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Easy  Feed

Format   Indeks
iLAM Touch 2, A3  ES1279

iLAM Touch 2 Turbo, A3  ES1280

iLAM Touch Turbo Pro, A3 ES1281

1 min 
Czas nagrzewania

*A4, 80 mikronów

do

250
mikronów

20 
sek*

*A4, 80 mikronów

do

250
mikronów

25 
sek*

1 min 
Czas nagrzewania

1 min 
Czas nagrzewania

*A4, 80 mikronów
6 x

do

250
mikronów

15 
sek*

Easy  Feed

Easy  Feed

6 x

6 x

GWARANCJI
3 LATA

LEITZ ILAM – 
PERFEKCYJNA LAMINACJA  
ZA KAŻDYM RAZEM

Opatentowany system prostej aplikacji dokumentu*

*Wniosek patentowy złożony w 2016

Wsuń rozłożoną 
folię

Rozpocznij laminację 
– rezultat będzie 
perfekcyjny

Włóż dokument, 
korzystając 
z prowadnicy

Zamknij tacki

Seria iLAM Touch 2
Posiada wbudowaną 
technologię sensorową i funkcję 
automatycznego cofania.
Wszystko, co musisz wiedzieć 
o obsłudze tego urządzenia, 
to jak je włączyć i wyłączyć.
• Nie wymaga skomplikowanych ustawień; 

unikalna technologia sensorowa
• Technologia aktywnego zapobiegania 

zacięciom
• Niskie zużycie energii, funkcja automatycznego wyłączania po 30 min 

nieużywania
• Opatentowane składane tacki zapewniają niezmienną, wysoką jakość 

laminacji
• Wskaźnik LED pokazuje, kiedy urządzenie jest gotowe do pracy
• Zawsze gotowy do pracy – czas nagrzewania to jedynie 60 sek.
• Odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 250 mikronów

NOWOŚĆ 



2 x

do
 125

mikronów
60 
sek*

*A4, 80 mikronów

3 min  
 czas nagrzewania

do
 125

mikronów
45 
sek*

* A4, 80 micron
2 x

1 min  
 czas nagrzewania

1 min  
 czas nagrzewania

do
 175

mikronów
30 
sek*

*A4, 80 mikronów
4 x

GWARANCJI
2 LATA

GWARANCJI
2 LATA

Laminator iLam Home Office
Dostępny w 4 przykuwających wzrok kolorach WOW. Pierwszy
laminator zaprojektowany z myślą o osobach pracujących z domu.
Łączy wysoką jakość laminacji z atrakcyjnym wzornictwem.
• Idealny do stosowania folii o grubości od 80 do 125 mikronów
• Laminacja jednego dokumentu A4 o grubości 80 mikronów zajmuje  

ok. 60 sekund
• Minutnik LED wskazuje, kiedy urządzenie jest gotowe  

do pracy

Format  Kolor Indeks
iLAM Home Office A4  różowy ES1161-8
iLAM Home Office A4  niebieski ES1161-1
iLAM Home Office A4 zielony ES1161-4
iLAM Home Office A4 szary ES1161-5
iLAM Home Office A3 szary ES1162-5

Format  Indeks
iLAM Office A4  ES1159
iLAM Office A3  ES1160

Laminator iLAM Office
To solidny laminator charakteryzujący się smukłą sylwetką i stylowym
wzornictwem. Idealny do użytkowania w biurze. Gotowy spełnić Twoje
potrzeby po 60 sekundach.
• Niski poziom zużycia energii, wyłącza się automatycznie po 30 min 

od ostatniego użycia 
• Laminacja jednego dokumentu A4 o grubości 80 mikronów zajmuje  

ok. 45 sekund
• Minutnik LED wskazuje, kiedy urządzenie  

jest gotowe do pracy

iLAM Office Pro A3  ES1249

Znajdź pasujące produkty 
do laminatorów Home 
Office na stronie 24.
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LAMINATORY

indeks format
FE188 A3
FE187 A4

LAMINATOR COSMIC 2
Wolny od zacięć, przy użyciu folii Fellowes
Laminuje do rozmiaru A4 (235 mm) lub A3 (320 mm) foliami o maksymalnej 
grubości 125 mikronów • Możliwa także laminacja na zimno 
• Zaawansowane monitorowanie temperatury laminacji • Technologia 
HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy • Wolny od zacięć – 
używając folii do laminacji Fellowes • Laminuje z prędkością 30 cm/min 
(w przybliżeniu 70 folii A4 na godzinę) • 2 lata gwarancji na urządzenie

indeks rodzaj
OP457 A4
OP458 A3

LAMINATOR CITYLAM
Czas nagrzewania 5 min
Laminator biurowy do formatu A4/A3 • Cechuje go nowoczesny design, 
niezawodność oraz łatwość użytkowania • Maksymalna prędkość laminacji 
360 mm/min • Maksymalna grubość folii 200 µm • Maksymalna grubość 
dokumentu wraz z folią 1 mm • Zakres temperatur od 0°C do 150°C • Ilość 
prędkości 2 • Ilość wałków 4

LAMPKI BIUROWE

LAMPKA NA BIURKO CEP CLED-100 
ZE ŚCIEMNIACZEM
Ciepła biel światła (3000 K)
Nowoczesny kształt • Energooszczędne źródło światła LED 3W • Natężenie 
światła 680 Lux z odległości 30 cm, 145 Lumen • Klasa energetyczna „A” 
• Płynna regulacja góra/dół, ruchu ramienia i głowicy 360° • Przycisk ON/
OFF umieszczony na końcu głowicy • Wyjątkowo cienka i mała podstawa 
oszczędza miejsce na biurku • Napięcie 100-240 V • Doskonała stabilność 
• Produkt przeznaczony w 100% do recyklingu • 5 lat gwarancji

indeks kolor
PB845 różowy/czarny
PB846 beżowy/biały
PB847 srebrno/czarny

indeks kolor
PB113-10 biały
PB113-15 srebrny
PB113-2 czarny przykręcany

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

indeks kolor
PB1251 srebrno-czarny

indeks kolor
PB1252 srebrno-czarny

LAMPKA LED NA BIURKO MAUL BUSINESS
Zapewnia bezcieniowe oświetlenie od góry
18 diod LED o wysokiej mocy, niewymienne • Temperatura barwowa 
neutralna biała (4000 K) • Klasa energetyczna „A” • Niski pobór mocy 11 W 
• Natężenie oświetlenia 2060 lx w odległości 35 cm • Strumień świetlny 
560 lm • Aluminiowe, anodowane ramię o dł. 41 cm i możliwości 
obrotu o 160° • Głowica oświetleniowa z tworzywa, o średnicy 14,2 cm, 
z możliwością obrotu o 160° i odchylenia o 240° • Podstawa o średnicy 
22,8 cm, wykonana z tworzywa • Możliwość dostarczenia zacisku do blatu 
• 2 lata gwarancji

LAMPKA LED NA BIURKO MAUL  
PULSE COLOUR VARIO ZE ŚCIEMNIACZEM
Korzystny stosunek jakości do ceny
Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100-6500 K 
• 4-stopniowa regulacja ściemniacza • Ramię i podstawa wykonane 
z aluminium, wykończenie matowe • 18 diod LED SMD: 9 emitujących 
światło ciepłe białe (3100 K) i 9 emitujących światło dzienne białe (6500 K) 
• Diody są niewymienne • Klasa energetyczna: „A” • Niski pobór mocy 7 W 
• Natężenie oświetlenia 1340 lx w odległości 35 cm • Strumień świetlny 
370 lm • Ramię o długości 40 cm • Wysokość pozycji roboczej 47,5 cm 
• Głowica 15x7,9 cm, z możliwością obrotu o 270° i odchylenia o 130° 
• 2 lata gwarancji
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indeks kolor
PB116 srebrno-czarny

STYLOWA LAMPKA NA BIURKO MAUL OFFICE
Alternatywny uchwyt do blatów
Żarówka 20 W (Socket E27, klasa energetyczna „A”), 2700K – ciepłe, 
białe światło • Natężenie światła 1300 Lux z odległości 35 cm 1160 
Lumen • Kompatybilna z żarówkami o klasie energetycznej od „A+” do „B” 
• Aluminiowe ramię o dł. 41 cm i możliwości obrotu o 160° • Wysokość 
pozycji roboczej 54 cm • Rozmiar głowicy 21,5x9 cm • Długość samego 
reflektora 21 cm • Antracytowa podstawa o średnicy 23 cm • W zestawie 
alternatywny, metalowy uchwyt do blatów • Długość przewodów 
przyłączeniowych 2 m • Gwarancja 2 lata

LAMPKA LED NA BIURKO MAUL PUCK
Biel światła dziennego (6500K)
• Podwójne ramię teleskopowe wykonane z wytrzymałej chromowanej stali 
• 80% mniej poboru energii niż w przypadku klasycznej lampy • Posiada 
1 wysokowydajną żarówkę LED, wbudowaną, niewymienną • 15 000 godzin 
świecenia • Klasa energetyczna „A” • Średnie zużycie energii 5 kWh/1000 h 
• Natężenie oświetlenia 1300 lx w odległości 33 cm • Strumień świetlny 
230 lm • Regulacja długości ramienia od 18,5 do 33 cm • Głowica 
oświetleniowa o średnicy 10 cm, możliwość odchylenia o 180° • Stabilna 
podstawa o średnicy 13 cm, dociążona, z ochroną powierzchni biurka 
• 2 lata gwarancji

indeks kolor
PB478-10 biały
PB478-6 żółty
PB478-8 różowy
PB478-2 czarna

indeks kolor
PB849 srebrny

LAMPKA NA BIURKO MAUL PURE ZE ŚCIEMNIACZEM
Biel światła dziennego (6500 K)
Posiada 1 wysokowydajną i nowoczesną żarówkę LED (niewymienną) 
z indywidualną 7-stopniową regulacją natężenia światła • Natężenie 
światła 2170 Lux z odległości 35 cm, 480 Lumen • 20 000 godzin świecenia 
• Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii 9 kWh/1000 h) 
• Ramię o długości 41 cm • Wysokość robocza 40 cm • Głowica (23x5 cm) 
aluminiowa z możliwością regulacji w pionie o 180° i w poziomie o 300° 
• Stabilna podstawa o wymiarach 19x12,5 cm • Długość przewodów 
przyłączeniowych 1,90 m (wtyczka Euro) • 2 lata gwarancji

LAMPKA LED NA BIURKO MAUL FLEXI
Ciepłe, białe światło
Ramię z elastycznym zakresem do regulacji kąta • 18 diod LED, 
3100 kelwinów • Oprawa zawiera wbudowane, niewymienialne, lampy LED 
• Żywotność diod LED 20 000 godzin • Klasa energetyczna „A +” 
• Niezwykle niski pobór mocy ok. 6 wat • 660 luksów o natężeniu 
oświetlenia w odległości 35 cm • Strumień świetlny 250 lumenów • Długość 
ramienia ok. 30,6 cm • Wysokość w normalnej pozycji roboczej 33,2 cm 
• Głowicę można obracać i przechylać • Podstawa z tworzywa sztucznego, 
16,2x13,2 cm • 2 lata gwarancji

indeks kolor
PB1253-10 biały

LINIJKI

indeks długość rodzaj

KW1054 15 cm
KW537 20 cm
KW538 30 cm
KW552 30 cm
KW1055 30 cm podgumowana

indeks długość rodzaj

KW1056 30 cm z uchwytem
KW1017 30 cm z uchwytem
KW540 40 cm
KW541 50 cm

zdjęcie poglądowe dla KW1054

zdjęcie poglądowe dla KW537

zdjęcie poglądowe dla KW538

LINIJKI ALUMINIOWE
Wytrzymałe aluminium

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

indeks rodzaj
DN068 16 cm
DN069 20 cm
DN070 30 cm
DN071 40 cm
DN072 50 cm
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LISTWY WSUWANE

LISTWY DO ARCHIWIZACJI

indeks rodzaj
PB028 A4
PB078 A5

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

LISTWA DO ARCHIWIZACJI A4 I A5  
SAMOPRZYLEPNA Q-CONNECT
Wykonana z odpornego na pęknięcia poliestru
Przejrzysta część samoprzylepna • Część do wpinania z uniwersalną 
perforacją • Idealna do zastosowania dla dokumentów lub katalogów 
przechowywanych w segregatorach • 50 sztuk w opakowaniu 
• Kolor przezroczysty

indeks kolor rodzaj
DU017-2 czarna na 30 kartek
DU017-3 czerwona na 30 kartek
DU017-11 granatowa na 30 kartek
DU017-20 przezroczysta na 30 kartek
DU039-2 czarna na 60 kartek
DU039-3 czerwona na 60 kartek
DU039-20 przezroczysta na 60 kartek
DU039-11 granatowa na 60 kartek

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

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

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

MAGNESY

indeks rodzaj
DN852 20 mm
DN853 30 mm
DN854 35 mmMAGNESY OKRĄGŁE

Nie rysują powierzchni magnetycznej
Super silne:
– Ø 20 mm utrzymują 120 g
– Ø 30 mm utrzymują 750 g
– Ø 35 mm utrzymują 2,5 kg
• Mix kolorów tworzą magnesy w kolorach: czarnym, żółtym, niebieskim, 
czerwonym oraz zielonym • 10 sztuk w opakowaniu

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

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

LISTWY 
ZASILAJĄCE

Listwy zasilające 
znajdziesz pod hasłem 

„PRZEDŁUŻACZE”  
na str. 194-195

MAGNESY DURABLE

ZOBACZ TEŻ…

Klipsy archiwizacyjne

str. 105
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MAGNESY NEODYMOWE
Wyjątkowo silny magnes
Super mocne magnesy w kształcie walca • Niewielkie rozmiary • Elegancki 
i profesjonalny wygląd • Super mocne – 1 magnes utrzymuje 7 kartek A4 
• 5 sztuk w opakowaniu

indeks
LV241

MARKERY

indeks kolor
TO365-10 biały
TO365-1 niebieski
TO365-3 czerwony
TO365-4 zielony
TO365-7 pomarańczowy
TO365-6 żółty
TO365-8 różowy
TO365-2 czarny
TO365-15 srebrny
TO365-18 złoty

MARKER KREDOWY OKRĄGŁY 292
Zmywalny wodą, jak zwykła kreda
Marker z płynną kredą, do pisania po tablicach czarnych, białych, po szkle 
i powierzchniach plastikowych • Nasączalne końcówki fibrowe, bezwonny 
tusz pigmentowy, nie zawiera ksylenu • Końcówka okrągła 4,5 mm

indeks rodzaj kolor
UN037-2 PX20 czarny
UN037-3 PX20 czerwony
UN037-12 PX20 fioletowy
UN037-4 PX20 zielony
UN037-6 PX20 żółty
UN037-1 PX20 niebieski
UN037-7 PX20 pomarańczowy
UN037-10 PX20 biały
UN037-15 PX20 srebrny
UN037-015 PX20 srebrny*
UN037-18 PX20 złoty
UN037-018 PX20 złoty*
UN037-20 PX20 brązowy*
UN037-8 PX20 różowy

indeks rodzaj kolor
UN038-10 PX21 biały
UN038-1 PX21 niebieski
UN038-4 PX21 zielony
UN038-3 PX21 czerwony
UN038-6 PX21 żółty
UN038-2 PX21 czarny
UN038-15 PX21 srebrny
UN038-18 PX21 złoty
UN038-8 PX21 różowy
UN039-10 PX30 biały
UN039-2 PX30 czarny
UN039-15 PX30 srebrny
UN039-18 PX30 złoty

MARKER OLEJOWY PX-20/PX21/PX30
Na większości materiałów schnie w ciągu 40-50 sek.
Profesjonalny marker olejowy do znakowania wszystkich powierzchni: 
szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, 
drewno) • Wodoodporny, nie traci koloru pod wpływem światła 
i ekstremalnych warunków atmosferycznych • Na większości materiałów 
schnie w ciągu 40~50 sek. • Obudowa wykonana z aluminium – sprawia, 
że markery nie wysychają • PX-20 – nowe błyszczące kolory* złoty, srebrny 
i brązowy • Dostępne końcówki: 
PX-20 – okrągła końcówka, grubość linii 2,2–2,8 mm
PX-21 – okrągła końcówka, grubość linii 0,8–1,2 mm
PX-30 – ścięta końcówka, grubość linii pisma 4,0–8,5 mm

indeks kolor rodzaj rozmiar
AM355-2 czarny 790 2-3 mm
AM355-3 czerwony 790 2-3 mm
AM355-1 niebieski 790 2-3 mm
AM355-10 biały 790 2-3 mm
AM356-2 czarny 791 1-2 mm

indeks kolor rodzaj rozmiar
AM356-3 czerwony 791 1-2 mm
AM356-1 niebieski 791 1-2 mm
AM356-10 biały 791 1-2 mm
AM367-2 czarny 792 0,8 mm
AM367-10 biały 792 0,8 mm

MARKER OLEJOWY EDDING 790/791/792
Trwałe krycie zbliżone do lakieru
Marker lakierowy w oprawce metalowej z okrągłą końcówką • Tusz 
trwały o słabym zapachu i kryciu zbliżonym do lakieru • Silnie kryje 
prawie wszystkie materiały: szkło, plastik, drewno, metal • Szczególnie 
przydatny do ciemnych i przezroczystych powierzchni • Końcówka dostępna 
w 3 grubościach: 2-3 mm (e-790), 1-2 mm (e-791), 0,8 mm (e-792)



132 biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

M

indeks kolor
KW622-10 biały
KW622-2 czarny
KW622-3 czerwony
KW622-1 niebieski
KW622-15 srebrny

indeks kolor
KW622-4 zielony
KW622-18 złoty
KW622-6 żółty
KW622-12 fioletowy
KW622-7 pomarańczowy

MARKER OLEJOWY GR-25
Wodoodporny, szybkoschnący tusz olejny 
Nieblaknący, odporny na ścieranie • Zastosowanie: stal, guma, drewno, 
plastik, szkło itp. • Okrągła końcówka fibrowa, efektywnie pompująca tusz 
• Grubość linii 1,8 mm

indeks kolor grubość
PB390-2 czarny 1-3 mm
PB390-3 czerwony 1-3 mm
PB390-1 niebieski 1-3 mm
PB390-4 zielony 1-3 mm
PB390-6 żółty 1-3 mm
PB390-7 pomarańcz. 1-3 mm

indeks kolor grubość
PB390-14 brązowy 1-3 mm
PB390-8 różowy 1-3 mm
PB390-10 biały 1-3 mm
PB390-18 złoty 1-3 mm
PB390-15 srebrny 1-3 mm

MARKER OLEJOWY MAXX 270
Odporny na wysoką temperaturę – do 300°C
Do zaznaczania i dekorowania na papierze, plastiku, szkle, metalu, ceramice, 
skórze itp. • Odporny na wiele procesów technologicznych (ścieranie, mycie), 
a także na temperaturę do 300°C • Zawór zwrotny kontroluje przepływ farby

indeks kolor rodzaj grubość
PB839-2 czarny 271 1-2 mm
PB839-3 czerwony 271 1-2 mm
PB839-1 niebieski 271 1-2 mm
PB839-4 zielony 271 1-2 mm

indeks kolor rodzaj grubość
PB839-6 żółty 271 1-2 mm
PB839-10 biały 271 1-2 mm
PB839-18 złoty 271 1-2 mm
PB839-15 srebrny 271 1-2 mm

MARKER OLEJOWY SCHNEIDER MAXX 271
Wymienna, okrągła końcówka 
Do zaznaczania, dekorowania oraz zdobienia • Możliwość pisania zarówno 
po chropowatej jak i gładkiej powierzchni • Odporny na ścieranie, mycie, 
warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę do 300°C • Tusz nietoksyczny 
– bez dodatku ksylenu i toluenu • Światło- i wodoodporny, w intensywnych 
kolorach • Wypływ farby kontrolowany specjalnym zaworem indeks kolor

TO005-1 niebieski
TO005-2 czarny
TO005-3 czerwony
TO005-4 zielony
TO005-6 żółty
TO005-10 biały

indeks kolor
TO005-12 fioletowy
TO005-18 złoty
TO005-15 srebrny
TO005-7 pomarańczowy
TO005-14 brązowy
TO005-23 jasnozielony

indeks kolor
TO005-5 szary
TO005-8 różowy
TO005-17 jasnoniebieski
TO005-06 żółty neon
TO005-04 zielony neon

MARKER OLEJOWY 440
Tusz odporny na działanie światła i temperatury
Fibrowa końcówka 2,5 mm • Szybkoschnący, 
wodoodporny tusz olejny, do zastosowania 
na wszystkich powierzchniach

MARKER OLEJOWY FINE CIENKI 441
Tusz odporny na działanie światła i temperatury
Fibrowa końcówka 1,5 mm • Szybkoschnący, wodoodporny tusz olejny, 
do zastosowania na wszystkich powierzchniach

indeks kolor
TO032-6 żółty
TO032-06 żółty neon
TO032-1 niebieski
TO032-01 niebieski jasny
TO032-3 czerwony
TO032-2 czarny

indeks kolor
TO032-4 zielony
TO032-04 zielony jasny
TO032-33 zielony neon
TO032-7 pomarańczowy
TO032-14 brązowy
TO032-10 biały

indeks kolor
TO032-8 różowy
TO032-12 fioletowy
TO032-18 złoty
TO032-15 srebrny
TO032-5 szary

indeks kolor rodzaj końcówka
BC008-1 niebieski 2000 okrągła
BC008-2 czarny 2000 okrągła
BC008-3 czerwony 2000 okrągła
BC008-4 zielony 2000 okrągła
BC023-1 niebieski 2300 ścięta
BC023-2 czarny 2300 ścięta
BC023-3 czerwony 2300 ścięta
BC023-4 zielony 2300 ścięta

MARKER PERMANENTNY 2000/2300
Długość linii pisania powyżej 1000 m
Marker ekologiczny – polipropylenowa obudowa wykonana w 51% 
z materiałów przetworzonych • Marker z tuszem na bazie alkoholu, 
bezzapachowy • Bez skuwki nie wysycha przez miesiąc • Blokowana 
końcówka nie ugina się i nie cofa pod naciskiem • Marker BIC 2000 z okrągłą 
akrylową końcówką – średnica okrągłej końcówki 4,95 mm, szerokość linii 
pisania 1,7 mm • Marker BIC 2300 ze ściętą akrylową końcówką – wymiary 
końcówki 3,7x5,5 mm, szerokość linii pisania 3,1-5,3 mm
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indeks kolor rodzaj
AM168-2 czarny 300 – okrągła końcówka
AM168-3 czerwony 300 – okrągła końcówka
AM168-1 niebieski 300 – okrągła końcówka
AM168-4 zielony 300 – okrągła końcówka
AM168 mix 4 kolorów 300 – okrągła końcówka
AM169-2 czarny 330 – ścięta końcówka
AM169-3 czerwony 330 – ścięta końcówka
AM169-1 niebieski 330 – ścięta końcówka
AM169-4 zielony 330 – ścięta końcówka
AM169 mix 4 kolorów 330 – ścięta końcówka

MARKER EDDING PERMANENTNY  
NIEZMYWALNY 300, 330
Szybkoschnący i nierozmazujący się tusz
Trwały, bezwonny tusz, bez dodatku toluenu i ksylenu • Idealny do pisania, 
kolorowania i znakowania na niemal wszystkich rodzajach powierzchni, 
również na metalu, szkle czy plastiku • Nadaje się do ponownego 
napełniania (tusz MTK25) • Szerokość linii pisania 1,5–3 mm (modele 300) 
lub 1–5 mm (modele 330)

indeks kolor
HL49-2 czarny
HL49-3 czerwony
HL49-1 niebieski

MARKER PERMANENTNY COLLI
Stabilna, aluminiowa obudowa
Trwałe mazaki Colli-Marker są wodoodporne 
na prawie każdym materiale • Nie zawierają ksylenu 
i toluenu • Grubość linii pisania 1-4 mm

indeks rodzaj kolor
TO001-1 ścięty niebieski
TO001-2 ścięty czarny
TO001-3 ścięty czerwony
TO001-4 ścięty zielony

indeks rodzaj kolor
TO002-1 okrągły niebieski
TO002-2 okrągły czarny
TO002-3 okrągły czerwony
TO002-4 okrągły zielony

MARKER PERMANENTNY TOMA
Japońska technologia i produkcja
Wodoodporne, nie zawierają ksylenu i toluenu 
• Napełnialne • Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 
• Końcówka okrągła 1,5 mm i ścięta 2-5 mm

indeks rodzaj kolor
TO003-1 okrągły niebieski
TO003-2 okrągły czarny
TO003-3 okrągły czerwony
TO003-4 okrągły zielony

indeks rodzaj kolor
TO039-1 ścięty niebieski
TO039-2 ścięty czarny
TO039-3 ścięty czerwony
TO039-4 ścięty zielony

MARKER PERMANENTNY 090/091
Do pisania na wielu powierzchniach
Tusz wodoodporny • Końcówka okrągła 1,5 mm  
i ścięta 1-5 mm

indeks rodzaj kolor
TO347-1 okrągły niebieski
TO347-2 okrągły czarny
TO347-3 okrągły czerwony
TO347-4 okrągły zielony
TO347-12 okrągły fioletowy
TO347-6 okrągły żółty

indeks rodzaj kolor
TO347-7 okrągły pomarańczowy
TO347-14 okrągły brązowy
TO348-1 ścięty niebieski
TO348-2 ścięty czarny
TO348-3 ścięty czerwony
TO348-4 ścięty zielony

MARKER PERMANENTNY 201/202
Tusz wodoodporny

indeks kolor
PB388-2 czarny
PB388-3 czerwony
PB388-1 niebieski
PB388-4 zielony
PB388-6 żółty
PB388-7 pomarańczowy
PB388-14 brązowy
PB388-12 fioletowy
PB389-2 czarny
PB389-3 czerwony
PB389-1 niebieski
PB389-4 zielony
PB389-6 żółty
PB389-7 pomarańczowy
PB389-14 brązowy
PB389-12 fioletowy

MARKER PERMANENTNY  
SCHNEIDER MAXX 130/133
Bezzapachowy tusz wysycha szybko 
i ma intensywne kolory 
Marker w plastikowej obudowie do pisania 
po kartonie, plastiku, szkle, metalu itp. 
• Na nasadce znajduje się praktyczny klip 
• Dostępny w wersji z okrągłą (PB388) i ściętą 
(PB389) końcówką • Grubość linii pisania 1–3 mm 
(PB388), 1–4 mm (PB389)
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MARKER PERMANENTNY NO-320F / NO-380B

Doskonała relacja jakości do ceny

Marker permanentny w plastikowej obudowie • Doskonała relacja jakości do ceny 
• Umożliwia znakowanie każdej powierzchni • Tusz ekologiczny – nie zawiera ksylenu 
• Odporny na działanie wody • Dostępny w dwóch rodzajach końcówek:
• NO 320F – okrągła końcówka; grubość linii pisania 1,0-3,0 mm
• NO 380B – ścięta końcowka; grubość linii pisania 1,0-4,5 mm

indeks rodzaj kolor końcówka
UN261-2 NO-320F czarny okrągła
UN261-1 NO-320F niebieski okrągła
UN261-3 NO-320F czerwony okrągła
UN261-4 NO-320F zielony okrągła

indeks rodzaj kolor końcówka
UN262-2 NO-380B czarny ścięta
UN262-1 NO-380B niebieski ścięta
UN262-3 NO-380B czerwony ścięta
UN262-4 NO-380B zielony ścięta

indeks rodzaj kolor
UN030-2 PM122 czarny
UN030-3 PM122 czerwony
UN030-1 PM122 niebieski

indeks rodzaj kolor
UN030-4 PM122 zielony
UN086-2 PM126 czarny

MARKER PERMANENTNY DO FLIPCHARTÓW  
PM-122/PM-126
Nie przesiąka przez papier!
Idealny do pisania po flipchartach papierowych, a także do stosowania 
na m.in. foliach do projektorów CHP, szkle, do metali, styropianu, tkanin 
• Nie przesiąka przez papier! • Marker permanentny na bazie wody – 
bezwonny • Odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych 
• Po wyschnięciu kolory tuszu nie łączą się ze sobą • Tusz nie spiera się 
w temp do 40°C • PM-122 – okrągła końcówka; grubość linii pisania 
1,2–1,8 mm, kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony • PM-126 – ścięta 
końcówka; grubość linii pisania do 5,7 mm; kolor czarny

indeks kolor rodzaj
PB385-2 czarny (S) 0,4 mm
PB385-3 czerwony (S) 0,4 mm
PB385-1 niebieski (S) 0,4 mm
PB385-4 zielony (S) 0,4 mm
PB386-2 czarny (F) 0,7 mm
PB386-3 czerwony (F) 0,7 mm

indeks kolor rodzaj
PB386-1 niebieski (F) 0,7 mm
PB386-4 zielony (F) 0,7 mm
PB387-1 niebieski (M) 1 mm
PB387-3 czerwony (M) 1 mm
PB387-2 czarny (M) 1 mm
PB387-4 zielony (M) 1 mm

FOLIOPIS PERMANENTNY SCHNEIDER MAXX 
220/222/224
Permanentny wodoodporny marker do plastiku, szkła, metalu itp.
Bezzapachowy tusz wysycha szybko i ma intensywne kolory • Nasadka 
z praktycznym klipem

indeks rodzaj kolor
AM312-2 140S czarny
AM312-1 140S niebieski
AM312-3 140S czerwony
AM312-4 140S zielony

indeks rodzaj kolor
AM313-2 141F czarny
AM313-1 141F niebieski
AM313-3 141F czerwony
AM313-4 141F zielony

indeks rodzaj kolor
AM314-2 142M czarny
AM314-1 142M niebieski
AM314-3 142M czerwony
AM314-4 142M zielony

indeks rodzaj kolor
AM315-2 143B czarny
AM315-1 143B niebieski
AM315-3 143B czerwony
AM315-4 143B zielony

MARKERY PERMANENTNE EDDING 
140S/141F/142M/143B
Marker do trwałego pisania na przezroczystej folii
Do pisania po szkle, plastiku i innych powierzchniach • Odporny 
na rozmazywanie • Wodoodporny • Wysoce przejrzysty tusz, dający 
doskonałe odwzorowanie kolorów • Tusz można usunąć przy użyciu 
alkoholu • 4 szerokości końcówki: 140S 0,3 mm, 141F 0,6 mm, 
142M 1 mm, 143B 1-3 mm
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indeks rodzaj kolor
AM318-2 F czarny
AM318-3 F czerwony
AM318-1 F niebieski
AM318-4 F zielony
AM318 F mix kolorów
AM316-2 M czarny
AM316-3 M czerwony
AM316-1 M niebieski

indeks rodzaj kolor
AM316-4 M zielony
AM316 M mix kolorów
AM317-2 S czarny
AM317-3 S czerwony
AM317-1 S niebieski
AM317-4 S zielony
AM317 S mix kolorów

MARKER PERMANENTNY MULTIMARK OHP 
(FOLIOPIS)
Z gumką do wymazywania atramentu
Wysokiej jakości permanentny pisak • Odpowiedni do pisania na folii 
do projektorów i wszystkich rodzajach gładkich powierzchni – CD, metal, 
szkło, plastik (PP, PET, PVC itd.) • W jego skład wchodzi specjalna gumka 
do wymazywania atramentu • Szybkoschnące, intensywne kolory • Dostępne 
3 szerokości końcówki piszącej: super fine S 0,4 mm, fine F 0,6 mm i medium 
M 1,0 mm

indeks rodzaj kolor końcówki (mm)
TO320-2 320 czarny 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO320-1 320 niebieski 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO320-3 320 czerwony 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO320-4 320 zielony 0,8 stożkowa, 0,5 igłowa
TO321-2 321 czarny 1,0 stożkowa, 0,5 igłowa

MARKER DO CD 320/321
Idealny do opisywania płyt CD, plastiku, folii
Pisak permanentny z tuszem permanentnym • 2 końcówki

indeks
AM248

indeks
AM249-2

MARKER EDDING 8010
Do klisz RTG
Do klisz rentgenowskich z końcówką okrągłą w metalowej oprawce 
• Tusz trwały o słabym zapachu • Do trwałego opisywania i znakowania klisz 
rentgenowskich • Dostępny w kolorze białym • Szerokość linii ok. 0,8 mm

MARKER EDDING 8040
Do tkanin
Z okrągłą końcówką 1 mm • Tusz trwały o słabym zapachu • Do trwałego 
znakowania tkanin, odporny na pranie, a także gotowanie do 95°C • Opisy 
utrwalają się podczas prasowania

indeks
AM250

MARKER EDDING 8050
Do opon
Marker przeznaczony do wykonywania oznaczeń na oponach 
i powierzchniach gumowych • W obudowie aluminiowej • Okrągła końcówka 
o grubości ok. 2-4 mm • Trwały tusz o niezbyt intensywnym zapachu • Kolor 
tuszu biały
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indeks
AM251

MARKER EDDING 8280
Widoczny w promieniach UV
Do nanoszenia napisów widocznych wyłącznie w świetle nadfioletowym 
• Z okrągłą końcówką • Szerokość linii ok. 1,5-3 mm

indeks kolor rodzaj końcówka
BC024-1 niebieski 1701 okrągła
BC024-2 czarny 1701 okrągła
BC024-3 czerwony 1701 okrągła
BC024-4 zielony 1701 okrągła
BC025-1 niebieski 1751 ścięta
BC025-2 czarny 1751 ścięta
BC025-3 czerwony 1751 ścięta
BC025-4 zielony 1751 ścięta

MARKER SUCHOŚCIERALNY  
VELLEDA ECO 1701/1751
Obudowa wykonana w 51% z materiałów przetworzonych
Marker ekologiczny, atrament na bazie alkoholu, praktycznie bezwonny 
• Blokowana końcówka pisząca nie ugina się i nie cofa się pod naciskiem 
• Skuwka i zakończenie w kolorze tuszu • Piktogramy na korpusie 
informujące o przeznaczeniu markera • Tusz łatwy do usunięcia nawet 
po kilku dniach • Velleda 1701 – okrągła akrylowa końcówka, średnica 
4,95 mm; szerokość linii 1,5 mm • Velleda 1751 – ścięta akrylowa końcówka, 
szerokość linii pisania 3,7 mm – 5,5 mm

MARKER SUCHOŚCIERALNY OFFICE PRODUCTS
Nietoksyczny bez dodatku ksylenu i toluenu
Okrągła końcówka 1–3 mm • Szybkoschnący tusz na bazie alkoholu 
• Plastikowa obudowa w kolorze białym, skuwka i końcówka w kolorze 
tuszu • Plastikowa skuwka z klipsem • Skuwka i końcówka rowkowane 
• Zawartość tuszu 3 g = 3 ml

indeks rodzaj
PB1153-1 niebieski
PB1153-4 zielony
PB1153-3 czerwony
PB1153-2 czarny

indeks kolor rodzaj
PB394-2 czarny 2-3 mm
PB394-3 czerwony 2-3 mm
PB394-1 niebieski 2-3 mm
PB394-4 zielony 2-3 mm

indeks kolor rodzaj
PB395-2 czarny 2-5 mm
PB395-3 czerwony 2-5 mm
PB395-1 niebieski 2-5 mm
PB395-4 zielony 2-5 mm

Można używać 
do flipchartów

MARKER SUCHOŚCIERALNY 
SCHNEIDER MAXX 290/293
Do pisania na tablicach suchościeralnych jak i flipchartach
• Markery użyte na tablicy ścierają się z wyjątkową łatwością, użyte 
na flipcharcie nie przebijają • Bezzapachowy, szybkoschnący tusz można 
uzupełniać za pomocą zestawu MAXX 665 • Końcówka okrągła (2–3 mm) – 
MAXX 290 • Końcówka ścięta (2–5 mm) – MAXX 293

indeks rodzaj kolor
TO339-1 okrągły niebieski
TO339-2 okrągły czarny
TO339-3 okrągły czerwony
TO339-4 okrągły zielony
TO339-MIX4 okrągły 4 kolory
TO339-KPL okrągły 4 kolory + ścieracz

indeks rodzaj kolor
TO345-1 ścięty niebieski
TO345-2 ścięty czarny
TO345-3 ścięty czerwony
TO345-4 ścięty zielony
TO345-MIX4 ścięty 4 kolory
TO345-KPL ścięty 4 kolory + ścieracz

MARKER SUCHOŚCIERALNY 266/267
Do białych tablic
Tusz proszkowy

indeks
APL11803

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

MASY MOCUJĄCE
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indeks waga
AM400 20 g
AM401 50 g

MASA MOCUJĄCA FABER-CASTELL
W postaci łatwo odklejanych prostokątów
Masa mocująca odpowiednia do różnych celów • Do użytku w domu, szkole, 
pracy i projektach kreatywnych • Odpowiednia do tymczasowego nalepienia 
informacji, plakatów, planów itp. • W kolorze białym

indeks
AM457

MASA MOCUJĄCA – PŁATKI  
SAMOPRZYLEPNE TESA TACK
Doskonała alternatywa dla magnesów i pinezek
• Dwustronne, przeznaczone do krótkotrwałego mocowania lekkich 
przedmiotów • Wyjątkowo cienkie i przezroczyste • Nie pozostawiają 
tłustych plam • Możliwość przeklejania i ponownego wykorzystania 
• 72 sztuki w opakowaniu

MATY NA PODŁOGI

MATA POD DONICZKI
NOWOŚĆ Idealna pod donice!
Idealny podkład pod doniczki w biurze i w domu, chroniący podłogi przed 
zabrudzeniem • Średnica 600 mm • Mata na dywany – spód z wypustkami 
stabilizującymi matę względem miękkiego podłoża (dywanu/wykładziny), 
wierzch z fakturą • Mata na twarde podłogi – spód gładki, wierzch z fakturą 
• Wykonane z polikarbonu

indeks rodzaj
LV254 na dywany
LV253 na twarde podłogi

MATA POD KRZESŁO LEVIATAN
Wycisza hałas kółek toczących się po podłodze
Skutecznie chroni podłogi przed zniszczeniem na skutek regularnego 
przesuwania krzesła w tym samym miejscu • Wykonane z polikarbonu 
• Bezpiecznie zaokrąglone narożniki zabezpieczają przed potknięciem 
• Wymiary: 1200 x 900 mm

indeks rodzaj kolor
LV250-2 na twarde podłogi czarny
LV250-10 na twarde podłogi biały
LV251 na dywany przezroczysty
LV252 uniwersalna przezroczysty

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

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

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

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

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

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

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

indeks rodzaj waga wymiary wymiar etykiet
PB165 dwurzędowa 10 znaków 520 g 250x165x50 mm 23x16 mm
PB166 jednorzędowa 8 znaków 300 g 225x135x40 mm 21x12 mm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PB166

PB165

indeks rodzaj
PRZ006 Sara 30 cm
PRZ113 Uliczna 50 cm

indeks
ST221

MIOTŁA DOMOWA DREWNIANA BASIC
Idealna do domu i biura
Szczotka znajduje zastosowanie w domu oraz przy pracach budowlano-
porządkowych • Posiada gwint umożliwiający stosowanie kija zarówno 
drewnianego jak i plastikowego • Surowiec: drewno bukowe lakierowane, 
włosie PPN-PET miękkie • Długość 5 cm, szerokość 28 cm, wysokość 10 cm, 
waga 230 g

indeks
ST222

MIOTŁA DOMOWA PLASTIKOWA BASIC
Idealna do stosowania na powierzchniach wewnątrz budynków
Tradycyjna miotła domowa z syntetycznym włosiem i plastikową oprawą 
• Posiada rozszczepione na końcach włókna co poprawia skuteczność 
zbierania śmieci i kurzu • Uniwersalny gwint – pasuje do większości 
trzonków dostępnych na rynku • Dostępna w 3 wariantach kolorystycznych: 
czerwona, niebieska, zielona • Długość 5 cm, szerokość 30 cm, wysokość 
10 cm, waga 154,9 g

METKOWNICE

MIOTŁA PRZEMYSŁOWA

ZOBACZ TEŻ…

Szufelki ze zmiotkami

str. 222
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MLECZKA DO CZYSZCZENIA

indeks rodzaj pojemność
SC012 Cream Active 500 ml
SC014 Cream 500 ml
SC010 Cream Lemon 500 ml
SC635 Cream Active 700 ml
SC806 Cream 700 ml
SC919 Cream Lemon 700 ml

MLECZKO CIF
Czyści delikatnie, nie rysuje powierzchni
Uniwersalne mleczko do czyszczenia uporczywych zabrudzeń

indeks rodzaj
SC015 blue fresh
SC203 lemon

MLECZKO YPLON 500 ML
Ekonomiczne mleczko czyszczące
Do armatury łazienkowej, glazury, kuchenek, naczyń, podłóg i powierzchni 
ze stali

MLECZKO DO KUCHNI I ŁAZIENKI NEXXT
Do czyszczenia kuchenki, blatów, łazienki, brodzika oraz pozostałych 
powierzchni chromowanych i emaliowanych

Specjalistyczne mleczko przeznaczone do utrzymania czystości w kuchni i łazience 
• W łatwy sposób usuwa uporczywy brud, naloty z kamienia, osady oraz wszelkiego 
rodzaju przebarwienia • Czyszczonym powierzchniom przywraca naturalny wygląd 
oraz pozostawia połysk i świeży zapach • Odpowiednio dobrane składniki gwarantują, 
że produkt jest bezpieczny dla rąk i przyjazny dla środowiska

Sposób użycia:
Niewielką ilość preparatu nanieść na wilgotną ściereczkę lub bezpośrednio 
na czyszczoną powierzchnię. Następnie wyczyścić zabrudzoną powierzchnię,  
po czym dokładnie spłukać wodą.

indeks pojemność
EM955 0,75 l

MLEKA

indeks rodzaj
SP1250 Hej 1 l / 2%
SP664 Hej 1,0 l / 3,2%
SP003 Łaciate 0,5 l / 2,0%

indeks rodzaj
SP004 Łaciate 0,5 l / 3,2%
SP005 Łaciate 1,0 l / 2,0%
SP006 Łaciate 1,0 l / 3,2%
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MOPY

MLEKO ZAGĘSZCZONE GOSTYŃ 
NIESŁODZONE
indeks rodzaj
SP101 350g / 7,5%
SP007 500g / 7,5%
SP374 500g / 4% light

indeks rodzaj
ST027 sznurkowy Maxi
ST029 wiskozowy
ST182 z mikrofibry

MOPY ANNA ZARADNA
Doskonale zbierają wodę, kurz i błoto
Idealne do domu jak i do zakładów pracy

indeks
ST220

MOP 2 W 1 MIKROFIBRA Z WISKOZĄ
Pasuje do standardowych trzonków i wyciskaczy
Idealny do sprzątania na mokro • Doskonale chłonie wodę, nie pozostawia 
smug • Wnętrze mopa stanowi paskowa włóknina, zewnętrzną część ścierka 
wykonana z mikrofibry • Dostępny w kolorze biało-niebieskim • Rozmiar 
mopa: szerokość 11 cm, wysokość 10 cm, głębokość 29 cm, waga 143,50 g

indeks rodzaj
ME265 Mop sznurkowy 350 g
ME266 Mop sznurkowy 500 g
ME128 Stelaż do mopa sznurkowego
ME079 Aluminiowy trzonek do stelaży

MOP SZNURKOWY MERIDA
Odporny na kwasy i ługi
Biały, wykonany z bawełny • Przeznaczony do wielokrotnego użytku

MOP PŁASKI Z DWUSTRONNĄ PUCERKĄ 
Z MIKROFIBRY
Mop posiada kij teleskopowy, który pozwala na regulowanie długości
Pozwala na wygodne i dokładne czyszczenie podłóg • Dwustronna pucerka 
z mikrofibry, dzięki swojej strukturze dokładnie czyści i pielęgnuje różne 
rodzaje podłóg zarówno na mokro jak i sucho • Idealny do paneli, terakoty, 
płytek PCV, marmurów itp. • Rozmiar trzonka: długość 64 cm, średnica 2 cm 
• Rozmiar ramki: długość 34,5 cm, szerokość 11,4 cm

indeks rodzaj
ST217 mop z pucerką mix kolorów
ST218 pucerka zapas mix kolorów indeks

ST219

MOP CLASSIC Z PUCERKĄ Z MIKROFIBRY
Czyści bez użycia detergentów
Doskonale zbiera wodę, kurz i błoto, nie pozostawiając smug • Idealny 
do mycia i polerowania delikatnych powierzchni, kamiennych i drewnianych 
posadzek, paneli podłogowych, terakoty, płytek PCV, boazerii, glazury, sufitów, 
okien itp.  • Rozmiar trzonka: długość 120 cm, średnica 2 cm • Rozmiar 
ramki: długość 40 cm, szerokość 10 cm

ZOBACZ TEŻ…

Śmietanki do kawy

str. 225
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indeks rodzaj
ME259 Stelaż do mopów płaskich kieszeniowych 40 cm
ME247 Mop z mikrowłókna kieszeniowy 40 cm
ME366 Mop bawełniany kieszeniowy 40 cm
ME079 Aluminiowy trzonek do stelaży 

MOPY KIESZENIOWE MERIDA
Doskonałe do porowatych i gładkich powierzchni
Wykonane z przędzy bawełnianej, oznaczone kodem kolorów, 
pozwalającym oddzielić sektory czystości • Wysoka chłonność wody, 
odporne na kwasy i ługi • Pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu 
• Stelaż wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego; trzonek 
kupuje się osobno

MOPY Z ZAKŁADKAMI MERIDA
Pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu
Wykonane z przędzy bawełnianej, oznaczone kodem kolorów, 
pozwalającym oddzielić sektory czystości • Wysoka chłonność 
wody, odporne na kwasy i ługi • Doskonałe do porowatych 
i gładkich powierzchni • Stelaż wykonany z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego; trzonek kupuje się osobno

indeks rodzaj
ME251 Stelaż do mopów płaskich z zakładkami 40 cm
ME270 Mop bawełniany z zakładkami 40 cm
ME262 Mop z mikrowłókna z zakładkiami 40 cm
ME079 Aluminiowy trzonek do stelaży

MOP PŁASKI XXL DO DUŻYCH POWIERZCHNI
Doskonały dla alergików
Czyści bez użycia detergentów • Idealny do wycierania i polerowania 
dużych powierzchni ze względu na zwiększony rozmiar pucerki • Pucerka 
dokładnie przylega do czyszczonej powierzchni, przez co doskonale usuwa 
kurz i brud oraz łatwo wchłania wodę, nie pozostawiając przy tym żadnych 
smug i zacieków • Uniwersalna, zaopatrzona w specjalne rzepy ramka, 
dostosowana rozmiarem do większości dostępnych na rynku pucerek 
• Po każdorazowym użyciu zaleca się wypłukać pucerkę w ciepłej wodzie

indeks
ST196

MYDŁA

MYDŁA W KOSTCE

indeks rodzaj
LM-156 Luksja kremowe
LM-159 Arko kremowe
SC341 Arko kokos i krem

MYDŁO W PŁYNIE CLINEX LIQUID SOAP
Nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszeniem i pękaniem
W formie mieszaniny łagodnych substancji myjących oraz składników 
chroniących ludzką skórę • Wydajne w użyciu • O przyjemnym zapachu 
• UWAGA: nie powoduje podrażnień

indeks pojemność
PB944 500 ml
PB776 5 l

indeks marka pojemność rodzaj
NI013 uniwersalna 5 l zapas
SC668 Mitia mix 500 ml pompka
SC636 Rosa 500 ml pompka
SC769 Rosa 5 l zapas

MYDŁO W PŁYNIE
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MYDŁO W PŁYNIE NEXXT

Zawiera glicerynę – składnik o działaniu nawilżającym

Idealne do codziennego użytku • Dzięki specjalnej formule doskonale myje i pielęgnuje 
skórę • Idealnie dobrana receptura produktu gwarantuje pH neutralne dla skóry

indeks pojemność
EM960 0,5 l
EM972 5 l

NABOJE I ZMAZIKI

NABOJE DO PIÓR SCHNEIDER NIEBIESKIE
Pasują także do piór wiecznych spoza oferty Schneider
Klasyczne, uniwersalne naboje do piór • Wysokiej jakości atrament 
gwarantuje ciągłą linię pisania • Atrament w kolorze niebieskim – usuwalny

indeks ilość
PB875-1 6 szt.
PB530-1 30 szt (słoik)
PB531-1 100 szt. (słoik)

WYMAZYWACZ DO ATRAMENTU Z CIENKOPISEM 
SCHNEIDER CORRY
Wyposażony w cienkopis
Do niebieskiego atramentu • Stożkowa końcówka pozwala na wymazywanie 
cienkich i grubych linii • Kolor obudowy niebieski

indeks
PB874

NISZCZARKI

indeks model
ilość ciętych 
kartek (70 g)

rozmiar cięcia 
w mm

poziom 
bezpieczeństwa

pojemność 
kosza w litrach

FE540 200C 200 / 10 4 x 38 P-4/ T-4/O-3 32
FE443 130C 130 / 8 4 x 38 P-3/ T-3 32

płyty tylko 
AutoMax 200C

płyty tylko 
AutoMax 550C

NISZCZARKA AUTOMAX 130C/200C
Cicha (SilentShred™) i energooszczędna (Sleep Mode)
Z systemem automatycznego niszczenia do 130/200 kartek • System 
AccuFeed™ zapewnia bezproblemowe niszczenie nawet pogniecionych 
dokumentów czy na błyszczącym papierze • Funkcja Auto Reverse – brak 
zacięć • Szczelina na głowicy umożliwiająca niszczenie pojedynczych 
dokumentów: do 8 (130C) / 10 (200C) kartek jednorazowo • 2 lata gwarancji 
na urządzenie, 5 lat (130C) / 7 lat (200C) na noże tnące

NISZCZARKA AUTOMAX 350C/550C
Automatyczny system niszczenia
Automatyczny system niszczenia oszczędza czas • Pełny wsad niszczy 
w około 8 minut (350C), 13 minut (550C) • Niszczy dokumenty ze zszywkami 
i małymi spinaczami oraz karty kredytowe i płyty CD • Bezpieczna – funkcja 
Smart Lock zapobiega otwarciu szuflady podczas niszczenia dokumentów 
• Brak zacięć, dzięki systemowi Auto Reverse • Cicha • Energooszczędna

indeks model
ilość ciętych 
kartek

rozmiar cięcia 
w mm

poziom 
bezpieczeństwa

pojemność 
kosza w litrach

FE142 350C 350 4 x 38 P-4 / T-4 / O-3 68
FE213 550C 550 4 x 38 P-4 / T-4 / O-3 83

CIĄG DLASZY

niszczarki            str. 144
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indeks kolor opak.
PB864   biały 500 szt.

Mieszadełko 
plastikowe
białe, dł.: 14 cm

indeks kolor opak.
PB863  biały 100 szt.

Łyżeczka plastikowa
biała, dł.: 12 cm

indeks kolor opak.
PB861  biały 100 szt.

Flaczarka plastikowa
biała, śr.: 16 cm, poj. 500 ml

indeks kolor opak.
PB869   niebieski 100 szt. 

Kubek termiczny
niebieski, poj.: 250 ml

indeks kolor opak.
PB867  biały 100 szt. 

Kubek termiczny
biały, poj.: 200 ml

indeks kolor opak.
PB868  brązowy 100 szt. 

Kubek termiczny
brązowy, poj.: 200 ml

indeks kolor opak.
PB870  biały 100 szt. 

Kubek papierowy
biały, poj.: 250 ml

indeks kolor opak.
PB860   biały 100 szt.

Talerz płaski, plastikowy
biały, śr.: 22 cm

indeks kolor opak.
PB865  biały 100 szt.

Nóż plastikowy
biały, dł.: 17 cm

indeks kolor opak.
PB866  biały 100 szt.

Widelec plastikowy 
biały, dł.: 17 cm

indeks kolor opak.
PB862  biały 100 szt.

Łyżka stołowa,
plastikowa
biała, dł.: 17 cm
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indeks
ilość ciętych kartek 
(80/70 g)

rodzaj cięcia rozmiar cięcia

OP401 5–6 (podajnik 300) ścinki 4x10 mm

NISZCZARKA IDEAL SHREDCAT 
8283 CC
Automatyczny podajnik papieru
Idealna niszczarka dla biura – wygodna, 
kompaktowa • Posiada oddzielny zespół 
tnący oraz pojemnik na płyty CD / DVD 
• Tnie w systemie paskowo-odcinkowym 
(4. stopień tajności według normy DIN 66399) 
• Jednorazowo niszczy 5 kartek papieru 
• Wyposażona w innowacyjny, automatyczny 
podajnik mieszczący do 300 arkuszy 
papieru • Zamykana pokrywa komory 
automatycznego podajnika posiada 
blokadę PIN, która zabezpiecza poufność 
niszczonych dokumentów

NISZCZARKA KOBRA AF +1
Oil-Free System – noże nie wymagające oliwienia
Podajnik na 300 kartek A4 (80 g) do automatycznego niszczenia papieru 
z prędkością 12 kartek na minutę • System Energy Smart – zerowy pobór 
mocy w trybie czuwania (stand-by) • Silnik przystosowany do pracy 
ciągłej • Noże odporne na zszywki i spinacze • Automatyczny start/stop 
z autoreversem • Pojemność kosza 40 l lub 60 l

indeks rodzaj
ilość 
ciętych 
kartek

rodzaj 
cięcia

rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

AR605 AF +1 40 12 ścinki 3,5x40 P-4/ T-4/ E-3/ F-1
AR606 AF +1 60 12 ścinki 3,5x40 P-4/ T-4/ E-3/ F-1

indeks
ilość ciętych
kartek (70 g)

rodzaj cięcia
rozmiar cięcia 
w mm

poziom 
bezpieczeństwa

FE375 7 ścinki 4 x 35 P-4/T-4

NISZCZARKA 8MC
Funkcja automatycznego start-stopu
Niszczy dokumenty z małymi zszywkami  i karty kredytowe • Szerokość 
wejścia 220 mm • Funkcja start-stop (mechaniczny) • Bezpieczna – blokada 
Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia • Prosta 
w obsłudze – posiada funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania 
• Łatwe opróżnianie kosza • Gwarancja 2 lata na całość urządzenia, 3 lata 
na noże tnące

NISZCZARKA M-7C
Cięcie na mikrościnki
Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim 
natężeniu • Idealna do użytku w domu lub małym biurze • Niszczy 
dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe • Szerokość wejścia 
230 mm • Funkcja start-stop (mechaniczny) • Kosz o pojemności 14 litrów 
• 1 rok gwarancji na całość urządzenia, 3 lata na noże tnące

indeks
ilość ciętych 
kartek (70 g)

rozmiar cięcia 
w mm

poziom 
bezpieczeństwa

pojemność 
kosza w litrach

FE216 8 3 x 10 P-4 / T-5 14

indeks
rodzaj 
cięcia

ilość ciętych  
kartek 80/70 g

rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

OP880 ścinki 4–6 4x40 mm P-4/F-1

NISZCZARKA IDEAL SHREDCAT 
8220
Atrakcyjna cenowo niszczarka 
przybiurkowa
Tnie w systemie paskowo-odcinkowym 
(4. stopień tajności według normy 
DIN 66399) • Cechuje ją cichy i mocny silnik 
oraz zerowe zużycie energii w trybie AutoEco 
• Szerokość szczeliny podawczej 220 mm 
• Szerokość cięcia 4 x 40 mm (cross-
cut) • Poziom bezpieczeństwa P-4 | F-1 
• Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem 
• Odporna na zszywki biurowe • Pojemność 
kosza 16 l  
• Wymiary (W x S x G) 400 x 300 x 170 mm

NISZCZARKA IDEAL SHREDCAT 
8260 CC
Dioda sygnalizująca zacięcie papieru
Niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (4. stopień tajności 
według normy DIN 66399) • Cechuje ją cichy 
i mocny silnik oraz zerowe zużycie energii 
w trybie AutoEco • Szerokość szczeliny 
podawczej 220 mm • Szerokość cięcia 
4 x 40 mm (cc) • Poziom bezpieczeństwa 
P-4 | F-1 • Dioda sygnalizująca 
niebezpieczeństwo przegrzania silnika 
• Dioda sygnalizująca wyciągnięcie kosza 
• Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem 
• Pojemność kosza 18 l • Wymiary 
(W x S x G) 430 x 330 x 230 mm

indeks rodzaj 
cięcia

ilość ciętych  
kartek 80/70 g

rozmiar cięcia poziom 
bezpieczeństwa

OP881 ścinki 6–8 4x40 mm P-4/F-1
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indeks rodzaj 
cięcia

ilość ciętych  
kartek 80/70 g

rozmiar cięcia poziom 
bezpieczeństwa

OP208 ścinki 6–8 4x40 mm P-4/F-1

NISZCZARKA IDEAL SHREDCAT  
8240 CC
Wyjątkowo cichy i mocny silnik indukcyjny
Ekologiczna, energooszczędna, bezpieczna, rewelacyjnie tania! • Szerokość 
szczeliny podawczej 220 mm • Automatyczny „start/stop”, ochrona przed 
zablokowaniem niszczarki • Zabezpieczenie przed nadmierną ilością 
jednorazowo niszczonych kartek, i przegrzaniem silnika • System 
AutoEcoMode (zerowy pobór prądu w trybie stand-by) • Pojemność 
kosza 18 l

indeks model rozmiar cięcia ilość kartek
poziom bezpiecz. 
(DIN 66399)

AR407 FXD85B 4x33 mm 8 P-4/T-4/E-3/F-1

NISZCZARKA WALLNER FXD85B
Ilość niszczonych kartek (A4/70 g) 8
Niszczy karty plastikowe, płyty CD, zszywki • Pojemność kosza 15 l 
• Automatyczny start/stop i funkcja cofania • Osobna szczelina do niszczenia 
płyt CD • 2 lata gwarancji

indeks model
rozmiar 
cięcia

ilość 
kartek (80 g)

poziom bezpiecz.
(DIN 66399)

AR411 C8A0 4x50 mm 10 P-3/ T-2/ E-2
AR331 C860 3x9 mm 6 P-5/ T-2/ E-2/ F-2

NISZCZARKA WALLNER C8A0/C860
Osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
Niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD • Pojemność kosza 25 l 
• Automatyczny start/stop • Funkcja cofania • 2 lata gwarancji

indeks ilość ciętych kartek rodzaj cięcia rozmiar cięcia
poziom  
bezpieczeństwa

AM397 8 kart 80 g
10 kart 70 g ścinki 4 x 45 mm P-3/T-3/E-2

NISZCZARKA PAPERSAFE 
22084
Osobny pojemnik na pocięte płyty CD, 
DVD i karty plastikowe 
Niszczarka przeznaczona do użytku 
w małym biurze i domu • Funkcja 
automatycznego start/stop, reverse 
• Odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy 
tnącej z kosza na ścinki • Nie pobiera 
prądu podczas „czuwania” • Wykonana 
z odpornego na złamania plastiku • Niszczy 
karty plastikowe, CD/DVD, zszywki, 
spinacze • Szerokość wejścia 226 mm 
• Pojemność kosza 25 l • Wymiary 410 x 
340 x 250 mm • Gwarancja 2 lata

indeks rodzaj 
cięcia

ilość ciętych  
kartek 80/70 g

rozmiar cięcia poziom 
bezpieczeństwa

OP890 ścinki 8–10 2x12 mm P-5/Tx-5/Ex-4/O-2

NISZCZARKA OPUS 2208 CD
Osobny pojemnik na zniszczone płyty CD
Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie 
paskowo-odcinkowym (cross-cut) 
• Przeznaczona do niszczenia dokumentów 
poufnych i tajnych • Szerokość cięcia 
2 x 12 mm • Poziom bezpieczeństwa P-5 | 
Tx-5 | Ex-4 | O-2 • Odporna na zszywki i małe 
spinacze biurowe • Dioda sygnalizująca 
przegrzanie urządzenia • Pojemność kosza 22 l 
• Wymiary (W x S x G) 565 x 350 x 260 mm

indeks
ilość ciętych  
kartek (70 g)

rodzaj cięcia rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

FE524 10 ścinki 4 x 50 mm P-3/T-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 63CB
Jam Blocker blokuje zacięcia papieru
Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia 
szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Szerokość szczeliny 230 mm 
• Kosz 19 l • Cykl pracy w minutach 8 on/20 off • 2 lata gwarancji 
na urządzenie i 5 lat na noże



Indeks Model Cięcie Tnie Poziom bezpieczeństwa Kosz
ES1400 60X 4x45 mm 60 kartek P-3 15 l
ES1401 90X 4x45 mm 90 kartek P-3 20 l
ES1376 130X 4x50 mm 130 kartek P-3 26 l
ES1377 130M 2x15 mm 130 kartek P-5 26 l
ES1378 200X 4x40 mm 200 kartek P-4 32 l
ES1379 300X 4x40 mm 300 kartek P-4 40 l
ES1382 300X SmartTech 4x40 mm 300 kartek P-4 40 l
ES1380 300M 2x15 mm 300 kartek P-5 40 l
ES1381 600X 4x40 mm 600 kartek P-4 80 l
ES1383 600X SmartTech 4x40 mm 600 kartek P-4 80 l

Niszczarka Auto+ 90X i 60X
90X niszczy do 90 kartek (80 g/m2) automatycznie, 
a 60X do 60 kartek (80 g/m2) – idealne do użytku 
osobistego
• Łatwy w opróżnianiu 20 l pojemnik na ścinki 
 (90X) mieści do 150 zniszczonych kartek, 
 a 15 l pojemnik (60X) do 100 kartek
• Ręczne niszczenie do 6 kartek (90X) 
 lub 5 kartek (60X)

Niszczarka Auto+ 130M i 130X
Niszczy do 130 kartek (80 g/m2) automatycznie - 
idealna do użytku osobistego (1-2 osoby)
• Łatwy w opróżnianiu 26 l pojemnik na 
 ścinki mieści do 300 (130M) lub 250 (130X) 
 zniszczonych kartek
• Ręczne niszczenie do 6 kartek

Niszczarka Auto+ 200X
Niszczy do 200 kartek (80 g/m²) automatycznie - 
idealna do małych biur (do 10 osób)
• Łatwy w opróżnianiu 32 l pojemnik na ścinki 
 mieści 360 zniszczonych kartek
• Ręczne niszczenie do 7 kartek

Niszczarka Auto+ 300M i 300X
Niszczy do 300 kartek (80 g/m2) automatycznie – 
idealna do małych biur (do 10 osób)
• Blokada kodem PIN
• Łatwy w opróżnianiu 40 l pojemnik na ścinki 
 mieści do 500 (300M) / 450 (300X) zniszczonych 
 kartek
• Ręczne niszczenie do 8 kartek

Niszczarka Auto+ 600X
Niszczy do 600 kartek (80 g/m2) automatycznie – 
idealna do użytku działowego (10-20 osób)
• Blokada kodem PIN
• Wysuwana rama na worki na ścinki – 
 maks. pojemność 80 l, mieści do 850 
 zniszczonych kartek
• Tryb pracy ciągłej
• Automatyczne oliwienie
• Ręczne niszczenie do 10 kartek

Niszczarka Auto + SmartTech 300X/600X
Funkcja zdalnego powiadamiania i zarządzania  
za pomocą aplikacji SmarTech.
• Automatycznie niszczy do 300/600 kartek (80 g/m2) 
• Blokada kodem PIN
• Pojemność pojemnika na ścinki:  40 litrów – 450 kartek 
 (300X), 80 litrów – 850 kartek (600X)
• Automatyczne oliwienie (600X)
• Ręczne niszczenie do 8 (300X)/10 (600X) kartek
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Niszczarki automatyczne Rexel Auto+

Włóż papier. Zamknij pokrywę. Gotowe!
98% mniej czasu przy niszczeniu dokumentów
Oszczędzaj czas i pieniądze

Niszczenie dokumentów wspomaga przestrzeganie GDPR



Indeks Model Cięcie Tnie Poziom bezpieczeństwa Kosz
ES1393 RPS812 6 mm 8 kartek P-2 12 l
ES1392 RPX612 4x40 mm 6 kartek P-4 12 l
ES1395 RES1123 6 mm 11 kartek P-2 23 l
ES1394 REX823 4x40 mm 8 kartek P-4 23 l
ES1397 RSS1535 6 mm 15 kartek P-2 35 l
ES1396 RSX1035 4x40 mm 10 kartek P-4 35 l
ES1398 RSS1838 6 mm 18 kartek P-2 38 l
ES1399 RSX1538 4x40 mm 15 kartek P-4 38 l

Indeks Model Cięcie Tnie Poziom bezpieczeństwa Kosz
ES1385 REX1323 4x40 mm 13 kartek P-4 23 l
ES1384 RES1523 5,8 mm 15 kartek P-2 23 l
ES1387 RSS2434 5,8 mm 24 kartek P-2 34 l
ES1386 RSX1834 4x40 mm 18 kartek P-4 34 l
ES1388 RDS2250 5,8 mm 22 kartek P-2 50 l
ES1389 RDX1850 4x45 mm 18 kartek P-3 50 l
ES1390 RDS2270 5,8 mm 22 kartek P-2 70 l
ES1391 RDX2070 4x45 mm 20 kartek P-3 70 l

Niszczarka Mercury RDX2070, RDX1850, 
RDS2270 i RDS2250
Wysokowydajne niszczarki działowe (10-20 osób)
• RDS2270/RSS2250 tnie do 22 kartek jednorazowo 
 na paski 5,8 mm (P-2); RDX2070/DRX1850 tnie do 
 20/18 kartek jednorazowo na ścinki 4x45 mm (P-3)
• Tryb pracy ciągłej
• System automatycznego oliwienia  
 (RDX2070 i RDX1850)
• Niszczą CD i karty kredytowe

Niszczarka RSX1834, RSS2434, 
REX1323 i RES1523
Niszczarki dla kadry kierowniczej/ 
do małych biur (do 10 osób)
• RSX1834 tnie do 18 kartek 
 jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4)
• RSS2434 tnie do 24 kartek 
 jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2)
• Niszczą CD i karty kredytowe
• REX1323 tnie do 13 kartek jednorazowo 
 na ścinki 4x40 mm (P-4)
• RES1523 tnie do 15 kartek jednorazowo 
 na paski 5,8mm (P-2)

Niszczarka Promax RPX612 i RPS812
Niszczarki dla kadry kierowniczej, 
idealne dla 1-2 osób
• RPX612 tnie do 6 kartek jednorazowo na ścinki 
 4x40 mm (P-4); RPS812 tnie do 8 kartek 
 jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
• Czas pracy do 10 min od włączenia maszyny

Niszczarka Promax RSX1035, RSS1535, 
RES1123 i REX823
Niszczarki do małych biur, idealne dla maks.10 osób
• RSX1035/REX823 tnie do 10/8 kartek 
 jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4); RSS1535/ 
 RES1123 tnie do 15/12 kartek jednorazowo 
 na paski 6 mm (P-2)
• Czas pracy 15 min od włączenia maszyny

Niszczarka Promax RSX1538 i RSS1838
Niszczarki do małych biur, idealne dla 5-10 osób
• RSX1538 tnie do 15 kartek jednorazowo na ścinki 
 4x40 mm (P-4); RSS1838 tnie do 18 kartek 
 jednorazowo na paski 6 mm (P-2)
• Niszczą CD i karty kredytowe
• Czas pracy 30 min od włączenia maszyny

Technologia Mercury™ zapobiega zacięciom papieru
Bez zacięć. Bez problemów. Bez bałaganu

Trzy razy więcej niszczenia*
Niszczarki Promax: Dłuższe niszczenie, rzadsze chłodzenie

Promax Kluczowe cechy

* Porównanie cyklu pracy niszczarki RPX612 z wycofanym modelem V35WS (do momentu chłodzenia).

Dokumenty zniszczone. Dane zabezpieczone. 
Niszczenie zbędnych dokumentów wspomaga zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych (GDPR).ZABEZPIECZONE

NE

DŁUZSZA
PRACA

ZAAWANSOWANE
CHŁODZENIE
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indeks
ilość ciętych 
kartek (70 g)

rodzaj cięcia rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

FE245 12 ścinki 4 x 38 mm P-4/T-4/O-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 75CS
Bezpieczna – Safe Sense
Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia 
szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Miarka ilości niszczonych 
kartek • Szerokość szczeliny 230 mm • Kosz 27 l • Cykl pracy w minutach 
10-12 on/20 off • 2 lata gwarancji na urządzenie i 5 lat na noże

indeks rodzaj
ilość ciętych 
kartek 80/70 g

rodzaj 
cięcia

rozmiar 
cięcia

poziom  
bezpieczeństwa

OP377 2265 11–13 paski 4 mm P-2/Tx-2/Ex-2
OP376 2265 CC 6–7 ścinki 3x25 mm P-4/F-1
OP471 2265 CC 4–5 ścinki 2x15 mm P-5/F-2

NISZCZARKA IDEAL  
2265/2265 CC
Dożywotnia gwarancja na noże
Innowacyjna i kompaktowa niszczarka 
przybiurkowa z wielofunkcyjnym, 
podświetlanym przyciskiem EASY-Touch 
oraz wysuwanym koszem na ścinki 
• Szerokość szczeliny podawczej 220 mm 
• Automatyczny start/stop (fotokomórka) 
• Cicho pracujący asynchroniczny silnik 
indukcyjny (150 W) • Automatyczne 
wyłączenie po wysunięciu kosza na ścinki 
lub po 30 minutach • Zerowy pobór prądu – 
automatyczne odłączenie zasilania po 30 min. 
bezczynności • 5 lat gwarancji na urządzenie, 
dożywotnia gwarancja na noże

indeks
ilość ciętych 
kartek (70 g)

rodzaj cięcia rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

FE516 16 ścinki 4 x 38 mm P-4/T-4/O-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 79CI
Automatycznie rozpoznaje zbyt dużą ilość kartek
• Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia 
szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Szerokość szczeliny 230 mm 
• Kosz 23 l • Cykl pracy w minutach 20 on/30 off • 2 lata gwarancji 
na urządzenie i 5 lat na noże

indeks
rodzaj 
cięcia

ilość ciętych  
kartek 80/70 g

rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

OP460 ścinki 14–16 4x38 mm P-4/Tx-1/Ex-2

NISZCZARKA OPUS TS 2215 
4X38 MM
Przeznaczona dla biur średniej wielkości
Niszczarka tnąca w systemie paskowo-
odcinkowym (4. stopień tajności według 
normy DIN 66399) • Posiada osobną szczelinę 
do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych 
• Wygodna w użytkowaniu • Wysuwany kosz 
na ścinki o pojemności 28 l • Kółka • Zerowy 
pobór prądu w trybie STAND-BY • Dodatkowy 
pojemnik na pocięte płyty CD oraz diody 
sygnalizujące aktualny tryb pracy

indeks
ilość ciętych  
kartek (70 g)

rodzaj cięcia
rozmiar cięcia
w mm

poziom  
bezpieczeństwa

FE517 18 ścinki 4 x 38 P-4/T-4/0-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 99CI
Kosz 34 l
Automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża 
• Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia 
szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Szerokość szczeliny 230 mm 
• Cykl pracy w minutach 30 on/40 off • 2 lata gwarancji na urządzenie 
i 5 lat na noże

indeks
ilość ciętych  
kartek (70 g)

rodzaj cięcia rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

FE515 20 ścinki 4 x 38 mm P-4/T-4/O-3

NISZCZARKA POWERSHRED® 125CI
Cykl pracy ciągłej
Automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża 
• Technologia SafeSense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia 
szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta • Szerokość szczeliny 230 mm 
• Kosz 53 l • 2 lata gwarancji na urządzenie i 20 lat na noże tnące
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indeks
ilość ciętych 
kartek (70 g)

rodzaj cięcia rozmiar cięcia
poziom 
bezpieczeństwa

FE262 24 ścinki 4x38 mm P-4/T-4/O-1 

NISZCZARKA POWERSHRED® 225CI
Obudowa na kółkach z blokadą
Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe 
i płyty CD/DVD • Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm • Elektroniczny 
start-stop, funkcja cofania • Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów 
• 2 lata gwarancji na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące

indeks model
rozmiar 
cięcia

ilość 
kartek (70 g)

poziom bezpiecz. 
(DIN 66399)

AR412 +1 SS4 ES 3,8 mm 19 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
AR413 +1 SS6 ES 5,8 mm 25 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
AR415 +1 SS7 ES 7,5 mm 27 P-1/ O-1/ T-2/ E-2
AR416 +1 CC4 ES 3,5x40 mm 14 P-4/ T-4/ E-3/ F-1

NISZCZARKA KOBRA +1
Możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania
Automatyczny start/stop • Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze 
• Niszczenie płyt CD (+1 SS4, +1 SS6, +1 SS7) • System Energy Smart 
– zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by • Pojemność kosza 38,5 l 
• 3 lata gwarancji

indeks model
rozmiar 
ścinka

ilość 
kartek (70 g)

poziom 
bezpiecz.
(DIN 32757)

poziom  
bezpiecz.
(DIN 66399)

AR470 240.1 S2 ES 1,9 mm 15 3 P-3/T-3/E-2
AR471 240.1 S4 ES 3,8 mm 26 2 P-2/O-2/T-2/E-2
AR472 240.1 S5 ES 5,8 mm 31 2 P-2/O-2/T-2/E-2
AR473 240.1 C2 ES 1,9x15 mm 12 4 P-5/T-5/E-4/F-2
AR474 240.1 C4 ES 3,5x30 mm 17 3 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
AR475 240.1 HS ES 0,8x9,5 mm 8 5 P-6/F-3

NISZCZARKA KOBRA 240.1
Łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
Systemy: Energy Smart, SPPS • Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze 
• Automatyczny start/stop • Silnik przystosowany do pracy ciągłej 
• Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub 
wyjęcia pojemnika na ścinki • Pojemność kosza 40 litrów • 3 lata gwarancji

indeks rodzaj
ilość ciętych 
kartek 80/70 g

rodzaj 
cięcia

rozmiar 
cięcia

poziom 
bezpieczeństwa

OP245 2360 18–21 paski 4 mm P-2/Tx-2/Ex-2
OP473 2360 MC 5–6 ścinki 0,8x12 mm P-6/F-3
OP472 2360 CC 10–12 ścinki 2x15 mm P-5/Tx-5/Ex-4/F-2
OP883 2360 CC 13–15 ścinki 4x40 mm P-4/Tx-4/Ex-3/F-1

NISZCZARKA IDEAL 2360 /2360 CC / 2360 MC
Obudowa z płyty meblowej
Kontrolowana fotokomórką AUTO/START/STOP  
• Inteligentny przełącznik trybu pracy ze wskaźnikiem optycznym • Drzwiczki 
zabezpieczone zamkiem magnetycznym • Energooszczędny, cicho pracujący 
i przyjazny dla środowiska silnik 390 W • Plastikowy kosz na ścinki • 5 lat 
gwarancji na urządzenie, dożywotnia gwarancja na noże • Kosz 35 l

indeks rodzaj format (mm)
ilość karteczek 
w opakowaniu

DN002 biała w pojemniku 83x83x75 750
DN005 mix kolorów 83x83x75 750
DN003 mix kolorów w pojemniku 83x83x75 750

NOTES-KOSTKA BIUROWA NIEKLEJONA
Z pojemnikiem lub sam wkład
Nieklejone karteczki

NOTESY I NOTESIKI SAMOPRZYLEPNE

indeks rodzaj format (mm)
DN008 klejona biała 85x85x40
DN006 nieklejona biała 85x85x40
DN009 klejona mix kolorów 85x85x40
DN007 nieklejona mix kolorów 85x85x40

NOTES-KOSTKA BIUROWA NIEKLEJONA/KLEJONA
Do wykorzystania jako wkład do pojemników lub samodzielnie
Klejone lub nieklejone karteczki
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indeks rodzaj format (mm)
ilość karteczek 
w opakowaniu

DN015 pastel 76x76 400
DN020 pastel 76x76 450

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

NOTES SAMOPRZYLEPNY „KOSTKA” 
DONAU NEONOWY
Karteczki samoprzylepne w żywych kolorach
Idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu 
• Fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji 
• Gramatura 75 g/m2 • Możliwość przeklejania karteczek • Klej usuwalny 
za pomocą wody • Wielokolorowe

DN013PB1047-8 PB1044

indeks wymiary kolor
CX036 76x76 mm różowo-żółty
CX037 76x76 mm zielono-różowo-żółty
CX038 76x76 mm niebiesko-zielony
CX039 76x76 mm mix kolorów

NOTES – KOSTKA SAMOPRZYLEPNA KOLOROWA
Atrakcyjny mix kolorów
Klasyczny notes samoprzylepny „kostka” • Zawiera 400 kartek w różnych 
kolorach • Bardzo przydatny na każdym biurku – do robienia krótkich 
notatek, zostawiania ważnych wiadomości

indeks rozmiar kolor
karteczek
w opakowaiu

PB1158 76x76 mm mix kolorów 12 x 100 szt.

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

indeks rodzaj kolor kartek
DN013 50x50 mm neon 250
PB1047-1 50x50 mm neon-pastel mix niebieski 250
PB1047-4 50x50 mm neon-pastel mix zielony 250
PB1047-8 50x50 mm neon-pastel mix różowy 250
PB1044 50x50 mm neon przekładany białym 250
DN012 76x76 mm neon 400
PB1045 76x76 mm neon przekładany białym 400
PB1046-1 76x76 mm neon-pastel mix niebieski 400
PB1046-4 76x76 mm neon-pastel mix zielony 400
PB1046-8 76x76 mm neon-pastel mix różowy 400

PB1047-1 PB1047-4 PB1045 PB1046-1

PB1046-4PB1046-8

DN012
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indeks rozmiar kolor
ilość karteczek 
w opakowaniu

LV133 75x75 mm mix neonowy 450
LV150 75x75 mm mix pastelowy 450

NOTES – KOSTKA SAMOPRZYLEPNA D.RECT
Klej umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie

NOTES SAMOPRZYLEPNY 
DONAU ZESTAW NEONOWY
Możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
Karteczki samoprzylepne, idealne do pozostawienia wiadomości zarówno 
w biurze jak i domu • Nowe, żywe, fluorescencyjne kolory nie pozwalają 
przeoczyć pozostawionej karteczki z informacją • Gramatura 70 g/m2 
• Klej usuwalny za pomocą wody

indeks rodzaj kolor kartek
DN014 38x51 mm neon 4x50

indeks rodzaj kolor il. karteczek
CX031 jabłuszko neonowy mix 400
CX59 samochód neonowy mix 400
CX60 koszulka neonowy mix 400
CX029 kwiatek neonowy mix 250
CX030 koło neonowy mix 250
CX028 serduszko neonowy mix 250

NOTES SAMOPRZYLEPNY RÓŻNE KSZTAŁTY
Ciekawe kształty
Różne kształty i wielkości • Idealne są do robienia krótkich notatek, 
zostawiania ważnych wiadomości • Mix 5 kolorów neonowych: żółty, 
pomarańczowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy i zielony

indeks wymiary kolor
CX021 76x76 mm neonowy mix
CX025 76x101 mm neonowy mix

indeks wymiary kolor
CX026 76x127 mm neonowy mix
CX027 76x76 mm pastelowy mix

NOTES SAMOPRZYLEPNY MAGIC PAD
Możliwość wyjmowania dowolnych karteczek bez rozrywania bloczka
Magic Pads to rewolucyjne rozwiązanie • Krawędź bloczka sklejona jest 
w sposób umożliwiający wyjmowanie karteczek w dowolnym kolorze 
bez konieczności jego rozrywania

indeks wymiary kolor
CX032-6 76x76 mm żółty
CX032-4 76x76 mm zielony
CX032-1 76x76 mm niebieski
CX032-8 76x76 mm różowy

NOTES SAMOPRZYLEPNY 360 STOPNI
 Klej umieszczony wzdłuż wszystkich krawędzi karteczki
Z klejem umieszczonym wzdłuż wszystkich krawędzi karteczki, dzięki 
temu karteczkę można przyklejać w dowolnej pozycji, na wielu różnych 
powierzchniach • Przyklejona karteczka leży płasko, dzięki czemu jest dobrze 
widoczna, a jednocześnie trzyma się mocniej i dłużej • Można ją wielokrotnie 
przyklejać i odklejać bez pozostawiania śladów • Zawiera 100 karteczek

:-)
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Żółte bloczki samoprzylepne Post-it®

opis ilość kartek rozmiar indeks

A Bloczki samoprzylepne Post-it®
4x3 bloczki  

po 100 kartek
38x51mm 3M257

B Bloczek samoprzylepny Post-it® 100 76x76 mm 3M092

C Bloczek samoprzylepny Post-it® 100 76x127 mm 3M093

D Bloczek samoprzylepny Post-it® 100 51x76 mm 3M169

E Bloczek samoprzylepny Post-it® 100 76x102 mm 3M170

F Bloczek samoprzylepny Post-it® 100 102x152 mm 3M171

G Bloczek samoprzylepny Post-it® w linie 100 102x152 mm 3M258

H Bloczek samoprzylepny Post-it® w kratkę 100 102x152 mm 3M042

I Bloczek samoprzylepny Post-it® w linie 6 x 100 76x76 mm 3M173

J Bloczek samoprzylepny Post-it® 200 100x100 mm 3M172

C

I

J

A

G

F

H

D

EB

♦♦ Bloczki można wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

C

opis ilość kartek rozmiar indeks

A
Kostka samoprzylepna Post-it®  
Super Sticky, ultra żółta

350 76x76 mm 3M162

B Kostka samoprzylepna Post-it®, żółta 450 76x76 mm 3M078

Kostki samoprzylepne Post-it® kolorowe
opis ilość kartek rozmiar indeks

A
Kostka samoprzylepna Post-it®,  
niebiesko-zielona 

450 76x76 mm 3M018

B
Kostka samoprzylepna Post-it®,  
różowa

450 76x76 mm 3M195

C
Kartka samoprzylepna Post-it®, 
kolorowa

450 76x76 mm 3M164

D
Kostka samoprzylepna Post-it®,  
różowa, akwarelowa

450 76x76 mm 3M010-8

E
Kostka samoprzylepna Post-it®,  
niebieska, akwarelowa

450 76x76 mm 3M010-1

F
Kostka samoprzylepna Post-it®,  
zielona, akwarelowa

450 76x76 mm 3M010-4

Kostki samoprzylepne Post-it®

♦♦ Karteczki do wielokrotnego przyklejania i odklejania, do notowania informacji
♦♦ Gdy zwykły bloczek ma za mało karteczek!

Kostki samoprzylepne Post-it® mini i inne kształty

GD E HF

BA

A

ED F

C

A B

B

opis ilość kartek rozmiar indeks

A
Mini kostka samoprzylepna  
Post-it®, „cytrynowa”

400 51x51mm 3M033

B
Mini kostka samoprzylepna  
Post-it®, „różowa”

400 51x51mm 3M165

C
Mini kostka samoprzylepna  
Post-it®, „ultra”

400 51x51mm 3M166

D
Kostka samoprzylepna  
Post-it®, serduszko

225 – 3M167

E
Kostka samoprzylepna  
Post-it®, strzałka

225 – 3M044

F
Kostka samoprzylepna  
Post-it®, chmurka komiksowa

225 – 3M043

G
Kostka samoprzylepna  
Post-it®, kwiatek

225 – 3M168

H
Multi-kostka  
samoprzylepna Post-it®

450
3 bloczki 76x76  

+ 3 znaczniki  
26x76 mm

3M16
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2

4

Lp. Indeks Kolor Zestaw Wymiary

1 DN509

 żółty eco 1 x 100

127x76
2 DN500 101x76
3 DN506 76x76
4 DN507 51x76
5 DN508 3 x 100 51x38

Karteczki samopoprzylepne Donau ECO

5

3 Karteczki samopoprzylepne
 • w żółtym, neutralnym kolorze 
 • idealne do przekazywania wiadomości 
 • wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) 
 • gramatura: 70 gsm 
 • klej usuwalny za pomocą wody 
 •  indywidualnie zabezpieczony 
folią z paskiem ułatwiającym 
otwieranie

P ER CI

G
UARAN T E

E

Lp. Indeks Kolor Zestaw Wymiary

1 PB756

 pastel jasnożółty

3 x 100 51x38
2 PB004

1 x 100

51x76
3 PB065 76x76
4 PB817 101x76
5 PB741 127x76
6 PB1039 1 x 400 76x76

1
2

4

5

6

3
400

kartek

Karteczki samoprzylepne
• w żółtym, neutralnym kolorze 
• idealne do przekazywania wiadomości 
• wykonane z papieru (100% pulpa drzewna)
• gramatura: 70 gsm 
• klej usuwalny za pomocą wody
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Bloczki kolorowe Post-it®

opis ilość kartek rozmiar indeks

A
Bloczek samoprzylepny Post-it®,  
wiosenny

100 76x76 mm 3M161

Bloczki samoprzylepne Post-it® Tęczowe

♦♦ Bloczki można wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

A E F G

Kolorowe bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky

opis ilość kartek rozmiar indeks

E
Bloczek samoprzylepny Post-it®  
Super Sticky, zieleń

90 76x76 mm 3M155

F
Bloczek samoprzylepny Post-it®  
Super Sticky, czerwień

90 76x76 mm 3M156

G
Bloczek samoprzylepny Post-it®  
Super Sticky, elektryzujący błękit

90 76x76 mm 3M157

Bloczki samoprzylepne Post-it®  
z SUPER MOCNYM KLEJEM

Ze względu na mocniejszy klej doskonałe do pionowych,  
chropowatych i nietypowych powierzchni,  
takich jak monitory, ściany, deski rozdzielcze  
samochodów, kartony i inne opakowania.  

♦♦ Super silne (pozostają przyklejone na długo) 
♦♦ Super przyczepne (kleją się do trudnych powierzchni) 
♦♦ Super się wyróżniają (dzięki kolorom i rozmiarom)

KOLORY ZE WSZYSTKICH STRON ŚWIATA, ŻEBY TWOJA WIADOMOŚĆ WYRÓŻNIAŁA SIĘ WSZĘDZIE!

Kolorowe bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky

opis ilość kartek rozmiar indeks

A Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Bangkok 6 x 90 76x76 mm 3M143

B Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Bangkok 6 x 90 76x127 mm 3M144

C Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Bangkok 12 x 90 47,6x47,6 mm 3M145

D Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Bora Bora 6 x 90 76x76 mm 3M146

E Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Bora Bora 12 x 90 47,6x47,6 mm 3M148

F Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, Kapsztad 5 x 90 76x76 mm 3M149

G Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, Kapsztad 5 x 90 76x127 mm 3M150

H Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Marrakesz 6 x 90 76x76 mm 3M151

I Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Marrakesz 6 x 90 76x127 mm 3M152

J Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Rio de Janeiro 6 x 90 76x76 mm 3M153

K Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky, paleta Rio de Janeiro 6 x 90 76x127 mm 3M154

J K

Rio de Janeiro

H I

Marrakesz

F G

Kapsztad

D E

Bora BoraBangkok

CA B
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opis ilość kartek rozmiar indeks

A Bloczek samoprzylepny Post-it® Z-Notes, 
żółty

100 76x76 mm 3M007

B Bloczek samoprzylepny Post-it® Z-Notes,  
jaskrawy żółto-różowy

100 76x76 mm 3M060

C Bloczki samoprzylepne Post-it® Z-Notes,  
neonowe

6 x 100 76x76 mm 3M068

D Bloczek samoprzylepny Post-it® Z-Notes,  
pastelowy/neonowy róż

100 76x76 mm 3M184

Bloczki samoprzylepne Post-it® Z-Notes
♦♦ • Uzupełnienia do podajników

B

Bloczki samoprzylepne Post-it® – Z-Notes

System Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę, dzięki czemu po wyciągnięciu jednej 
karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie. Nawet rozmawiając przez telefon jesteś 
w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informacje

opis
ilość 

kartek
rozmiar indeks

A 
Bloczki samoprzylepne Post-it® 
Super Sticky Z-Notes, żółte

12 x 90 76x76 mm 3M175

B
Bloczki samoprzylepne Post-it® 
Super Sticky Z-Notes, paleta Bankgkok

6 x 90 76x76 mm 3M177

C
Bloczki samoprzylepne Post-it® 
Super Sticky Z-Notes, paleta Bora Bora

6 x 90 76x76 mm 3M178

D
Bloczki samoprzylepne Post-it® 
Super Sticky Z-Notes, paleta Bora Bora

12 x 90 76x76 mm 3M180

E
Bloczki samoprzylepne Post-it® 
Super Sticky Z-Notes, paleta Marakesz

6 x 90 76x76 mm 3M181

F
Bloczki samoprzylepne Post-it® 
Super Sticky Z-Notes, paleta Rio de Janeiro

6 x 90 76x76 mm 3M182

G
Bloczki samoprzylepne Post-it® 
Super Sticky Z-Notes, paleta Miami

6 x 90 76x76 mm 3M235

Bloczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky Z-Notes
♦♦ Uzupełnienia do podajników

B
A

D

E

F

C

C

B

D

G

A
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NOŻYCZKI

indeks rozmiar
AM368 13 cm
AM396 17,5 cm
AM370 21 cm
AM371 26 cm

NOŻYCZKI DAHLE COMFORT GRIP
Uchwyt wykonany z miękkiej, wygodnej gumy
Nierdzewna specjalna stal (54 Rockwell) zapewniająca długą żywotność 
nożyczek • Wysokiej jakości uchwyt z polipropylenu idealnie dopasowujący 
się do dłoni • W uchwycie wbudowana miękka w dotyku guma 
dla wygody użytkowania • Mocne ostrza zapewniające długotrwałą ostrość

indeks kolor rozmiar
DN146 niebiesko-czarne 14 cm
DN147 niebiesko-czarne 16,5 cm
DN148 niebiesko-czarne 20 cm

indeks rozmiar
DN142 16 cm
DN143 20,5 cm
DN144 25,5 cm
DN196 20,5 cm

NOŻYCZKI BIUROWE SOFT-GRIP
Antyalergiczne wykończenie rączek
Wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości • Cechują się 
niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski wzbogaconą 
o gumowany uchwyt (soft-grip) • Uniwersalne – do cięcia papieru, 
kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. • Charakteryzują się 
ergonomicznym kształtem oraz miękką rękojeścią

NOŻYCZKI KLASYCZNE DONAU
Model DN196 przeznaczony dla osób leworęcznych
Wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości • Rączka odporna 
na pęknięcia i odpryski • Uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, 
zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. • Charakteryzują się ergonomicznym 
kształtem • Kolor czarny

indeks rozmiar
KW248 5,5" (13,5 cm)
KW075 6,25" (16 cm)
KW076 7" (17,5 cm)
KW077 8,5" (21,5 cm)
KW078 10" (25 cm)

NOŻYCZKI BURSZTYNOWE
Klasyczne nożyczki z nierdzewnej, hartowanej stali 
Ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie • Uchwyty 
z tworzywa sztucznego w kolorze bursztynowym

NOŻYCZKI TYTANOWE LEITZ
Ze stali nierdzewnej powleczonej tytanem
Dwukolorowe • Z wygodnym uchwytem

NOŻYCZKI TYTANOWE NIEKLEJĄCE LEITZ
Idealne do cięcia nawet lepkich materiałów
Pokryte nieprzyjmującą kleju powłoką • Z przyjemnym w dotyku uchwytem

indeks kolor rozmiar
ES1200-3 czerwone 15 cm
ES1200-1 niebieskie 15 cm
ES1200-2 czarne 15 cm
ES1201-3 czerwone 18 cm
ES1201-1 niebieskie 18 cm
ES1201-2 czarne 18 cm

indeks kolor rozmiar
ES1202-3 czerwone 20,5 cm
ES1202-1 niebieskie 20,5 cm
ES1202-2 czarne 20,5 cm
ES1203-3 czerwone 26 cm
ES1203-1 niebieskie 26 cm
ES1203-2 czarne 26 cm

indeks kolor rozmiar
ES1198 czarny 18 cm
ES1199 czarny 20,5 cm
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indeks rozmiar
TET015 17,5 cm

indeks kolor rozmiar
TET054-6 żółte 17,1 cm
TET054-1 niebieskie 17,1 cm

NOŻYCZKI TETIS NON STICK GN290
Ostrze pokryte fluorem odporne na przywieranie kleju i taśmy
Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej • Idealnie wyprofilowany • Miękki 
uchwyt sprawia, że nożyczki mogą być używane zarówno przez osoby 
praworęczne, jak i leworęczne

NOŻYCZKI BIUROWE TETIS GN280
Uchwyt pokryty miękkim tworzywem
Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej • Posiadają wygodny i pokryty 
wysokiej jakości miękkim tworzywem uchwyt, idealnie dopasowany 
do kształtu dłoni

indeks rozmiar
TET055 17,8 cm
TET056 20,3 cm
TET057 22,9 cm

NOŻYCZKI BIUROWE TETIS GN250
Uchwyty idealnie dopasowane do kształtu dłoni
Trwałe i niezawodne • Ergonomiczne

indeks opis rozmiar
3M057 Nożyczki biurowe Scotch®, uniwersalne 20,5 cm

GWARANCJA
LAT

5

NOŻYCZKI BIUROWE UNIWERSALNE SCOTCH™

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

indeks opis rozmiar
3M056 Nożyczki biurowe Scotch®, precyzyjne 18 cm
3M081 Nożyczki biurowe Scotch®, precyzyjne 20,5 cm

DOŻYWOTNIA

GWARANCJA

NOŻYCZKI BIUROWE PRECYZYJNE SCOTCH™

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

indeks rozmiar
3M055 18 cm
3M095 20,5 cm

GWARANCJA
LAT

10

NOŻYCZKI BIUROWE ERGONOMICZNE SCOTCH™

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

NÓŻ DO KOPERT OFFICE PRODUCTS
Chromowane ostrze ze stali nierdzewnej
Przeznaczony do otwierania korespondencji • Wyposażony w stylową, 
drewnianą rączkę • Długość całkowita 247 mm • Długość ostrza 165 mm 
• Kolor brązowo-srebrny

indeks
PB1226

indeks rodzaj
DN886 nóż
DN887 ostrza

NÓŻ PAKOWY PROFESSIONAL
Blokada unieruchamiająca ostrze
Nowoczesny, profesjonalny nóż przeznaczony do cięcia papieru, kartonu 
i materiałów pakowych • Wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością 
odłamywania części • Obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku 
• Wyposażony w gumową rękojeść zapewniającą doskonałe trzymanie 
• Stalowa prowadnica ostrza gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo pracy 
• Posiada magazynek mieszczący dwa dodatkowe ostrza • W komplecie 
znajdują się trzy ostrza • Szerokość ostrza 18 mm • Długość ostrza 100 mm 
• Kolor żółto-czarny

indeks rozmiar
KW107 18 mm

NÓŻ PAKOWY Z PROWADNICĄ GR-9988
Posiada szerokie ostrze 18 mm
Obudowa ABS • Metalowa prowadnica • Karbowane brzegi zapewniają 
lepszy chwyt • Otwór do zawieszania • Wysuwane, łamane ostrza (7 części) 
• Samoczynna blokada ostrza • Wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej 
końcówki

indeks rozmiar
KW108 9 mm

NÓŻ PAKOWY Z PROWADNICĄ GR-9951
Samoczynna blokada ostrza
Obudowa ABS • Metalowa prowadnica • Karbowane brzegi zapewniają 
lepszy chwyt • Grubość uchwytu 0,9 cm • Otwór do zawieszania 
• Wysuwane, łamane ostrza (12 części) • Samoczynna blokada ostrza 
• Szerokość ostrza 9 mm • Wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej rączki

indeks rodzaj ostrza
DN158 duży 18x100 mm
DN159 mały 9x75 mm

NÓŻ PAKOWY DONAU
Plastikowa obudowa
Nóż biurowy do rozcinania różnych materiałów • Wysuwane 7-częściowe 
ostrze z możliwością odłamywania stępionych części • Blokada 
unieruchamiająca ostrze • Kolor niebiesko-żółty

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks rodzaj kolor
PB171 noż szary
PB172 ostrza x 5 szt. srebrny

NÓŻ PAKOWY Q-CONNECT METALOWY Z BLOKADĄ
Metalowa, wytrzymała obudowa z otworem do wieszania
Profesjonalny nóż przeznaczony do rozcinania kartonów • Wyposażony 
w blokadę unieruchamiającą ostrze • Ostrze w kształcie trapezu o wymiarach 
60x18 mm
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indeks
UN102

NUMERATOR AUTOMATYCZNY BK6
Wkład wystarcza na ok. 16 tysięcy odbić
W mocnej, niezawodnej obudowie i z plastikowym 
ergonomicznym uchwytem oraz metalową 
czcionką • Przydatny w księgowości do archiwizacji 
dokumentów ścisłego zarachowania • Na ostatnich 
5 pierścieniach posiada opcję powtarzania numeru 
0,1-6,12 i 20 razy • Opcje na każdym pierścieniu 10 cyfr 
i puste pole • Wysokość cyfr 4,5 mm • Wymienny 
wkład samotuszujący, dostępny w kolorze czarnym 
lub czerwonym • Symbol wkładu C6 • Wydajny, 
skondensowany tusz olejowy

NUMERATORY OBCINARKI

indeks rodzaj długość cięcia blat roboczy il. ciętych kartek 70 g
OP391 1030 330 mm 33x16,5 cm max. 6
OP389 1031 430 mm 43x16,5 cm max. 6

OBCINARKA KRĄŻKOWA IDEAL 1030/1031
Wyprodukowano w Niemczech
Nowoczesna obcinarka krążkowa A4 idealnie nadaje się do każdego biura 
• Łączy estetyczny wygląd z funkcjonalnością i precyzją cięcia • Umożliwia 
dokładne ustawienie wymiarów i kąta cięcia • Gwarancja 2 lata

OBWOLUTY

indeks grubość kolor
DN332-20 180 µm transparentny
DN332-3 180 µm czerwony
DN332-4 180 µm zielony
DN332-1 180 µm niebieski
DN332-6 180 µm żółty
DN332-12 180 µm 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

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 µm • Opakowanie 25 szt.

indeks grubość w opak.
MAR001 150 µm 25 szt.

OBWOLUTA „L” KBK KRYSTALICZNA
Optymalna jakość w stosunku do ceny
Wykonana z mocnej, wysokoprzezroczystej folii • Otwierana od góry i wzdłuż 
prawego brzegu • Posiada wycięcie na palec ułatwiające wyjmowanie 
i wkładanie dokumentów oraz przeglądanie bez potrzeby ich wyjmowania 
• Wielokrotnego użytku • Idealnie podkreśla np. rangę dokumentów w niej 
prezentowanych, czy ofert przekazywanych klientom




