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KOLEKCJA DURABLE
BASIC / TREND

SZUFLADA NA DOKUMENTY A4 BASIC     

– szuflada na dokumenty formatu A4 do C4 
– wymiary: 253 x 63 x 337 mm

POJEMNIK NA DŁUGOPISY TREND     

– pojemnik na długopisy, nożyczki, pisaki, itp. 
– wymiary: średnica 80 mm, wysokość 102 mm

POJEMNIK NA CZASOPISMA A4 BASIC     

– pojemnik na katalogi formatu A4 z uchwytem 
– do czasopism, katalogów, ulotek, itp. 
– wymiary 73 x 306 x 241 mm 

KOSZ NA ŚMIECI TREND     

– kosz na śmieci o zastosowaniu biurowym 
– posiada wygodny uchwyt
– pojemność: 16 litrów 
– wymiary: średnica 315 mm, wysokość 330 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
przezroczysta bezbarwna DUA049S Szt.
niebieska-przezroczysta DUA049C Szt.
zielona-przezroczysta DUA049D Szt.
fioletowa-przezroczysta DUA049N Szt.
czarna DUA104A Szt.
niebieska DUA104C Szt.
zielona DUA104D Szt.
biała DUA104G Szt.
fioletowa DUA104N Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
przezroczysty bezbarwny DUA050S Szt.
niebieski-przezroczysty DUA050C Szt.
zielony-przezroczysty DUA050D Szt.
fioletowy-przezroczysty DUA050N Szt.
czarny DUA106A Szt.
niebieski DUA106C Szt.
zielony DUA106D Szt.
biały DUA106G Szt.
fioletowy DUA106N Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
przezroczysty bezbarwny DUA048S Szt.
niebieski-przezroczysty DUA048C Szt.
zielony-przezroczysty DUA048D Szt.
fioletowy-przezroczysty DUA048N Szt.
czarny DUA105A Szt.
niebieski DUA105C Szt.
zielony DUA105D Szt.
biały DUA105G Szt.
fioletowy DUA105N Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
przezroczysty bezbarwny DUA055S Szt.
niebieski-przezroczysty DUA055C Szt.
zielony-przezroczysty DUA055D Szt.
fioletowy-przezroczysty DUA055N Szt.
czarny DUA103A Szt.
niebieski  DUA103C Szt.
zielony DUA103D Szt.
biały DUA103G Szt.
fioletowy DUA103N Szt.
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EKOLOGICZNIE ZRÓWNOWAŻONE
Nasze nowe akcesoria na biurko

BLUE ANGEL – Z DUŻĄ TRADYCJĄ  
Nasza nowa linia akcesoriów biurowych Blue Angel jest wykonana 
co najmniej w 80% z recyklingu tworzyw sztucznych zgodnie z surowymi 
wytycznymi i wymaganiami Blue Angel oraz jest certyfikowana jako szczególnie 
przyjazna dla środowiska naturalnego i spełniająca wysokie standardy 
zrównoważonego rozwoju.

KOSZ NA ŚMIECI ECO
• Okrągły, elegancki kosz na śmieci
• Gładkie wewnętrzne ścianki ułatwiają czyszczenie 
• Pojemność: 16 litrów
• Z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie
• Wymiary: 315 × 330 mm (Ø × W)
Kod: 776010. Kolor: szary

POJEMNIK Z SZUFLADAMI ECO
• Klasyczny pojemnik z 4 szufladami
• Blokada, aby zapobiec przypadkowemu 

otwarciu szuflad 
• Duże uchwyty ułatwiające otwieranie
• Wymiary: 290 × 230 × 360 mm (S × W × G)
• Do formatu A4

STOJAK 
NA KATALOGI ECO
• Stojak na katalogi do uniwersalnego zastosowania
• Trzy komory, każda o szerokości 65 mm
• Łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości
• Do przechowywania dokumentów, 

katalogów, broszur itp.
• Wymiary: 215 × 165 × 210 mm (S × W × G)

POJEMNIK 
Z KARTECZKAMI ECO
• Klasyczny pojemnik z karteczkami
• 800 karteczek w rozmiarze 93 × 93 mm
• Duża pojemność
• Otwarta przestrzeń dla łatwego 

dostępu do karteczek
• Wymiary: 100 × 105 × 100 mm (S × W × G)

POJEMNIK 
NA DŁUGOPISY ECO
• Praktyczny i wytrzymały 

pojemnik na długopisy
• Na art. piśmienne, 

nożyczki, itp.
• Wymiary: 80 × 100 mm (Ø × W)

TACKA NA DOKUMENTY ECO
• Poręczna taca na dokumenty
• Możliwość układania tacek w pionie lub kaskadowo
• Z szerokim wgłębieniem dla łatwego dostępu do dokumentów
• Podniesiony przód zapobiega 

wysunięciu się dokumentów
• Do formatów: A4 do C4
• Wymiary: 253 × 63 × 337 mm 

(S × W × G)

POJEMNIK NA KATALOGI ECO
• Praktyczny pojemnik na katalogi do formatu A4
• Z praktycznym otworem ułatwiającym wyjmowanie
• Do przechowywania dokumentów, katalogów, broszur
• Wymiary: 73 × 306 × 241 mm (S × W × G)
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Rodzaj Indeks Jedn.
szary DUA145K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA143A Szt.
niebieski DUA143C Szt.
szary DUA143K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA141A Szt.
niebieski DUA141C Szt.
szary DUA141K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA139A Szt.
niebieski DUA139C Szt.
szary DUA139K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA140A Szt.
niebieski DUA140C Szt.
szary DUA140K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA142A Szt.
niebieski DUA142C Szt.
szary DUA142K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA144A Szt.
niebieski DUA144C Szt.
szary DUA144K Szt.
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PRZYBORNIK NA BIURKO GRAND GR-093  

– lakierowany metal w kolorze czarnym lub srebrnym
– wymiary: 100 x 103 x 202 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA173A Szt.
srebrny KWA173U Szt.

KOLEKCJA GRAND VIP
WYPOSAŻENIE NA BIURKO – KOLEKCJA VIP    

–  seria przyborów na biurko wykonana  
z metalu w kolorze czarnym lub srebrnym

–  wysoka jakość wykonania oraz trwałość sprawią,  
że Państwa biurko nabierze niepowtarzalnego  
wyglądu na wiele lat

– poszczególne elementy kolekcji można zakupić pojedynczo

SZUFLADY NA DOKUMENTY  
GRAND GR-069 / GR-071
Rodzaj Indeks Jedn.
stojak +3 szuflady KWA052X Kpl.
stojak +5 szuflad KWA257X Kpl.

POJEMNIK NA KARTKI GRAND GR-043
Indeks Jedn.
KWA221X Szt.

NAŚCIENNY POJEMNIK NA DOKUMENTY  
GRAND GR-080  

– wymiary: 475 x 103 x 314 mm

Indeks Jedn.
KWA114X Szt.

PRZYBORNIK NA BIURKO OBROTOWY 
GRAND GR-254
Indeks Jedn.
KWA179X Szt.

Indeks Jedn.
KWA233X Szt.

POJEMNIK NA SPINACZE GRAND GR-010   
Indeks Jedn.
KWA053X Szt.

POJEMNIK NA DŁUGOPISY GRAND GR-004
Indeks Jedn.
KWA056X Szt.

SZUFLADA NA DOKUMENTY GRAND GR-1779

PRZYBORNIK NA BIURKO GRAND GR-1776
Indeks Jedn.
KWA094X Szt.

KOSZ NA PAPIER 12 L GRAND GR-020
Indeks Jedn.
KWA057X Szt.

KOSZ NA PAPIER 18 L KWADRATOWY  
GRAND GR-017 
Indeks Jedn.
KWA223X Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ETA415A Szt.
niebieska ETA415C Szt.
zielona ETA415D Szt.
biała ETA415G Szt.
żółta ETA415M Szt.
fioletowa ETA415N Szt.
turkusowa ETA415O Szt.
różowa ETA415T Szt.

SZUFLADA NA DOKUMENTY LEITZ PLUS WOW

– najtrwalsza półka w swojej klasie, mocna i wytrzymała
– wyższe ścianki boczne gwarantują większą od przeciętnej pojemność
–  ułatwia organizację dokumentów dzięki możliwości ustawiania półek  

schodkowo lub pionowo jednej na drugiej
– łatwy dostęp do dokumentów dzięki szerokiemu wycięciu z przodu 

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ETA079A Szt.
niebieska ETA079E Szt.
przezroczysta bezbarwna ETA079C Szt.
przezroczysta grafitowa ETA079R Szt.

SZUFLADA NA DOKUMENTY LEITZ PLUS

–  może być użyta indywidualnie lub łączona pionowo  
albo pod skosem

– wyższe ścianki boczne zwiększają pojemność szuflady
–  specjalnie wyprofilowany i wycięty przód ułatwia  

wkładanie i wyjmowanie dokumentów
– możliwość zwiększenia pojemności poprzez dodanie dystansera
– wymiary: 255 x 70 x 360 mm (szer. x wys. x gł.) 

SZUFLADA NA DOKUMENTY  
OFFICE PRODUCTS A4 PRZEZROCZYSTA

–  wykonana z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu
–  niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością
– miejsce na umieszczenie etykiet
–  możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
–  wymiary zewnętrzne: 255 x 60 x 346 mm
–  wymiary wewnętrzne: 244 x 43 x 325 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
przezroczysta bezbarwna DOA142S Szt.
dymna DOA142R Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
przezroczysta biała DOA239S Szt.
czarna DOA239A Szt.
czerwona DOA239B Szt.
niebieska DOA239C Szt.
zielona DOA239D Szt.
jasnozielona DOA239E Szt.
turkusowa DOA239O Szt.
perłowa DOA239G Szt.
żółta DOA239M Szt.
różowa DOA239W Szt.
złota DOA239T Szt.
srebrna DOA239U Szt.

SZUFLADA NA DOKUMENTY NIEŁAMLIWA DONAU PP

– szufladka na biurko z nową oryginalną stylistyką
– wykonana z niełamliwego i odpornego na odkształcenia polipropylenu
– powierzchnia karbowana na spodzie szufladki
–  możliwość łączenia szufladek w pionie oraz nałożenie ich na siebie  
– otwór w podstawie oraz wycięcia po bokach ułatwiające użytkowanie
– format: A4 (wymiary: 250 x 345 x 45 mm)
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Rodzaj Indeks Jedn.
     6 L / 300 x   80 x 400 DOA291A Szt.
  8,5 L / 300 x 110 x 400 DOA291B Szt.
   12 L / 300 x 165 x 400 DOA291C Szt.
   19 L / 300 x 260 x 400 DOA291D Szt.
   30 L / 300 x 350 x 400 DOA291E Szt.
15,5 L / 300 x 215 x 400 DOA291F Szt.
   36 L / 400 x 350 x 400 DOA291G Szt.
   25 L / 400 x 260 x 400 DOA291H Szt.
   40 L / 390 x 250 x 580 DOA291J Szt.
   60 L / 390 x 350 x 580 DOA291K Szt.
   80 L / 390 x 420 x 580 DOA291L Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ETA416A Szt.
niebieska ETA416C Szt.
zielona ETA416D Szt.
biała ETA416G Szt.
żółta ETA416M Szt.
fioletowa ETA416N Szt.
turkusowa ETA416O Szt.
różowa ETA416T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
  3,1 L / 290 x 200 x   80 DOA319A Szt.
  4,5 L / 290 x 200 x 120 DOA319B Szt.
  6,5 L / 290 x 200 x 180 DOA319C Szt.
  8,5 L / 390 x 290 x 110 DOA319D Szt.
12,5 L / 390 x 290 x 165 DOA319E Szt.
   19 L / 390 x 290 x 260 DOA319F Szt.
   30 L / 390 x 290 x 350 DOA319G Szt.
   80 L / 580 x 390 x 420 DOA319H Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA417A Szt.
niebieski ETA417C Szt.
zielony ETA417D Szt.
biały ETA417G Szt.
żółty ETA417M Szt.
fioletowy ETA417N Szt.
turkusowy ETA417O Szt.
różowy ETA417T Szt.

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA  
MOXOM SOLIDSTORE BOX

– uniwersalny pojemnik do przechowywania
–  możliwość modułowania pudeł zapewni optymalne wykorzystanie 

przestrzeni, a praktyczne klipsy bezpieczne przechowywanie
– wykonany z wysokiej jakości odpornego tworzywa sztucznego
– posiada znacznie grubsze ścianki niż standardowe pojemniki

SZUFLADA NA DOKUMENTY LEITZ WOW  
DWUKOLOROWA

–  najbardziej stylowa półka wśród dostępnych na rynku,  
w unikalnym zestawieniu 2 kolorów

–  łatwy sposób na porządkowanie dokumentów, czasopism i folderów,  
z możliwością ustawiania półek w pionie, jedna na drugiej

–  półka na dokumenty o formacie do A4 i C4 oraz folio
–  łatwy dostęp do dokumentów przez duże wycięcie z przodu

POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA MOXOM  
BOX Z RĄCZKĄ, TRANSPARENTNY

–  uniwersalny pojemnik do przechowywania,  
wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

–  ułatwia porządkowanie oraz dzięki stylowemu  
wyglądowi świetnie prezentuje się w każdym pomieszczeniu

–  rączka ułatwia przenoszenie

POJEMNIK NA DOKUMENTY  
LEITZ WOW DWUKOLOROWY

–  najbardziej stylowy pojemnik wśród dostępnych  
na rynku, w unikalnym zestawieniu 2 kolorów

–  idealny do przechowywania czasopism  
i wszelkiego rodzaju katalogów
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KOLEKCJA VARICOLOR

POJEMNIK NA DOKUMENTY Z SZUFLADKAMI VARICOLOR     

– pojemnik z kolorowymi szufladkami 
–  kolorowe obramowanie szufladek ułatwia organizację dokumentów
–  szufladki wyciągają się łatwo i stabilnie, posiadają ogranicznik blokujący  

przed ich przypadkowym pełnym wyciągnięciem
– dostosowane do dokumentów A4 i C4
–  w zestawie znajdują się nakładane indeksy z możliwością komputerowego opisania
– nóżki antypoślizgowe na spodzie pojemnika
– wymiary: 280 x 292 x 356 mm (W x S x G)

Seria Varicolor to gwarancja wysokiej jakości wykonania  
z tworzywa w najlepszym gatunku

Łatwiejsza organizacja dokumentów. Akcesoria biurowe 
VARICOLOR® przekonują nowoczesnym wzornictwem:  
dyskretne kolorowe linie pomagają przy organizacji  
i segregowaniu  dokumentów. W pojemnikach VARICOLOR® 
dokumenty są wyraźnie posortowane i zawsze pod ręką!

SZUFLADY NA DOKUMENTY VARICOLOR ZESTAW 5 SZT.   

– 5 eleganckich i solidnych tacek w zestawie
–  można je ustawić w pionie jedna na drugiej lub kaskadowo
–  podkreślone kolorami duże strefy chwytu, łatwy dostęp do dokumentów
–  kolorowe linie pomagają przy organizacji i segregowaniu dokumentów

POJEMNIK NA DOKUMENTY 
VARICOLOR MAGAZINE RACK   

– 5 eleganckich pojemników w zestawie
–  z uchwytem w różnych kolorach do 

łatwej organizacji  
i segregowania dokumentów

–  do czasopism, katalogów, ulotek, itp., 
do formatu A4

–  wymiary: 73 x 306 x 241 mm  
(S x W x G)

POJEMNIK NA DOKUMENTY Z SZUFLADKAMI VARICOLOR SAFE   

–  stylowy i innowacyjny pojemnik z 4 kolorowymi szufladami z wysokiej jakości tworzywa sztucznego  
–  2 duże szuflady w rozmiarze XXL oferują sporo miejsca; górna szuflada  

jest zamykana na zamek cylindryczny, a tym samym nadaje się  
do przechowywania poufnych dokumentów i rzeczy osobistych 

–  cicho i lekko wysuwające się szuflady posiadają blokady 
–  szuflady przeznaczone na dokumenty do formatu A4, C4 oraz mniejszych rozmiarów jak Folio oraz A5 
–  na frontach szuflad znajdują się przezroczyste okienka z etykietami,  

które można opisać także komputerowo 
–  pojemniki można wykorzystywać we wszystkich standardowych regałach oraz szafach biurowych
–  można je także ustawiać jeden na drugim dzięki antypoślizgowym stopkom z tworzywa

Rodzaj Indeks Jedn.
  3 szuflady DUA053E Szt.
  4 szuflady DUA053D Szt.
  5 szuflad DUA053A Szt.
  7 szuflad DUA053C Szt.
10 szuflad DUA053B Szt.
  5 szuflad szare DUA146A Szt.
10 szuflad szare DUA146B Szt.

Indeks Jedn.
DUA069X Kpl.

Indeks Jedn.
DUA116X Kpl.

Indeks Jedn.
DUA082X Szt.

Indeks Jedn.
DUA147X Kpl.
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•	zamykana	na	klucz:	
wszystkie	szuflady •	wygodne	szuflady

•	stabilne	wysuwanie

•	łączenie	w	pionie

•	otwory	wentylacyjne

•	etykieta	opisowa

•	łatwe	otwieranie	szuflady

•	łatwe	wyjmowanie	dokumentów

S z a f k i  p l a S t i k o w e

Rodzaj Indeks Jedn.
3 szuflady KWA236X Szt.
5 szuflady KWA237X Szt.
10 szuflad KWA224C Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski KWA234C Szt.
żółty KWA234M Szt.
różowy KWA234T Szt.

POJEMNIK NA DŁUGOPISY EAGLE TYP691 HA!

– wykonany z tworzywa
– rozmiar: 80 x 80 x 98 mm

ZWILŻACZ GLICERYNOWY 
„K” NON-SLIP G   

– średnica wkładu 56 mm
– do liczenia pieniędzy, sortowania papierów
– 20 gramów

Indeks Jedn.
KWA238X Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
dymny LEA085R Szt.

PRZYBORNIK D.RECT WALEC  

–  funkcjonalny przybornik na biurko w kształcie walca,  
służy do skutecznej organizacji miejsca pracy

–  pomaga uporządkować przestrzeń na biurku,  
dzięki czemu wszystkie potrzebne akcesoria będą zawsze pod ręką

–  wyposażony w 2 pionowe przegródki na długopisy i nożyczki  
oraz 5 wysuwanych szulad na drobne akcesoria  
np. spinacze, zszywki, korektory itp.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA418A Szt.
niebieski ETA418C Szt.
zielony ETA418D Szt.
biały ETA418G Szt.
żółty ETA418M Szt.
fioletowy ETA418N Szt.
turkusowy ETA418O Szt.
różowy ETA418T Szt.

KUBEK NA DŁUGOPISY LEITZ WOW

–  odpowiednie miejsce do przechowywania  
przyborów do pisania, linijek, wskaźników itp.

–  specjalna przegródka (o szerokości 8 cm) na smartfona  
– aby zawsze można go było łatwo znaleźć

–  przegródka na smartfona z funkcją podgłaśniania  
dźwięku Twojego telefonu

–  po odłożeniu telefonu na podstawkę ekran urządzenia 
pozostaje w pełni widoczny

Indeks Jedn.
LEA078X Szt.

PRZYBORNIK D.RECT 0080

– krystaliczny przybornik na biurko służący do skutecznej organizacji miejsca pracy
–  pomaga uporządkować przestrzeń na biurku, dzięki czemu wszystkie  

potrzebne akcesoria będą zawsze pod ręką
–  wyposażony w 4 przegródki na długopisy i nożyczki; 1 przegródkę na karteczki  

oraz 1 przegródkę na wizytówki
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA057A Szt.
granatowy DUA057P Szt.

PODKŁAD NA BIURKO KOLOROWY
DURABLE 

– podkład na biurko antypoślizgowy 
– szczególnie mocny 
– wymiary 650 x 520 mm

PODKŁAD NA BIURKO  
Z KALENDARZEM  
I NOTATNIKIEM DURABLE 

–  posiada duży obszar do notowania  
i kalendarz dwuletni

– zawiera 25 kartek
– wymiary: 590 x 420 mm

WKŁAD Z KALENDARZEM  
DO PODKŁADU  
NA BIURKO DURABLE     

– zawiera 25 kartek
Indeks Jedn.
DUA051Z Szt.

Indeks Jedn.
DUA051A Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4 czarna BFA021A Szt.
A4 czerwona BFA021B Szt.
A4 niebieska BFA021C Szt.
A4 zielona BFA021D Szt.
A4 granatowa BFA021P Szt.
A5 czarna BFA029A Szt.
A5 czerwona BFA029B Szt.
A5 niebieska BFA029C Szt.
A5 zielona BFA029D Szt.
A5 granatowa BFA029P Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4 czarna BFA022A Szt.
A4 czerwona BFA022B Szt.
A4 niebieska BFA022C Szt.
A4 zielona BFA022D Szt.
A4 granatowa BFA022P Szt.
A5 czarna BFA030A Szt.
A5 czerwona BFA030B Szt.
A5 niebieska BFA030C Szt.
A5 zielona BFA030D Szt.
A5 granatowa BFA030P Szt.

DESKA Z KLIPEM  
TECZKA BIURFOL  

– obie okładki sztywne 
–  wyposażona w sprężysty  

mechanizm zaciskowy służący  
do przytrzymywania kartek papieru 

–  posiada kieszeń na wewnętrznej stronie  
okładki i uchwyt na długopis    

DESKA Z KLIPEM BIURFOL        

–  jest doskonałą sztywną podkładką do pisania 
–  wyposażona w sprężysty mechanizm  

zaciskowy służący do przytrzymywania kartek papieru 

Indeks Jedn.
DUA056S Szt.

PODKŁAD NA BIURKO  
PRZEZROCZYSTY DURABLE 

– podkład na biurko przezroczysty 
– antyrefleksyjny 
– wymiary: 650 x 500 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA052A Szt.
srebrny DUA052U Szt.

WIZYTOWNIK  
OBROTOWY DURABLE  
NA 400 WIZYTÓWEK    

– wizytownik obrotowy na 400 wizytówek
– posiada 200 dwustronnych kieszonek na wizytówki
– stabilna metalowa podstawa
– przekładki alfabetyczne A-Z

Podkłady na biurko i do pisania

Ga
la

nt
er

ia
 b

iu
ro

w
a

152

Wizytowniki



pomoże – doradzi – dostarczy www.pwbiuro.pl

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA208A Szt.
czerwony KWA208B Szt.
niebieski KWA208C Szt.
szary KWA208K Szt.

DZIURKACZ EAGLE 837     

– metalowa konstrukcja
– ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa
–  pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego  

nierysującego podłoża
– podwójny wskaźnik środka strony
– listwa formatowa
– dziurkuje do 25 kartek
– średnica dziurki 5,5 mm
– rozstaw dziurek 80 mm

Zszywacze i dziurkacze

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna HEA090A Szt.
niebieska HEA090C Szt.
zielona HEA090D Szt.
biała HEA090G Szt.
niebieska jasna HEA090H Szt.
malinowa HEA090I Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4 czarna BFA037A Szt.
A4 niebieska BFA037C Szt.
A4 granatowa BFA037P Szt.
A3 czarna BFA038A Szt.
A3 niebieska BFA038C Szt.
A3 granatowa BFA038P Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna HEA091A Szt.
niebieska HEA091C Szt.
zielona HEA091D Szt.
malinowa HEA091I Szt.

DESKA Z KLIPEM A4 EASY ORGA

– deska A4 z przyciskiem
– idealna do pracy na stojąco
–  trwałe tworzywo sztuczne (polistyren)  

stanowi dobrą podkładkę do pisania
–  niklowany, metalowy zacisk z plastikowymi narożnikami,  

zabezpiecza papier przed uszkodzeniem
– nadaje się do zawieszenia
– mieści 80 kartek

DESKA Z KLIPEM POZIOMA BIURFOL

– wykonana z kolorowej folii PVC, wewnątrz usztywniony tekturą
–  wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący  

do przytrzymywania kartek, umiejscowiony na dłuższym boku

DESKA Z KLIPEM TECZKA A4 EASY ORGA

– deska A4 z przyciskiem i okładką
– idealna do pracy na stojąco
–  trwałe tworzywo sztuczne (polistyren) stanowi  

dobrą podkładkę do pisania
–  niklowany, metalowy zacisk z plastikowymi narożnikami,  

zabezpiecza papier przed uszkodzeniem
– nadaje się do zawieszenia
– mieści 80 kartek
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Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski KWA239C Szt.
żółty KWA239M Szt.
różowy KWA239T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski KWA240C Szt.
żółty KWA240M Szt.
różowy KWA240T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski KWA243C Szt.
żółty KWA243M Szt.
różowy KWA243T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski KWA241C Szt.
żółty KWA241M Szt.
różowy KWA241T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski KWA242C Szt.
żółty KWA242M Szt.
różowy KWA242T Szt.

DZIURKACZ EAGLE TYP862 HA! 

– metalowa konstrukcja, obudowa z tworzywa
–  pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego 

podłoża
– ramię antypoślizgowe
– listwa formatowa
– wskaźnik środka strony
– rozstaw dziurek 80 mm
– średnica dziurki 6 mm

DZIURKACZ EAGLE TYP6602 COLORTOUCH

– metalowa konstrukcja, obudowa z tworzywa ABS
– antypoślizgowe ramię z metalowym wzmocnieniem
–  pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego  

nierysującego podłoża
– listwa formatowa
– wskaźnik środka strony
– średnica dziurki 6 mm
– rozstaw dziurek 80 mm

ZSZYWACZ EAGLE TYST1208 HA! STOJĄCY 

– stojący
– metalowa konstrukcja, obudowa z tworzywa
– antypoślizgowe ramię
– mechanizm umożliwiający łatwe ładowanie zszywek
– wskaźnik ilości zszywek
– na zszywki 24/6, 26/6
– zszywanie zamknięte

ZSZYWACZ EAGLE TYST6101B COLORTOUCH

– metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa
– antypoślizgowe ramię
– wskaźnik ilości zszywek
– na zszywki 24/6, 26/6
– zszywanie otwarte, zamknięte

ZSZYWACZ EAGLE TYST6102B COLORTOUCH

–  metalowa konstrukcja,  
obudowa z trwałego tworzywa

– antypoślizgowe ramię
– wskaźnik ilości zszywek
– na zszywki 24/6, 26/6
– zszywanie otwarte, zamknięte

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA225A Szt.
czerwony KWA225B Szt.
niebieski KWA225C Szt.
pomarańczowy KWA225L Szt.

ZSZYWACZ EAGLE TYSS010 SAVE FORCE      

– stabilna metalowa konstrukcja
– elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw sztucznych
– redukcja siły nacisku do 50%
– wbudowany wyciągacz zszywek
– wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
– zszywa do 16 kartek
– 1000 zszywek w zestawie
– na zszywki 10
– głębokość zszywania 27 mm
– zszywanie zamknięte
– 3 lata gwarancji
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ZSZYWACZ EAGLE 205     

– zszywacz metalowy
–  wykończenie z tworzywa sztucznego
–  trzy rodzaje zszywania:  

otwarte, zamknięte i tapicerskie
– wskaźnik ilości zszywek
– zszywki: 24/6, 26/6
–  zszywa do 20 kartek

ZSZYWACZ EAGLE  
S5180 SAVE FORCE     

– stabilna metalowa konstrukcja
– redukcja siły nacisku do 50%
– wbudowany wyciągacz zszywek
– zszywa do 50 kartek
– na zszywki 24/6, 26/6, 23/6, 23/8
– głębokość zszywania 54 mm
– zszywanie zamknięteRodzaj Indeks Jedn.

czarny KWA038A Szt.
niebieski KWA038C Szt.

Indeks Jedn.
KWA069K Szt.

DZIURKACZ EAGLE GALAXY P6088B

–  metalowy dziurkacz  
z antypoślizgowym elementem  
na ramieniu 

–  pojemnik na odpady z tworzywa  
sztucznego nierysującego podłoża 

– listwa formatowa 
– wskaźnik środka strony 
– dziurkuje do 20 kartek 
– średnica dziurki 6 mm 
– rozstaw dziurek 80 mm 

Indeks Jedn.
KWA023X Szt.

ZSZYWACZ EAGLE  
GALAXY S6083B

– zszywacz metalowy
–  trzy rodzaje zszywania: otwarte, zamkni´te  

i tapicerskie (np. mocowanie do tablicy korkowej)
– wskaênik iloÊci zszywek
– zszywki: 24/6, 26/6
–  iloÊç zszywanych kartek: 25

Indeks Jedn.
KWA258X Szt.
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ZSZYWACZ EAGLE  
ALPHA S5023B        

– metalowa konstrukcja
– obudowa z trwałego tworzywa
– ramię antypoślizgowe
– pojemnik na zapasowe zszywki
–  dwa rodzaje zszywania: otwarte i zamknięte
– wskaźnik ilości zszywek
– zszywki: 24/6, 26/6
–  ilość zszywanych kartek: 20

DZIURKACZ EAGLE ALPHA P5024B 

– metalowa konstrukcja 
– obudowa z trwałego tworzywa 
– pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża 
– ramię antypoślizgowe 
– podwójny wskaźnik środka strony 
– listwa formatowa 
– dziurkuje do 10 kartek 
– średnica dziurki 5,5 mm 
– rozstaw dziurek 80 mm 

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA039A Szt.
niebieski KWA039C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA041A Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA130A Szt.
niebieski KWA130C Szt.

ZSZYWACZ  
EAGLE ALPHA S6030B   

– metalowa konstrukcja
– obudowa z trwałego tworzywa
– ramię antypoślizgowe
– pojemnik na zapasowe zszywki
– wskaźnik ilości zszywek
–  płaski: wysokość tylko 92 mm, co ułatwia przechowywanie
– zszywki: 23/10
–  ilość zszywanych kartek: 60
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Indeks Jedn.
LEA063X Szt.

Indeks Jedn.
LEA080X Szt.

ZSZYWACZ SMART 0025

– siła potrzebna do zszywania zredukowana o 60%
– ilość zszywek w magazynku: 100
– metalowy  mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa
–  zszywki 24/6, 26/6

ZSZYWACZ 
SMART 1110

–  wyjątkowy zszywacz biurowy z redukcją siły zszywania do 60%, dzięki której  
zszywanie większej ilości kartek staje się łatwe i przyjemne

–  wykonany jest z trwałego tworzywa, wewnętrz posiada metalowy mechanizm
–  ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść
–  wyposażony w funkcję mijanych zszywek, która umożliwia stosowanie  

tego samego rozmiaru zszywek do dużych i małych plików
–  maksymalna ilość zszywanych kartek: 100
–  maksymalna głębokość wsuwania kartek: 50 mm
–  ilość zszywek w magazynku: 100
–  rozmiar zszywek: 23/6-23/13

Indeks Jedn.
LEA064X Szt.

ZSZYWACZ SMART 0050

– siła potrzebna do zszywania zredukowana o 60%
– ilość zszywek w magazynku: 150 
– metalowy  mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa
– zszywki 24/6, 26/6, 24/8 

Indeks Jedn.
LEA021C Szt.

ZSZYWACZ D.RECT 315A

– metalowy
– maks. głębokość wsuwania kartek: 50 mm
– ilość zszywek w magazynku: 70
– zszywki 24/6, 26/6

Indeks Jedn.
LEA070X Szt.

ZSZYWACZ D.RECT 5140 

– solidna metalowa konstrukcja
– do dużych plików, zszywa do 50 kartek
– maks. głębokość wsuwania kartek: 90 mm
– ilość zszywek w magazynku: 120
– zszywki: 24/6, 26/6, 24/8

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny LEA062A Szt.
niebieski LEA062C Szt.

ZSZYWACZ PLUS ST-010AH

– niewielkie rozmiary 
– mechanizm redukuje siłę potrzebną do zszywania o 50% 
– wbudowany rozszywacz 
– ładowanie „od góry” 
– magazynek mieści 100 zszywek rozmiaru 10 
–  elementy konstrukcyjne wykonane z metalu,  

pozostałe z plastiku pochodzącego z recyclingu 
– w zestawie opakowanie zszywek gratis
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarny AXA135A Szt.
niebieski AXA135C Szt.
szary AXA135K Szt.

DZIURKACZ NOVUS B230

–  najwyższej jakości dziurkacz biurowy  
do użytku profesjonalnego

– wysuwany ogranicznik formatu z czytelnym wskaźnikiem
–  antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy  

dla opróżnienia i łatwo zamknąć
– urządzenie w całości wykonane z metalu, w obudowie z błyszczącego plastiku
– 2 dziurki 5,5 mm o rozstawie 80 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny AXA115A Szt.
niebieski AXA115C Szt.
szary AXA115K Szt.

ZSZYWACZ NOVUS B2

–  poręczny zszywacz do użytku w domu i małym biurze
–  zszywacz B2 posiada metalowy  

magazynek na 2 rodzaje zszywek (24/6 lub 26/6)
–  zszywa: do 25 arkuszy papieru (80 g/m2)
–  3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie
–  głębokość wsuwania kartki: 65 mm
–  system ładowania zszywek od góry

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny AXA118A Szt.
niebieski AXA118C Szt.
szary AXA118K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA259A Szt.
niebieski KWA259C Szt.

DZIURKACZ NOVUS B216

– dziurkacz biurowy z metalową antypoślizgową podstawą i plastikowym uchwytem
– wysuwany ogranicznik formatu z czytelnym wskaźnikiem rozmiaru papieru
– system łatwego opróżniania – wysuwana podstawa
– jednorazowo dziurkuje do 16 kartek
– rozstaw dziurek 80 mm

DZIURKACZ EAGLE 9401 CZTEROOTWOROWY

– dziurkacz metalowy 4-dziurkowy
– listwa formatowa
– dwa osobne pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
– dziurkuje do 15 kartek
– średnica dziurki 5,5 mm
– rozstaw dziurek 80-240 mm
– gwarancja 3 lata

Indeks Jedn.
LEA066X Szt.

ZSZYWACZ SMART 0240

– siła potrzebna do zszywania zredukowana do 60%
– ilość zszywek w magazynku: 200
– metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa
– zszywki 23/6-23/24
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Indeks Jedn.
KWA260X Szt.

Indeks Jedn.
AXA121K Szt.

Indeks Jedn.
LEA081X Szt.

Indeks Jedn.
LEA083X Szt.

Indeks Jedn.
LEA082X Szt.

DZIURKACZ SMART 1030  
60% SIŁY 30 K

–  dziurkacz z mechanizm redukującym o 60% siłę potrzebną do dziurkowania
–  zapewnia lekkie i szybkie dziurkowanie maksymalnie 30 kartek
–  wyposażony w stabilną metalową podstawę, plastikową dźwignię  

z antypoślizgową nakładką, listwę formatową oraz blokadę położenia dźwigni 
–  maksymalna ilość dziurkowanych kartek: 30
–  maksymalna głębokość wsuwania kartek: 12 mm

DZIURKACZ SMART 0425 65K

–  nowoczesny dziurkacz archiwizacyjny,  
przeznaczony do dużych plików

–  ergonomiczna konstrukcja z lekkich stopów,  
jest niezwykle wytrzymała, redukuje siłę  
wymaganą do pracy do 60%

– ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt na rękojeści
–  funkcjonalna składana listwa formatowa,  

precyzyjnie lokalizuje format papieru
– dziurkuje do 65 kartek standardowego papieru biurowego

DZIURKACZ SMART 1050 60% SIŁY 50 K

–  dziurkacz biurowy z mechanizm redukującym  
o 60% siłę potrzebną do dziurkowania

–  zapewnia lekkie i szybkie dziurkowanie maksymalnie 50 kartek
–  wyposażony w stabilną metalową podstawę, antypoślizgową 

dźwignię, listwę formatową oraz blokadę położenia dźwigni  
–  maksymalna ilość dziurkowanych kartek: 50
–  maksymalna głębokość wsuwania kartek: 12 mm

DZIURKACZ EAGLE P7123

–  dziurkacz metalowy  
o dużej wytrzymałości

–  pojemnik na odpady z tworzywa  
sztucznego nierysującego podłoża

– podwójny wskaźnik środka strony
– listwa formatowa
– dziurkuje do 65 kartek
– średnica dziurki 5 mm
– rozstaw dziurek 80 mm
– posiada blokadę do łatwego przechowywania

DZIURKACZ NOVUS B260

–  mocny dziurkacz biurowy z blokadą rączki
–  ogranicznik formatu wg norm DIN
–  możliwość dziurkowania: do 60 arkuszy papieru (80 g/m2)
–  odstęp między dziurkami: 80 mm
–  kolor: szaro-czarny 
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA250A Szt.
czerwony ETA250B Szt.
niebieski ETA250C Szt.
biały ETA250G Szt.
jasnoniebieski ETA250H Szt.
żółty ETA250M Szt.
jasnoczerwony ETA250P Szt.
jasnozielony ETA250W Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA251A Szt.
czerwony ETA251B Szt.
niebieski ETA251C Szt.
biały ETA251G Szt.
jasnoniebieski ETA251H Szt.
żółty ETA251M Szt.
jasnoczerwony ETA251P Szt.
jasnozielony ETA251W Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA321A Szt.
czerwony ETA321B Szt.
niebieski ETA321C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA322A Szt.
czerwony ETA322B Szt.
niebieski ETA322C Szt.

ZSZYWACZ FASHION F30 FC RAPID      

–  z unikalną funkcją zszywania na płasko plików  
do 30 kartek – pozwala ograniczyć powierzchnię  
zszytych dokumentów nawet o 30%

–  podstawa zszywacza wykonana jest  
z antypoślizgowego tworzywa

–  precyzyjny system zszywania zapobiega blokowaniu zszywek
– wykorzystuje zszywki Rapid Strong 24/6 i 26/6

ZSZYWACZ F16 RAPID

–  wykonany z trwałego i wytrzymałego tworzywa typu ABS 
–  nowoczesny wygląd i ergonomiczny kształt 
–  wzornictwo dopasowane do dziurkacza FC20 
–  krótki magazynek
–  zszywa do 30 kartek (80 g/m2)
–  głębokość wsuwania kartek: 55 mm
–  zszywanie zamknięte, otwarte i tapicerskie
–  rodzaj zszywek: 24/6, 26/6
–  5 lat gwarancji przy używaniu zszywek Rapid 

DZIURKACZ FASHION FC30 RAPID       

– wykonany z trwałego i wytrzymałego tworzywa typu ABS
– podstawa wykonana z wytrzymałego metalu
–  wyposażony w łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti  

oraz ogranicznik formatu
– dziurkuje do 30 kartek (80 g/m2)

DZIURKACZ MAŁY FC20 RAPID       

– idealny dziurkacz biurowy 
– dziurkuje do 20 kartek 
–  dzięki specjalnie zaostrzonym nożom dziurkowanie  

odbywa się bez wysiłku
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ENGINEERED IN
GERMANY

ZSZYWACZ MINI METALOWY  
LEITZ NEXXT WOW

– zszywa do 10 kartek (papier 80 gsm)
– łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
– otwarcie o 180° umożliwia zszywanie tapicerskie 
– poręczny zintegrowany rozszywacz
–  wykonany z metalu, z plastikowymi elementami  

(metalowe części mechaniczne) 
– na zszywki No. 10

ZSZYWACZ ŚREDNI  
LEITZ NEXXT 5502 METALOWY

– zszywa do 30 kartek (papier 80 gsm)
– łatwe, dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact
– poręczny zintegrowany rozszywacz
–  wykonany z metalu, z plastikowymi elementami  

(metalowe części mechaniczne)
–  przycisk umożliwia łatwe przekręcenie stopki obrotowej i zmianę 

zszywania otwartego na zamknięte, a 180° otwarcie umożliwia 
zszywanie tapicerskie

– ładowanie zszywek od góry
– na zszywki 24/6 i 26/6 

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski ETA340C Szt.
biały ETA340G Szt.
metaliczny fioletowy ETA340N Szt.
metaliczny turkusowy ETA340O Szt.
różowy ETA340T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA193A Szt.
czerwony ETA193B Szt.
jasno-czerwony ETA193P Szt.
niebieski ETA193C Szt.
jasno-niebieski ETA193H Szt.
metaliczny niebieski ETA193E Szt.
jasno-zielony ETA193W Szt.
metaliczny turkusowy ETA193O Szt.
metaliczny fioletowy ETA193N Szt.
metaliczny różowy ETA193T Szt.
biały perłowy ETA193G Szt.
szary ETA193K Szt.
metaliczny żółty ETA193S Szt.
metaliczny zielony ETA193U Szt.
metaliczny czarny ETA193Z Szt.
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ENGINEERED IN
GERMANY

DZIURKACZ MINI METALOWY  
LEITZ NEXXT WOW

– dziurkuje do 10 kartek (papier 80 gsm)
–  ergonomiczny uchwyt umożliwia skuteczne  

i wygodne dziurkowanie w ręku
–  podstawa metalowa z antypoślizgowym plastikowym  

pojemnikiem na ścinki
– uchwyt z tworzywa sztucznego z metalową obwódką
– doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu 
– wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała prowadnica
–  łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany  

na zawiasach

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski ETA341C Szt.
biały ETA341G Szt.
fioletowy ETA341N Szt.
turkusowy ETA341O Szt.
różowy ETA341T Szt.
żółty ETA341S Szt.
zielony ETA341U Szt.
czarny ETA341Z Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA231A Szt.
czerwony ETA231B Szt.
jasno-czerwony ETA231P Szt.
niebieski ETA231C Szt.
jasno-niebieski ETA231H Szt.
metaliczny niebieski ETA231E Szt.
jasno-zielony ETA231W Szt.
metaliczny fioletowy ETA231O Szt.
metaliczny turkusowy ETA231N Szt.
metaliczny różowy ETA231T Szt.
biały perłowy ETA231G Szt.
szary ETA231K Szt.
metaliczny żółty ETA231S Szt.
metaliczny zielony ETA231U Szt.
metaliczny czarny ETA231Z Szt.

DZIURKACZ LEITZ 5008     

–  metalowy dziurkacz w modnych kolorach, dziurkuje do 30 kartek
–  ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu
– precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu
– opatentowany pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania 
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ZSZYWACZ LEITZ 5500    

– wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu 
– zszywa do 30 kartek
– innowacyjna technologia zapobiegająca zacięciu zszywki
– na zszywki 24/6, 26/6 
– zszywanie otwarte i zamknięte
–  ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpiecza  

przed zamknięciem zszywacza
– rekomendowane użycie zszywek Leitz

DZIURKACZ LEITZ 5005  

– dziurkuje do 25 kartek
–  ergonomiczny uchwyt, umożliwiający  

zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu
–  precyzyjny ogranicznik formatu  

z okienkiem do jego podglądu
–  opatentowany pojemnik na ścinki,  

który nie spada podczas opróżniania

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA080A Szt.
niebieski ETA080C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA083A Szt.
niebieski ETA083C Szt.

DZIURKACZ LEITZ 5038

–  ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie  
siły nacisku przy dziurkowaniu  

– precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu
–  opatentowany pojemnik na ścinki, który nie spada  

podczas opróżniania
Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA081A Szt.
czerwony ETA081B Szt.
niebieski ETA081C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA076A Szt.
niebieski ETA076C Szt.

ZSZYWACZ LEITZ 5501

– wykonany z tworzywa sztucznego, części mechaniczne z metalu 
– innowacyjna technologia zapobiegająca zacięciu zszywki
– na zszywki 24/6 i 26/6 
– zszywanie zamknięte, otwarte i tapicerskie 
–  ładowany od góry otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpiecza  

przed zamknięciem zszywacza

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA331A Szt.
niebieski ETA331C Szt.
fioletowy ETA331N Szt.
turkusowy ETA331O Szt.
różowy ETA331W Szt.
biały ETA331G Szt.
żółty ETA331S Szt.
zielony ETA331U Szt.
czarny ETA331Z Szt.

ZSZYWACZ ELEKRYCZNY LEITZ WOW

– zasilany baterią
– łatwy w obsłudze jedną ręką 
– idealny dla osób, które często zszywają 
–  modne, przykuwające wzrok kolory i nowoczesne wzornictwo sprawiają,  

że świetnie się prezentuje na biurku 
–  dzięki zasilaniu baterią jest wygodny do stosowania w każdym miejscu
–  zszywa do 10 kartek papieru (80 gsm)
–  stosowanie zszywek e1 gwarantuje zszywanie bez zacięć 
–  3 lata gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS przy stosowaniu zszywek Leitz
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Indeks Jedn.
ETA255L Szt.

Indeks Jedn.
ETA253L Szt.

ZSZYWACZ FASHION HD70 RAPID      

–  nowoczesny i łatwy w obsłudze zszywacz do 70 kartek
–  ergonomiczny kształt i oryginalna srebrno-pomarańczowa kolorystyka
–  mechanizm dźwigniowy umożliwia zszywanie grubych plików bez wysiłku
–  precyzyjny system zszywania zapobiega blokowaniu zszywek
– ładowanie zszywek od przodu
– na zszywki Rapid Super Strong 9/8-10 lub Strong 23/8-10

ZSZYWACZ DŁUGORAMIENNY LEITZ   

– do zszywania wzdłuż linii złożenia kartek 
–  listwa ogranicznika regulowana do formatów  

od A6 do A2, US Norm, folio
– skala calowa i milimetrowa 
– zszywanie zamknięte i otwarte 
– ładowany od góry
– zszywa do 40 kartek (papier 80 g/m2)  
– na zszywki 24/8, 26/8
Indeks Jedn.
ETA073A Szt.

DZIURKACZ FASHION HDC65 RAPID    

–  mocny dziurkacz przeznaczony do dziurkowania maksymalnie 65 kartek
–  wygodna, ergonomiczna dźwignia z dużym, przezroczystym pojemnikiem  

na konfetti
–  posiada funkcję blokowania uchwytu w pozycji opuszczonej,  

co ułatwia przechowywanie
– posiada również metalowy ogranicznik papieru

ZSZYWACZ EAGLE 8539  

–  zszywacz metalowy  
o dużej wytrzymałości

– stabilna podstawa
– uchwyt antypoślizgowy
– miejsce na opisi
– wskaźnik ilości zszywek
– zszywki:  23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23
– ilość zszywanych kartek mierzona dla papieru 80 g/m2 : 200

ZSZYWACZ EAGLE 8538  

–  zszywacz metalowy  
o dużej wytrzymałości

–  stabilna podstawa  
nierysująca podłoża

– wskaźnik ilości zszywek
– antypoślizgowe ramię
– miejsce na opis
– dodatkowy pojemnik na zapasowe zszywki
– zszywa do 100 kartek
– na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15
– głębokość zszywania 69 mm
– zszywanie zamknięte
– 3 lata gwarancji

Indeks Jedn.
KWA009A Szt.

Indeks Jedn.
KWA154R Szt.
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ZSZYWACZ LEITZ 5545 NOŻYCOWY      

– ergonomiczny kształt dopasowuje się do dłoni 
– ładowany od góry  
– zszywanie zamknięte lub otwarte
– na zszywki nr 10
Indeks Jedn.
ETA158U Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czerwony KWA261B Szt.
żółty KWA261M Szt.
srebrny KWA261U Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
1,2 x 10 KWA262A Op.
1,2 x 12 KWA262B Op.
1,2 x   8 KWA262C Op.

ZSZYWACZ TAPICERSKI GRAND GR-T01   

– solidna metalowa konstrukcja
– prosta obsługa
– blokada ramienia
– pokrętło regulacji siły uderzenia
– z miękkim gumowanym uchwytem
–  na zszywki prostokątne 4–14 mm,  

okrągłe 10–12 mm, gwoździe 10–14 mm
– łatwe łączenie materiałów o różnej twardości i elastyczności
– do drewna, tkanin, skóry, kartonu, folii dachowej, wykładzin
–  umożliwia tapicerowanie mebli, prace dekarskie, dekoratorskie, kreatywne, 

mocowanie plakatów, podobrazi, elementów konstrukcyjnych

ZSZYWKI TAPICERSKIE  
GRAND   

– pakowane po 1000 szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny ETA078A Szt.
niebieski ETA078C Szt.

DZIURKACZ LEITZ 5180 

–  aluminiowa podstawa oraz ergonomiczne ramię  
zapewniają bezwysiłkowe dziurkowanie dużego pliku kartek 

–  wyposażony w blokadę pozwalającą przechowywać  
go z obniżonym ramieniem 

–  metalowy ogranicznik formatu, również dla formatu A3 
–  przezroczysty pojemnik na śmieci nie spada przy opróżnianiu  
– średnica dziurek: 5,5 mm 
– rozstaw dziurek: 80 mm 
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Indeks Jedn.
AXA120K Szt.

Indeks Jedn.
KWA244X Szt.

ZSZYWACZ NOVUS B40

–  atrakcyjny cenowo zszywacz standardowy do wszystkich większych zadań, 
prosty w obsłudze, a przy tym jak zwykle niezawodny

–  wyposażony w plastikowy magazynek na dwa rodzaje zszywek  
(23/6 oraz 3/13 SUPER)

–  zszywa do 100 arkuszy papieru (80 g/m2)
–  system krzyżowego zakleszczania zszywek
–  system ABS – specjalna budowa magazynku uniemożliwia  

zakleszczenie zszywek w zszywaczu
–  głębokość wsuwania kartki: 55 mm
–  system ładowania zszywek od góry

ZSZYWACZ EAGLE  
EG-1610USB ELEKTRYCZNY

–  solidny mechanizm zapewnia doskonałą  
wydajność i cichą pracę

– zasilanie siecowe (USB) lub bateryjne (nie dołączono)
– kabel USB w zestawie
– zszywa do 15 kartek
– głębokość zszywania 10 mm
– na zszywki 24/6, 26/6
– zszywanie zamknięte
– 3 lata gwarancji
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ZSZYWKI GRAND                          

– opakowanie zawiera 1000 szt. zszywek   
Rodzaj Indeks Jedn.
24/6 galwanizowane KWA047A Op.
24/6 miedziowane KWA047C Op.
nr 10 galwanizowane  KWA047B Op.

ZSZYWKI NOVUS

– wykonane z wysokiej jakości drutu stalowego 
–  wszystkie zszywki są ocynkowane z myślą  

o ochronie środowiska i odpowiadają normie  
przemysłowej DIN 74 05

Rodzaj Indeks Jedn.
24/6 super strong AXA122A Op.
26/6 AXA122C Op.
24/8 AXA122B Op.
26/8 AXA122D Op.
no 10 AXA122E Op.
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ZSZYWKI NOVUS MIEDZIOWANE

– zszywki miedziowane
– wysokość nóżki: 5 mm (10), 6mm (24/6)
– zszycie do: 20 kartek (10), 25 kartek (24/6)
Rodzaj Indeks Jedn.
24/6 AXA123A Op.
no 10 AXA123B Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
24/6 /   1000 szt. ETA074A Op.
24/6 /   1000 szt., białe ETA074D Op.
24/8 /   1000 szt. ETA074B Op.
25/10 / 1000 szt. ETA074C Op.
26/6 /   5000 szt. ETA074E Op.

ZSZYWKI LEITZ   

– wysokiej jakości zszywki stalowe 
– galwanizowane 

ZSZYWKI  
SPECJALISTYCZNE EAGLE    

– zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości 
– opakowanie zawiera 1000 szt. zszywek

Rodzaj Indeks Jedn.
23/  6 – do   30 kartek KWA046A Op.
23/  8 – do   40 kartek KWA046B Op.
23/10 – do   60 kartek KWA046C Op.
23/13 – do   90 kartek KWA046D Op.
23/15 – do 110 kartek KWA046E Op.
23/17 – do 130 kartek KWA046F Op.
23/20 – do 170 kartek KWA046G Op.
23/23 – do 200 kartek KWA046H Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
24/  6 – do   30 kartek ETA257A Op.
26/  6 – do   30 kartek ETA257B Op.
23/  8 – do   40 kartek ETA257C Op.
24/  8+ Super Strong – do 50 kartek ETA257L Op.
26/  8+ Super Strong – do 50 kartek ETA257M Op.
23/10 – do   70 kartek ETA257D Op.
23/12 – do 100 kartek ETA257E Op.
23/15 – do 120 kartek ETA257G Op.
23/17 – do 140 kartek ETA257H Op.
23/20 – do 170 kartek ETA257J Op.
23/24 – do 210 kartek ETA257K Op.

ZSZYWKI RAPID STRONG 1M    

– wykonane z twardszego materiału
–  najlepiej działające w zszywaczach Supreme,  

Fashion i z funkcją SuperFlatClinch
–  końcówki każdej ze zszywek są specjalnie  

zaostrzone, by się nie zginały i łatwiej przebijały zszywany plik
– zalecane do wszystkich zszywaczy
– opakowanie zawiera 1000 zszywek
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NÓŻ TAPICERSKI Q-CONNECT METALOWY Z BLOKADĄ

–  profesjonalny nóż przeznaczony do rozcinania kartonów
–  wyposażony w blokadę unieruchamiającą ostrze
–  posiada metalową, wytrzymałą obudowę z praktycznym otworem do wieszania
– ostrze w kształcie trapezu 
– szerokość ostrza:18 mm
– długość ostrza: 60 mm
– kolor szary

NÓŻ DUŻY SMART 2046 WZMOCNIONY

–  ostrze ze stali narzędziowej wolframowej (SK2H),  
posiada wydłużoną żywotność i zapewnia ostre cięcie

– z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie
– automatyczna blokada położenia ostrza
– ergonomiczna, wykonana z niełamliwego plastiku obudowa
– gumowy uchwyt
– rozmiar ostrza 100 x 18 mm

OSTRZA DO NOŻA TAPICERSKIEGO

– w kształcie trapezu
– pasują do noża KF10633
– 5 szt. w opakowaniu
– kolor srebrny

Indeks Jedn.
DOA157X Szt.

Indeks Jedn.
LEA071X Szt.

Indeks Jedn.
DOA158X Op.

NOŻE BIUROWE DO PAPIERU GRAND                                     

– plastikowa obudowa
– wysuwane, łamane ostrze (12 części w małym, 7 w dużym)
– blokada ostrza
– szerokość ostrza 9 mm (mały) lub 18 mm (duży)
–  wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki

NÓŻ PAKOWY DONAU PROFESSIONAL

–  profesjonalny nóż przeznaczony do cięcia papieru, kartonu i materiałów pakowych
– wysuwane 7-częściowe ostrze ze stali hartowanej z możliwością odłamywania części
– ostrze w stalowej prowadnicy, z blokadą
– obudowa wykonana z wytrzymałego plastiku, rękojeść gumowa
– posiada magazynek mieszczący dwa dodatkowe ostrza (3 ostrza w komplecie)
– wymiary ostrza: szer. 18 mm, dług. 100 mm

OSTRZA DO NOŻY GRAND 18 MM

– wymienne ostrza
– pakowane po 10 szt.

OSTRZA DO NOŻA PAKOWEGO DONAU PROFESSIONAL

– pasują do noża 7948001PL-99 i 7946001-99
– pakowane w plastikowym pojemniku ochronnym
– 10 sztuk w opakowaniu

Rodzaj Indeks Jedn.
mały GR-05 KWA018X Szt.
duży GR-09 KWA019X Szt.

Indeks Jedn.
DOA209X Szt.

Indeks Jedn.
KWA112X Op.

Indeks Jedn.
DOA210X Op.

ROZSZYWACZ C2 RAPID 

–  rozszywacz posiada plastikowe uchwyty  
na palce dla łatwego użytku 

–  usuwa różne rodzaje zszywek biurowych
–  wykonany ze stali i plastiku ABS 
–  stalowe szczęki pokryte chromem  

dla wyższej trwałości 
Indeks Jedn.
ETA119X Szt.

ROZSZYWACZ EAGLE 1029 

– metalowa konstrukcja
– obudowa z trwałego tworzywa
– uniwersalny
Indeks Jedn.
KWA025X Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
17 cm KWA227A Szt.
21 cm KWA227B Szt.

NOŻYCZKI
GRAND ECO                                  

– nożyczki ze stali nierdzewnej
– doskonała jakość cięcia
–  ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z domieszką słomy
– zaokrąglone końcówki Rodzaj Indeks Jedn.

14 cm AXA107A Szt.
17,5 cm AXA107B Szt.
21 cm AXA107C Szt.
25 cm AXA107D Szt.

NOŻYCZKI BIUROWE DAHLE COMFORT GRIP

–  solidne ostrza wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej (54 Rockwell) sprawiają,  
że nożyczki przez długi czas pozostają niezwykle ostre

–  uchwyty wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, doskonale dopasowują się do dłoni
–  miękka guma wbudowana wewnątrz uchwytów zapewnia maksymalny komfort podczas 

użytkowania

Rodzaj Indeks Jedn.
12 cm KWA120A Szt.
17,5 cm KWA120B Szt.
21,5 cm KWA120C Szt.
21,5 cm dla leworęcznych KWA120D Szt.
25 cm KWA120E Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
13 cm KWA228A Szt.
17,5 cm KWA228B Szt.
21 cm KWA228C Szt.

NOŻYCZKI GRAND SOFT

– ostrze wykonane z hartowanej nierdzewnej stali 
–  rączki nożyczek wykonane z wytrzymałego  

tworzywa sztucznego, z miękkim gumowanym uchwytem 
– ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie 
– w ofercie także nożyczki dla osób leworęcznych

NOŻYCZKI 
TYTANOWE GRAND

–  unikatowe, wewnętrznie wklęsłe ostrza 3D zmniejszają  
do minimum powierzchnię styku podczas cięcia

–  znacznie ostrzejsze niż klasyczne nożyczki: zmniejszone tarcie 
między ostrzami ułatwia cięcie

– proste precyzyjne cięcia, bez szarpania krawędzi
–  powierzchnia odporna na przyklejanie  

taśmy samoprzylepnej i dwustronnej
– idealne także do cięcia tkanin, zdjęć i wszystkich typów papieru
– hartowane ostrza z utrwaloną termicznie powłoką tytanową
– okrągłe końcówki

NOŻYCZKI BIUROWE MEMOBE 

–  nożyczki biurowe o klasycznej lekkiej i wygodnej 
w użytkowaniu budowie

–  dobrze wyprofilowane ostrza, z satynowanej stali 
nierdzewnej tną doskonale każdy rodzaj papieru

–  pakowane w opakowania typu TRY-ME  
z zawieszką
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NÓŻ DUŻY D.RECT 2048 WZMOCNIONY

–  wzmocniony z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie
–  automatyczna blokada położenia ostrza
–  ergonomiczna, wykonana z niełamliwego plastiku obudowa
–  gumowy żebrowany uchwyt
–  rozmiar ostrza: 100 x 18 mm
Indeks Jedn.
LEA072X Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
13,75 cm AXA214A Szt.
15,5 cm AXA214B Szt.
17,5 cm AXA214C Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
R-28 KWA026A Op.
R-33 KWA026B Op.
R-50 KWA026C Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
T-25 KWA027A Op.
T-28 KWA027B Op.
T-31  KWA027C Op.

SPINACZE GRAND OKRĄGŁE                                               

– galwanizowane
– opakowanie zawiera 100 szt. spinaczy

SPINACZE GRAND TRÓJKĄTNE                                                          

– galwanizowane
– opakowanie zawiera 100 szt. spinaczy

Rodzaj Indeks Jedn.
41 mm / 50 szt. KWA028A Op.
70 mm / 12 szt.             KWA028B Op.

SPINACZE KRZYŻOWE 

– duże spinacze plikowe

Spinacze, pinezki, szpilki

Rodzaj Indeks Jedn.
czarne ETA420A Szt.
niebieskie ETA420C Szt.
zielone ETA420D Szt.
białe ETA420G Szt.
żółte ETA420M Szt.
fioletowe ETA420N Szt.
turkusowe ETA420O Szt.
różowe ETA420T Szt.

NOŻYCZKI LEITZ WOW

–  pokryte tytanem ostrza zapewniają skuteczność cięcia  
i trwałość

–  maksymalna wytrzymałość ostrzy, dzięki wysokiej jakości 
niemieckiej stali nierdzewnej

– ultra ostre krawędzie zapewniają wysoką precyzję cięcia
–  dodaj energetycznych i stylowych kolorów swojemu  

miejscu pracy w biurze lub w domu, wybierając produkty  
z naszej kolekcji WOW

–  specjalnie wyprofilowane uchwyty minimalizują wysiłek 
podczas cięcia

–  idealna długość nożyczek 205mm zarówno do użytku 
domowego, jak i biurowego

– 10-letnia gwarancja

Rodzaj Indeks Jedn.
17,5 cm LEA056A Szt.
21,0 cm LEA056B Szt.
17,5 cm non stick LEA057A Szt.

NOŻYCZKI SMART 3D

– innowacyjna technologia ostrza 3D
– zredukowana siła tarcia między ostrzami
– precyzyjny punkt styku między ostrzami 
– nożyczki tną płynnie na całej długości
–  model „non stick” posiada ostrze odporne na przyklejanie taśmy samoprzylepnej
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Indeks Jedn.
KWA119X Op.

KLIPY DO DOKUMENTÓW KOLOROWE GRAND

– sprężyste, o wysokiej trwałości 
– powłoka lakierowana, kolorowa, odporna na zadrapania
– wielkość 19 mm 
– w opakowaniu 24 szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
19 mm   KWA016A Op.
25 mm  KWA016B Op.
32 mm  KWA016C Op.
41 mm  KWA016D Op.
51 mm  KWA016E Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
srebrne AXA215A Kpl.
neon AXA215B Kpl.
pastel AXA215C Kpl.

Indeks Jedn.
LEA034X Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
30 szt. KWA071A Op.
50 szt. KWA071B Op.

PINEZKI 
TABLICOWE GRAND

– pinezki do tablic korkowych
– kolorowe
– pakowane w pudełka po 30 lub 50 szt.

PINEZKI TABLICOWE D.RECT

– pinezki kolorowe do tablic w plastikowym pudełku
– opakowanie zawiera 100 szt.

KLIPY DO DOKUMENTÓW                                                  

– wysoka trwałość i sprężystość 
– lakierowana na czarno powłoka odporna na zadrapania
– wykorzystywane do spinania banknotów lub dokumentów
– 12 szt. w opakowaniu

POJEMNIK NA SPINACZE MAGNETYCZNY  
Z KOMPLETEM SPINACZY 100 SZT. 28 MM

– spinacze metalowe MemoBe o długości 28 mm
– wysokiej jakości stal, zaokrąglony kształt
–  pakowane w pudełko z magnetyczną pokrywką  

ułatwiająca wyciąganie spinaczy
– łączna ilość w opakowaniu: 100 sztuk 

Indeks Jedn.
KWA209X Op.

Indeks Jedn.
KWA126X Kpl.

SPINACZE KOLOR  
R-28 T4 GRAND

– metalowe, powlekane kolorowym PCV
– miks kolorów w pudełku
– rozmiar: 28 mm
– opak. 100 szt.

POJEMNIK NA SPINACZE  
MAGNETYCZNY TY-15P

– plastikowy 
– magnetyczny 
–  w komplecie 30 szt. spinaczy 28 mm  

kolorowych powlekanych
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Kleje

Indeks Jedn.
KWA022X Op.

PINEZKI SREBRNE 
GRAND                                                    

–  galwanizowane
– opakowanie zawiera 50 szt.

Indeks Jedn.
KWA030X Op.

SZPILKI GRAND STALOWE
     

– uniwersalne, galwanizowane szpilki
– rozmiar 28 mm
– w opakowaniu 50 g

Rodzaj Indeks Jedn.
  8 g DOA321A Szt.
15 g DOA321B Szt.
25 g DOA321C Szt.
35 g DOA321D Szt.
40 g DOA321E Szt.

KLEJ 
W SZTYFCIE DONAU

– popularny klej w sztyfcie
– do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
–  nie zawiera rozpuszczalników i zapachu – na bazie  

PVP posiada atest PZH HŻ/D01255/12
– nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska
– usuwalny za pomocą wody
– kolor biały, po naniesieniu bezbarwny
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Rodzaj Indeks Jedn.
  8 g   KWA015A Szt.
10 g KWA015J Szt.
15 g   KWA015C Szt.
22 g KWA015E Szt.
35 g  KWA015H Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
w płynie 3 g DOA320X Szt.
w żelu 2 g DOA320Y Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
10 g DOA292A Szt.
20 g DOA292B Szt.
40 g DOA292C Szt.

KLEJ W SZTYFCIE 
AMOS

– wysokiej jakości klej w sztyfcie
– bezbarwny i bezwonny
– zmywalny i niebrudzący
– zawiera PVP
– nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników
– przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin
– zgodny z normami ASTM oraz CE
– przebadany w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA
–  kupując klej AMOS, wspierasz program dożywiania dzieci 

Pajacyk PAH

KLEJ BŁYSKAWICZNY PATTEX S.O.S.

– klej błyskawiczny
– nie kapie, nie rozlewa się i jest łatwy w dozowaniu
– wodoodporny
–  zastosowanie: idealny do drewna, tektury, papieru, gumy, 

metalu, ceramiki, porcelany, skóry, tkanin, plastiku i większości 
tworzyw sztucznych (oprócz PE, PP i teflonu)

KLEJ W SZTYFCIE PRITT ORIGINAL

– klei czysto i dokładnie, nie marszczy papieru
– wysoka przyczepność początkowa i siła klejenia
– nie wysycha
– zmywalny w temperaturze 30°C
– masa kleju stworzona w 90% z odnawialnych składników
– nie zawiera rozpuszczalników, bezpieczny dla dzieci

gw
arancji guarant

ee

3
lata
years
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KLEJ W PŁYNIE AMOS BIAŁY

– wysokiej jakości klej w płynie
– zmywalny
– przezroczysty po wyschnięciu
– elastyczny po wyschnięciu
– nie kruszy się
– przeznaczony do papieru, drewna i tkanin
–  2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni  

i wąska do precyzyjnego dozowania
– pojemność 34 ml
– zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej

MASA MOCUJĄCA PRITT ON&OFF

– masa mocująca – alternatywa dla pinezek!
– łatwa w przyklejeniu i usunięciu – po odklejeniu
–  nie pozostawia plam i gwarantuje niemal niewidoczny  

efekt mocowania.
–  idealna do przytwierdzania plakatów, rysunków,  

fotografii, dekoracji, ozdób i innych lekkich przedmiotów
– z powodzeniem zastępuje pinezki, zszywki, taśmę klejącą…
– nadaje się do wielokrotnego użycia
– bezzapachowa i bezpieczna dla dzieci oraz przyjazna dla środowiska
– kolor: biały

KLEJ MAGICZNY W PŁYNIE  
ART&CRAFT HERLITZ

–  posiada aplikator z przekręcaną końcówką  
do precyzyjnego dozowania

–  do klejenia papieru, papieru fotograficznego, 
tkanin i drewna

– kolor biały, po wyschnięciu jest transparentny
–  klej na bazie wody, nietoksyczny, nie zawiera 

rozpuszczalnika
– zmywalny pod ciepłą wodą
– pojemność: 60 g

KLEJ W TAŚMIE PRITT PERMANENT  
8,4 MM X 10 M

–  idealne rozwiązanie do klejenia papieru, fotografii,  
materiałów syntetycznych i wielu innych

– końcówka aplikatora zapobiega zerwaniu taśmy
–  obudowa wykonana w 50% z recyklingowanego  

plastiku, w 100% nadaje się do recyklingu
– 10 metrów taśmy o strukturze plastra miodu
– wymiary taśmy: 8,4 mm x 10 m
– zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej

Indeks Jedn.
KWA210X Szt.

Indeks Jedn.
DOA323X Szt.

Indeks Jedn.
HEA092X Szt.

Indeks Jedn.
DOA322X Szt.

Indeks Jedn.
KWA229X Szt.

KROPKI MOCUJĄCE YELLOW ONE YL-10300

– w rolce
– samoprzylepne, dwustronne
– umożliwiają łączenie lekkich przedmiotów z większością powierzchni
– idealne do przyklejania zdjęć, plakatów, karteczek
– zastępują klej i taśmę
– po odklejeniu nie pozostawiają śladów na gładkich powierzchniach
– średnica 10 mm
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Rodzaj Indeks Jedn.
12 x 10 KWA031C Szt.
12 x 20 KWA031D Szt.
12 x 30 KWA031E Szt.
18 x 10 KWA032C Szt.
18 x 20  KWA032D Szt.
18 x 30 KWA032E Szt.
24 x 10 KWA033C Szt.
24 x 20  KWA033D Szt.
24 x 30  KWA033E Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
19 mm x 33 m przezroczysta  DPA008A Szt.
19 mm x 33 m magic DPA008B Szt.

TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA

– wysokiej jakości taśma biurowa
–  charakteryzuje się dużą  

wytrzymałością i wysoką siłą klejenia
– łatwo i cicho odrywa się z rolki
–  magic jest niewidoczna na kserowanych dokumentach, nie zostawia smug  

i nie żółknie z upływem czasu oraz można po niej pisać   

TAŚMA KLEJĄCA  
BIUROWA
PRZEZROCZYSTA        

– idealnie przezroczysta, bezwonna
– wykonana z polipropylenu
– pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
– nie zawiera rozpuszczalników organicznych
– stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
– wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
– zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

Indeks Jedn.
KWA152X Szt.

TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA GRAND  
18 X 20 Z PODAJNIKIEM   

– idealnie przezroczysta
– z uchwytem ułatwiajàcym odrywanie taśmy
– bezwonna
– wykonana z polipropylenu
– pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
– nie zawiera rozpuszczalników organicznych
– stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
– wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
– zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
– rozmiar taśmy: 18 x 20

Indeks Jedn.
KWA245X Szt.

TAŚMA KLEJĄCA  
BIUROWA DWUSTRONNA  
GRAND Z PODAJNIKIEM   

– z uchwytem ułatwiającym odrywanie taśmy
– bezwonna
– pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
– nie zawiera rozpuszczalników organicznych
– stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
– wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
– zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
– rozmiar: 18 mm x 8,5 m

Indeks Jedn.
DOA325X Szt.

TAŚMA KLEJĄCA SCOTCH®  
CRYSTAL CLEAR M W PUDEŁKU

– krystalicznie transparentna taśma biurowa
–  idealna do prac, gdzie estetyczny wygląd jest sprawą 

priorytetową
– odrywanie bez konieczności używania nożyczek
– nie żółknie z upływem czasu
– 19 mm x 33 m

Indeks Jedn.
DOA293X Szt.

TAŚMA KLEJĄCA SCOTCH®  
CRYSTAL CLEAR Z PODEJNIKIEM

–  najwyższej jakości krystalicznie transparentna  
taśma biurowa z dyspenserem

–  idealna do prac, gdzie estetyczny wygląd  
jest sprawą priorytetową

–  odrywanie bez konieczności używania nożyczek
–  nie żółknie z upływem czasu
–  szerokość: 19 mm, długość: 7,5 m
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarny KWA035X Szt.
czerwony KWA035B Szt.
niebieski KWA035C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieski KWA246C Szt.
żółty KWA246M Szt.
różowy KWA246T Szt.

Indeks Jedn.
DOA324X Szt.

TAŚMA KLEJĄCA SCOTCH® MAGIC™  
MATOWA Z PODAJNIKIEM

– najwyższej jakości matowa taśma biurowa z podajnikiem
– po naklejeniu staje się niewidoczna
– łatwo odkleja się od większości powierzchni
– można po niej pisać
– nie zostawia smug na fotokopiach
– nie żółknie z upływem czasu
– odrywanie bez konieczności używania nożyczek
– 19 mm x 7,5 m

Indeks Jedn.
DOA294X szt

PODAJNIK DO TAŚMY KLEJĄCEJ EAGLE 898 S                                                                 

– mały, wygodny uchwyt z obcinaczem
– wytrzymałe tworzywo sztuczne
– stabilna podstawa
– maksymalny rozmiar taśmy: 19 mm x 33 m 

PODAJNIK DO TAŚMY EAGLE TYT581 HA!    

– niewielki, wygodny uchwyt z obcinaczem
– wytrzymałe ostrze zapewnia proste cięcia
– maks. rozmiar taśmy: 22 x 50

TAŚMA KLEJĄCA  
SCOTCH® MAGIC W PUDEŁKU

–  najwyższej jakości matowa taśma biurowa
–  po naklejeniu staje się niewidoczna
–  łatwo odkleja się od większości powierzchni
–  można po niej pisać
–  nie zostawia smug na fotokopiach
–  nie żółknie z upływem czasu
–  odrywanie bez konieczności używania nożyczek
–  szerokość: 19 mm, długość: 33 m

Rodzaj Indeks Jedn.
38 mm x 5 m KWA174B Szt.
38 mm x 10 m KWA174A Szt.
38 mm x 25 m KWA174C Szt.
50 mm x 5 m KWA174D Szt.
50 mm x 10 m KWA174E Szt.
50 mm x 25 m KWA174F Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
50 mm x 5 m AXA089A Szt.
50 mm x 10 m AXA089B Szt.
50 mm x 25 m AXA089C Szt.

TAŚMA DWUSTRONNA TESA

–  uniwersalna taśma dwustronna z białej folii PP  
i z silnie klejącym klejem z kauczuku  
syntetycznego (Hot Melt)

–  szeroki zakres zastosowań:  
dwustronne łączenie folii, plastiku,  
włókna czy kartonu, mocowanie wykładzin  
i elementów dekoracyjnych

TAŚMA DWUSTRONNA GRAND

– po usunięciu zabezpieczającego paska papieru jest przezroczysta
– odrywana ręcznie bez konieczności używania nożyczek
– nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie
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Rodzaj Indeks Jedn.
12 x 3 KWA175A Szt.
12 x 5 KWA175B Szt.
18 x 3 KWA175C Szt.
18 x 5 KWA175D Szt.
24 x 3 KWA175E Szt.
24 x 5 KWA175F Szt.

TAŚMA DWUSTRONNA  
PIANKOWA MONTAŻOWA

–  dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm
–  przyczepna do większości sztywnych powierzchni
– zapewnia trwałe połączenia w szerokim zakresie temperatur
– bezwonna, wytrzymała na zrywanie
–  przyjazna dla środowiska, nie zawiera substancji trujących
– stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
– wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie

Rodzaj Indeks Jedn.
19/40 KWA113A Szt.
25/40 KWA113B Szt.
30/40 KWA113C Szt.
38/40 KWA113D Szt.
48/40 KWA113E Szt.

TAŚMA LAKIERNICZA GRAND

–  jednostronnie przylepna taśma ochronna
–  nie pozostawia śladów po odklejeniu
–  może służyć do mocowania folii ochronnych
–  odrywana ręcznie, bez konieczności używania nożyczek

FOLIA OSTRZEGAWCZA CZERWONO-BIAŁA  

–  taśma z mocnej i wytrzymałej folii BOPP lub PVC 
– taśma stosowana jest do oznaczania miejsc niebezpiecznych
–  przeznaczeniem taśm ostrzegawczych jest szybkie zwrócenie 

uwagi na obiekty i sytuacje bezpośrednio związane  
z bezpieczeństwem i zdrowiem

Rodzaj Indeks Jedn.
75 mm x 100 m DPA018A Szt.
100 mm x 100 m DPA018B Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarno-żółta DPA024A Szt.
czerwono-biała DPA024B Szt.

TAŚMA PVC DO WYZNACZANIA CIĄGÓW  
KOMUNIKACYJNYCH OSTRZEGAWCZA DALPO 

–  taśma ostrzegawcza pozwala na szybkie oznakowanie  
szlaków komunikacyjnych czy miejsc niebezpiecznych

–  dostępna w kolorach czarno-żółtym oraz biało-czerwonym
–  wymiar taśmy 50 mm x 33 m

Rodzaj Indeks Jedn.
czerwona DPA023B Szt.
niebieska DPA023C Szt.
zielona DPA023D Szt.
biała DPA023G Szt.
żółta DPA023M Szt.

TAŚMA PVC 3M  
DO WYZNACZANIA  
CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH     

–  stosowane do wyznaczania ciągów  
komunikacyjnych, obszarów i miejsc niebezpiecznych,  
do oznaczania i identyfikacji kolorami, maskowania  
przy malowaniu i niklowaniu, zabezpieczania,izolowania, łączenia i uszczelniania

–  oparte na nośniku podatnym na kształtowanie,  
odpornym na ścieranie oraz substancje chemiczne

–  dostępna w wielu kolorach
–  rozmiar taśmy 50 mm x 33 m

Rodzaj Indeks Jedn.
10 m DPA022A Szt.
50 m DPA022B Szt.

TAŚMA WZMOCNIONA  
NAPRAWCZA DALPO

–  uniwersalna srebrna, taśma oparta  
na mocnym nośniku z polietylenu  
wzmocnionego siatką tkaninową z agresywnym klejem

–  taśma naprawcza EUROTAPE jest wodoodporna  
i można ją przedzierać ręcznie

–  nadaje się do do różnego rodzaju napraw, uszczelniania  
oraz tymczasowego montażu

–  szerokość taśmy: 48 mm
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Indeks Jedn.
DOA365X Szt.

TAŚMA NAPRAWCZA PATTEX POWER TAPE

– taśma naprawcza Pattex POWER TAPE
– supermocna – trójwarstwowa, wzmacniana włóknami
– wodoszczelna i elastyczna
– odporna na niskie temperatury od -10ºC do +70ºC
–  posiada doskonałą przyczepność do większości powierzchni,  

w tym również do lekko wilgotnych
– można ją łatwo odrywać ręcznie
–  zastosowanie: idealna do mocowania, naprawiania,  

uszczelniania, pakowania, wieszania, zabezpieczania, oprawiania, itp.
– wymiar taśmy: 10 m x 48 mm
– kolor taśmy: czarny

Produkty do pakowania

Rodzaj Indeks Jedn.
brązowa KWA176H Szt.
przezroczysta KWA176S Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
brązowa DPA007A Szt.
przezroczysta DPA007B Szt.

TAŚMA PAKOWA  
KAUCZUK NATURALNY 
–  jednostronnie klejąca na mocnej  

i wytrzymałej folii BOPP
–  doskonała do oklejania ciężkich kartonów i paczek
– do oklejania opakowań foliowych (np. folii stretch)
– możliwość klejenia w niskich temperaturach
– klej: kauczuk naturalny
– rozmiar taśmy: 48 mm x 60 m

TAŚMA PAKOWA 48 X 50

–  taśma pakowa na bazie BOPP, wykonana  
z polipropylenu, pokryta emulsyjnym  
klejem akrylowym

– przyczepna do większości powierzchni
– doskonała do zaklejania kartonów o szerokim zakresie wag
– przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
– stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
– wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
– szerokość taśmy 48 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
brązowa DPA020A Szt.
przezroczysta DPA020B Szt.

TAŚMA PAKOWA  
EUROTAPE PREMIUM

– taśma na grubej folii polipropylenowej
– bardzo mocny klej kauczukowy 
– odporna na niskie i wysokie temperatury 
– rozmiar 50/66 m

Rodzaj Indeks Jedn.
brązowa AXA114A Szt.
przezroczysta AXA114B Szt.

TAŚMA PAKOWA  
STANDARD SOLVENT TESA

–  standardowej jakości taśma pakowa tesa  
do zamykania lekkich przesyłek i opakowań

–  zastosowany nośnik: polipropylen
–  substancja klejąca nie zawiera rozpuszczalników 
–  taśma posiada właściwości ułatwiające rozwijanie
–  doskonale pasuje do wszystkich dyspenserów 

ręcznych tesapack
–  rozmiar taśmy: 48 mm x 66 m 
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Rodzaj Indeks Jedn.
brązowa DOA358A Szt.
przezroczysta DOA358B Szt.

TAŚMA PAKOWA  
SCOTCH® HOT-MELT 371 

– uniwersalna taśma pakowa
– wodoodporna
– dobrze przykleja się do powierzchni kartonów
– natychmiastowo i silnie wiąże
– łatwa w odwijaniu
– klej typu hot-melt (kauczuk syntetyczny)
– szerokość: 50 mm, długość: 66 m
– grubość warstwy folii: 48 μm

Indeks Jedn.
DPA025X Szt.

Indeks Jedn.
DPA027X Szt.

OKLEJARKA  
DO TAŚM PAKOWYCH

–  łatwa i wygodna w użyciu zaklejarka do taśm pakowych  
o szerokości 50 mm

–  znacznie przyspiesza i poprawia zaklejanie kartonów  
zwłaszcza przy większej ilości

TAŚMY Z NADRUKIEM WYCENA  
INDYWIDUALNA

–  taśma z własnym nadrukiem to doskonałe rozwiązanie 
dla osób, które prowadzą własny biznes

–  taśma klejąca z logo firmy to najprostszy i zarazem 
najbardziej wydajny sposób na opakowanie przesyłki

–  dzięki niej odbiorca od razu będzie wiedział,  
od kogo dostał paczkę

–  ZAPRASZAMY DO INDYWIDUALNEJ WYCENY

Rodzaj Indeks Jedn.
Minirap (zestaw: uchwyt+folia stretch) ERA186A Kpl.
Folia wymienna do minirapa 0,3 kg przezroczysta ERA186B Szt.
przezroczysta 1,25 kg netto ERA187A Szt.
przezroczysta 1,65 kg netto ERA187B Szt.
przezroczysta 2,50 kg netto ERA187C Szt.
czarna 1,65 kg netto ERA188A Szt.

FOLIA STRECH 

–  oferta obejmuje folię ręczną do ręcznego owijania  
towaru na paletach, oraz folię maszynową 

–  istnieje możliwość wyprodukowania folii wg indywidualnych potrzeb  
klienta ze względu na: szerokość, długość, kolor, przeznaczenie. 

Urządzenie mini-rap przeznaczone jest np. do: magazynów, biur, sprzedaży wysyłkowej 
– doskonałe do zabezpieczania paczek w transporcie, 
–  ekonomiczne (znacznie mniejsze zużycie dzięki oszczędności na rogach, kantach).
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Indeks Jedn.
EUA007B kg

Indeks Jedn.
EUA010A kg

PAPIER PAKOWY  
BRĄZOWY NATRON 

– format papieru 105 x 126 cm
– gramatura: 70 g/m2

PAPIER PAKOWY SZARY 
MAKULATUROWY

– format paieru 100 x 120 cm
– gramatura: 80 g/m²

Rodzaj Indeks Jedn.
45 x 55 cm ERA232A Op.
40 x 50 cm ERA232B Op.
35 x 50 cm ERA232C Op.
31 x 42 cm ERA232D Op.
26 x 35 cm ERA232E Op.

KOPERTA FOLIOWA KURIERSKA FOLIOPAK

–  wysokiej jakości koperty kurierskie (foliopaki), gwarantują bezpieczną  
wysyłkę towarów

–  wykonane z mocnej folii LDPE chronią przed niekorzystnymi  
warunkami atmosferycznymi

–  odporne na rozdarcia, przetarcia itp.
–  czarny poddruk zapewnia niewidoczność zawartości
–  koperty są samoklejące
– opakowanie 50 szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
  50 x   70 mm IMA015I Op.
  60 x   80 mm IMA015A Op.
  70 x 100 mm IMA015J Op.
  80 x 120 mm IMA015D Op.
100 x 100 mm IMA015K Op.
100 x 120 mm IMA015L Op.
100 x 150 mm IMA015B Op.
100 x 200 mm IMA015M Op.
120 x 180 mm IMA015C Op.
140 x 150 mm IMA015N Op.
150 x 200 mm IMA015E Op.
150 x 220 mm IMA015P Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
150 x 250 mm IMA015R Op.
150 x 300 mm IMA015S Op.
200 x 250 mm IMA015T Op.
200 x 300 mm IMA015U Op.
200 x 400 mm IMA015V Op.
250 x 300 mm IMA015W Op.
250 x 350 mm IMA015G Op.
300 x 400 mm IMA015X Op.
350 x 450 mm IMA015H Op.
400 x 450 mm IMA015Y Op.
450 x 500 mm IMA015Z Op.

TOREBKI STRUNOWE 

– wykonane z wysokiej jakości polietylenu
– wysoka jakość zamka strunowego
– opakowanie zawiera 100 szt. torebek
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Rodzaj Indeks Jedn.
10 szt. – 220 x 310 x   75 mm ERA231A Op.
10 szt. – 290 x 340 x 100 mm ERA231B Op.
10 szt. – 320 x 720 x 330 mm ERA231C Op.
20 szt. – 230 x 330 x 210 mm ERA231D Op.
20 szt. – 250 x 340 x 315 mm ERA231E Op.

KARTON KLAPOWY 
SZARY BEZ NADRUKU

–  najprostsza i najtańsza metoda, za pomocą której można 
uporządkować przestrzeń swojego mieszkania lub biura

–  kartony pakowe szare, bez nadruku
–  gramatura: 475 g, fala C

Rodzaj Indeks Jedn.
na 5 kg / 25 x 45 cm STA020A Op.
na 10 kg / 35 x 65 cm STA020E Op.

REKLAMÓWKI HDPE BIAŁE

– opakowanie zawiera 200 szt. reklamówek

Rodzaj Indeks Jedn.
10 dag DOA053A Szt.
50 dag DOA053B Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
10 dag DOA054A Szt.
25 dag DOA054B Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
10 dag DOA056A Szt.

SZNUREK SZPAGAT JUTOWY

SZNUREK NICI LNIANE 
SZARE, SUROWE,
NABŁYSZCZANE

SZNUREK NICI LNIANE BIAŁE NABŁYSZCZANE 

Rodzaj Indeks Jedn.
średnica 40 mm / 1 kg KWA060A Op.
średnica 60 mm / 1 kg KWA060C Op.
średnica 100 mm / 1 kg KWA060D Op.
średnica 140 mm / 1 kg KWA060E Op.
różne średnice 25 g KWA102Y Op.

GUMKI RECEPTURKI 

–  elastyczne, różnokolorowe gumki o różnych 
średnicach
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Rodzaj Indeks Jedn.
wersja daty ISO TRA007I Szt.
wersja daty polska TRA007P Szt.

DATOWNIKI TRODAT 4810

–  datowniki Trodat 4810 z serii Printy  
w eleganckiej obudowie wyprodukowanej  
z odzyskanego plastiku oraz przy  
zminiejszonej emisji CO2

–  przydatne szczególnie do stemplowania  
korespondencji firmowej, potwierdzenia  
odbioru gotówki, dostawy towaru itp.

–  datowniki dostępne z datą w wersji ISO oraz polskiej
– wysokość cyfr/liter 4 mm

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny TRA008A Szt.
czerwony TRA008B Szt.
niebieski TRA008C Szt.
zielony TRA008D Szt.
fioletowy TRA008N Szt.

TUSZ DO STEMPLI ALPHA 

–  tusz wodny ALPHA do znakowania 
papieru i dokumentów 

–  doskonały do stempli gumowych  
i fotopolimerowych 

–  pojemność 30 ml

Rodzaj Indeks Jedn.
S120 POL COA001A Szt.
S120 ISO COA001B Szt.
S120 cyfrowy COA001C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
S120/P cyfrowy COA036A Szt.
S120/P POL COA036B Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
S120/WD cyfrowy COA037A Szt.
S120/WD POL COA037B Szt.

CYFROWY

ISO

POL

DATOWNIKI  
MINI COLOP S120 

–  poręczne, lekkie datowniki  
do znakowania korespondencji,  
druków, pism, formularzy itp. 

–  mocna obudowa wykonana z tworzywa ABS  
zapewnia trwałość produktu

–  datownik obejmuje 12 roczników
–  w datownikach data występuje w wersji polskiej (S120 POL),  

ISO (S120 ISO) lub cyfrowej (S120 cyfrowy) DATOWNIK MINI COLOP S120/P  
Z MIEJSCEM NA PŁYTKĘ TEKSTOWĄ 

DATOWNIK MINI INFO COLOP  
S120/WD Z HASŁEM 

–  gotowe hasła: anulowano, zatwierdzono,  
wysłano, wpłynęło, potwierdzono, sprawdzono,  
dostarczono, otrzymano, przelew,  
zapłacono gotówką, zaksięgowano, pilne

Indeks Jedn.
COA038X Szt.

PIECZĄTKA MINI INFO COLOP  
S 120/W Z HASŁAMI

–  gotowe hasła: aulowano, druk, priorytet, gotówka, 
kopia, oryginał, pilne, polecony, poufne, przelew, 
wpłynęło, zapłacono gotówką
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Seria pieczątek EOS to nowoczesne i ergonomiczne
pieczątki �ashowe zaprojektowane do stemplowania
wyraźnych odbić. Można je bardzo szybko wykonać.
Są dostępne „na poczekaniu” jeśli Klient sobie tego życzy.

EOS Line
Specjalnie dla Ciebie

120 mm

 

W zestawie trzy atrakcyjne
wzory karteczki indeksującej
do wyboru.

Dostępne formaty X-Large
dla specjalnych wymagań.

Zatyczka by chronić pieczątkę
przed uszkodzeniami podczas
transportu.

Łatwe i czyste
uzupełnianie tuszu.

Innowacyjny system blokady
ułatwia wymianę poduszki
zastępczej.

Technologia antypoślizgowa
zapewnia najlepszą przyczepność
i brak poślizgu podczas odbicia.

Dopasowana zatyczka chroni
przed zabrudzeniami
i uszkodzeniami oraz sprawia,
że pieczątka jest poręczna i mobilna.

Płytka tekstowa w pozycji blokady
ustawia się w wysokości równej
obudowie pieczątki, co ułatwia naklejenie
lub wymianę płytki.
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarny COA015A Szt.
czerwony COA015B Szt.
niebieski COA015C Szt.
zielony COA015D Szt.
fioletowy COA015N Szt.
pomarańczowy COA015L Szt.
złoty COA015T Szt.

TUSZ DO PIECZĄTEK FLASH COLOP EOS   

–  wysokiej jakości, gęsty tusz, dzięki któremu odbicie  
jest niezwykle wyraźne i czytelne

–  produkt dostępny w intensywnych  
i atrakcyjnych kolorach, dzięki czemu treść pieczątki jest doskonale 
widoczna na stemplowanych dokumentach

– pojemność: 25 ml

Rodzaj Indeks Jedn.
nr 1 – czarna COA030A Szt.
nr 1 – czerwona COA030B Szt.
nr 1 – niebieska COA030C Szt.
nr 1 – zielona COA030D Szt.
nr 1 – fioletowa COA030N Szt.
nr 2 – czarna COA031A Szt.
nr 2 – czerwona COA031B Szt.
nr 2 – niebieska COA031C Szt.
nr 2 – zielona COA031D Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
nr 2 – fioletowa COA031N Szt.
nr 3 – czarna COA032A Szt.
nr 3 – czerwona COA032B Szt.
nr 3 – niebieska COA032C Szt.
nr 3 – zielona COA032D Szt.
nr 3 – fioletowa COA032N Szt.
nr 1 – nienasączona COA033A Szt.
nr 2 – nienasączona COA033B Szt.
nr 3 – nienasączona COA033C Szt.

PODUSZKA DO STEMPLI MICRO 

– poduszka do stempli tradycyjnych: gumowych lub polimerowych
–  nasączana elektronicznie tuszem najwyższej jakości, który gwarantuje bardzo 

wysoką trwałość odbicia pieczątki
–  występuje w trzech formatach oraz w pięciu kolorach  

a także w wersji nienasączonej – blanco
–  produkty Micro wyróżniają także bezcenne walory ekologiczne  

– około 90% materiałów może zostać przetworzonych w procesie recyclingu
– wymiary: Nr 1 – 50 x   90 mm • Nr 2 – 70 x 110 mm • Nr 3 – 90 x 160 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
E10 czarny COA003A Szt.
E10 czerwony COA003B Szt.
E10 niebieski COA003C Szt.
E20 czarny COA004A Szt.
E20 czerwony COA004B Szt.
E20 niebieski COA004C Szt.
E30 czarny COA005A Szt.
E30 czerwony COA005B Szt.
E30 niebieski COA005C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
E40 czarny COA006A Szt.
E40 czerwony COA006B Szt.
E40 niebieski COA006C Szt.
E50 czarny COA007A Szt.
E50 czerwony COA007B Szt.
E50 niebieski COA007C Szt.
E60 czarny COA008A Szt.
E60 czerwony COA008B Szt.
E60 niebieski COA008C Szt.

WKŁADY DO STEMPLI SAMOTUSZUJĄCYCH COLOP

–  oryginalne poduszki zastępcze COLOP dla automatów samotuszujących  
takich jak: Printer Compact i Printer IQ. 

–  bardzo wydajne, precyzyjnie nasączane tuszem najwyższej jakości 
–  gwarantują równomierne odbicie 
–  dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny COA010A Szt.
czerwony COA010B Szt.
niebieski COA010C Szt.
zielony COA010D Szt.
fioletowy COA010N Szt.

TUSZ DO STEMPLI GUMOWYCH  
I POLIMEROWYCH COLOP   

–  wydajne tusze do pieczątek gumowych i polimerowych 
–  nasycone kolory sprawiają, że treść jest bardzo czytelna i wyraźna 
–  optymalna gęstość gwarantuje idealnie równomierne i pełne odbicie 
–  kolor tuszu jest bardzo trwały 
–  dołączony do butelki dozownik ułatwia prawidłową aplikację 
–  dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej
– pojemność 25 ml
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Nazwa produktu Indeks Jedn.
Pieczątka E-MARK biała obudowa COA019A Szt.
Pieczątka E-MARK czarna obudowa COA019B Szt.
Tusz do E-MARK COA020X Szt.
Etui do E-MARK COA021X Szt.
Komplet prowadnic COA023X Szt.
Tasiemka bawełniana 15 mm x 25 mm COA024X Szt.
Tasiemka bawełniana 25 mm x 25 mm COA025X Szt.
Etykieta w taśmie COA026X Szt.
Linijka COA027X Szt.
Opaski białe papierowe 100 szt. COA028X Op.
Etykiety do E-MARK 10 arkuszy COA022X Op.


