ✓

głębokość wsunięcia kartki (mm) 50 50 70 70 52

zszywanie zamknięte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie otwarte ✓ ✓ ✓

zszywanie tapicerskie ✓ ✓

wskaźnik ilości zszywek ✓ ✓ ✓

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie

gwarancja (lat) 5 10 10 10

kolory niebieski -1
czarny -2
zielony -4

niebieski -1
czarny -2

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

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

czarny -2
niebieski -1
zielony pastel -4

indeks TET010- KW354- PB1149- PB1150- PP598-

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

LEITZ COSY ŚREDNI LEITZ ŚREDNI METALOWY LEITZ LEITZ NEW NEXXT SOFTPRESS LEITZ NEXXT RECYCLE

Technologia Direct Impact Łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii 
Direct Impact

Łatwe i dokładne zszywanie dzięki 
technologii Direct Impact

Pozwala zredukować o 60% siłę nacisku 
podczas zszywania Neutralny pod względem emisji CO2

ilość zszywanych kartek 30 30 30 30 30

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

system redukcji siły nacisku ✓

rodzaj obudowy obudowa z metalu, z plastikowymi elementami metal w obudowie z tworzywa sztucznego obudowa z metalu, z plastikowymi elem. metalowy z plastikową obudową plastik w 94% pochodzący z recyklingu

zintegrowany rozszywacz ✓ ✓ ✓ ✓

głębokość wsunięcia kartki (mm) 45 45 40

zszywanie zamknięte ✓ ✓ ✓ ✓ płaskie ✓

zszywanie otwarte ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie tapicerskie ✓ ✓ ✓

wskaźnik ilości zszywek

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

kolory niebieski -1
żółty -6
szary -5

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

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

niebieski -1
czarny -2

czarny -2

indeks ES1509- ES100- ES721- ES1451- ES1642-

poziom cenowy                          
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E30 F16 FS SUPREME OMNIPRESS SO30 F30  ECO FLAT CLINCH

Wyprodukowany w Niemczech Krótki magazynek Technologia redukująca użycie siły Flat Clinch – redukcja wysokości zszywanych 
dokumentów o 30% Z powłoką antybakteryjną

ilość zszywanych kartek 30 30 30 30 35

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

system redukcji siły nacisku ✓ ✓

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

zintegrowany rozszywacz ✓

głębokość wsunięcia kartki (mm) 53 55 40 55 53

zszywanie zamknięte ✓ ✓ ✓ płaskie ✓ płaskie ✓ płaskie

zszywanie otwarte ✓ ✓

zszywanie tapicerskie ✓ ✓

wskaźnik ilości zszywek ✓ ✓

pojemnik na zapasowe zszywki

zszywki w zestawie ✓ ✓ ✓

gwarancja (lat) 10 5 5 5 przy stosowaniu zszywek Rapid 15

kolory niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

niebieski -1
czarny -2
czerwony -3

/
/
/

czarno-szary
czarno-czerwony
biało-różowy

 

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

czarny -2
biały -10

indeks AM375- ES740- ES831 / ES832 / ES833 ES781- RAP011-

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

LE-45F B4 RE+NEW LUNA ECO ALPHA S6030B B4FC

Zszywanie na płasko Z plastiku z recyklingu Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY Pojemnik na zapasowe zszywki Wyprodukowany w Niemczech

ilość zszywanych kartek 40 40 50 60 50

rodzaj zszywek 24/6~26/6, 24/8~26/8 24/6 , 26/6, 24/8, 26/8 26/6-8, 24/6-8 23/10 24/6, 26/6, 24/8, 26/8

system redukcji siły nacisku ✓ ✓

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

zintegrowany rozszywacz ✓ ✓

głębokość wsunięcia kartki (mm) 48 65 65 61 60

zszywanie zamknięte ✓ płaskie ✓ ✓ ✓ ✓ płaskie

zszywanie otwarte ✓ ✓

zszywanie tapicerskie ✓ ✓

wskaźnik ilości zszywek ✓ ✓

pojemnik na zapasowe zszywki ✓

zszywki w zestawie ✓ ✓ ✓

gwarancja (lat) 10 25 25 3 25

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

czarny -2 czarny -2
biały -10

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

indeks PB517- AM598- RAP002- KW016 AM386-

poziom cenowy                          

EKOEKO
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SUPREME OMNIPRESS SO60 8538 DS-23S13QL ECO HD-100 8539

Technologia redukująca użycie siły Metalowy o dużej wytrzymałości Zszywki ładowane od góry Antybakteryjna powłoka GERM SAVVY Metalowy o dużej wytrzymałości

ilość zszywanych kartek 60 100 100 100 200

rodzaj zszywek Rapid Omnipress 60 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15 23/6 ~ 23/13 923/6-13, 24/6-8
23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 
23/23

system redukcji siły nacisku ✓

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

zintegrowany rozszywacz

głębokość wsunięcia kartki (mm) 40 69 60 55 64

zszywanie zamknięte ✓ płaskie ✓ ✓ ✓ ✓

zszywanie otwarte ✓

zszywanie tapicerskie

wskaźnik ilości zszywek ✓ ✓

pojemnik na zapasowe zszywki ✓ ✓

zszywki w zestawie ✓

gwarancja (lat) 5 przy stosowaniu zszywek Rapid 3 10 25 3

kolory /
/
/

czarno-szary
czarno-czerwony
biało-różowy

/ czarno-szary mix kolorów czarny -2
biały -10

/ czarno-szary

indeks ES834 / ES835 / ES836 KW202 PB1019 RAP003- KW203

poziom cenowy                          

EKO

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

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

indeks kolor
RAP006-1 niebieski

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

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

Zszywki

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

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

ZSZYWKI ICO BOXER
Twarde i wytrzymałe
• Wykonane z wysokiej jakości materiału • Twarde i wytrzymałe 
• Zdolność zszywania do 15 kartek • Rozmiar 10/5 • 1000 sztuk w j.s. 
• Kolor srebrny

indeks kolor rodzaj
DN113 srebrny 10/5
DN114 srebrny 24/6

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

ZSZYWKI KANGARO
Mocna stal 
• Idealna kalibracja • Wzmocnione łączenia między zszywkami  
• Zszywają do 25% więcej kartek niż inne dostępne na rynku
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indeks rodzaj ilość w opak.
ES285 Nr 8 1000 szt.
ES105 Nr 10 1000 szt.
ES103 24/6 1000 szt.
ES104 26/6 1000 szt.
ES271 24/8 1000 szt.
ES102 25/10 1000 szt.
ES111 23/15XL 1000 szt.

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

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

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

indeks model rodzaj zszywek
zszywa 
kartek

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

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

indeks rodzaj
ilość 
w opak.

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

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

ZSZYWKI OFFICE PRODUCTS
Charakteryzują się dużą twardością
• Wyprodukowane ze stali wysokiej jakości • W procesie produkcyjnym przycinane są pod 
kątem tworząc ostre końcówki • Charakteryzują się dużą twardością • 1000 sztuk w j.s. 
• Kolor srebrny/miedziany

indeks kolor rodzaj
DN122 srebrny 10/5
KW798 srebrny 24/6
PB1191 miedziany 24/6
PB549 srebrny 23/10

Czy wiesz, że…
większość zszywaczy ma wbudowany 

schowek na zszywki?
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indeks rodzaj ilość w opak.
ES768 standard 24/6 1000 szt.
ES767 standard 26/6 1000 szt.
ES757 strong 23/8 1000 szt.
ES758 strong 23/10 1000 szt.
ES759 strong 23/12 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES761 strong 23/14 1000 szt.
ES762 strong 23/15 1000 szt.
ES763 strong 23/17 1000 szt.
ES764 strong 23/20 1000 szt.
ES765 strong 23/24 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES345 strong 24/6 1000 szt.
ES766 strong 26/6 1000 szt.
ES755 super strong 24/8 5000 szt.
ES756 super strong 26/8 5000 szt.
ES751 super strong 9/17 1000 szt.

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

indeks
DN140

indeks
PB1062

ZWILŻACZ GLICERYNOWY OFFICE PRODUCTS
Podłoże antypoślizgowe
• Zwilżacz do palców z glicerynowym żelem kosmetycznym • Antybakteryjny • Bezpieczny 
dla środowiska, nietoksyczny • Zapach eukaliptusa • Pojemność 20 ml + 25% GRATISZWILŻACZ GLICERYNOWY DONAU

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

Zwilżacze

Maczałkę znajdziesz  
na str. 224


