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kolory*

* w podstawowej ofercie

kolory*

kolory*

2–16 50 mm do 100 rozszywacznr 10

2–30 52 mm do 80

2–30 55 mm do 100 rozszywacz

2–30 50 mm do 140
26/6,
24/6

26/6,
24/6

26/6,
24/6

ZSZYWACZ (DO 16 KARTEK)
nr kat. 84-540016 (101)
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego,	części	mechaniczne	
z	metalu

•	 zszywanie	do	wewnątrz
•	 zintegrowany	plastikowy	rozszywacz	
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. 820
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego,	części	mechaniczne	
z	metalu

•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. 825
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego,	części	mechaniczne	
z	metalu	

•	 gumowane	ramię
•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 zintegrowany	plastikowy	rozszywacz
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. 827
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego,	części	mechaniczne	
z	metalu	

•	 antypoślizgowy	spód	oraz	gumowane	ramię
•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

kolory*

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie
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ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. 826
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego,	części	
mechaniczne	z	metalu

•	 antypoślizgowy	spód	oraz	gumowane	ramię
•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. 84-540021 (803)
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	tworzywa	
sztucznego

•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. STR-2461
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	tworzywa	
sztucznego

•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

kolory*

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. 84-540187 (WS-3251)
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	tworzywa	
sztucznego

•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

2–30 65 mm do 130
26/6,
24/6

kolory*

2–30 53 mm do 100
26/6,
24/6

* w podstawowej ofercie

kolory*

2–30 75 mm do 200
26/6,
24/6

* w podstawowej ofercie

kolory*

2–30 60 mm do 130
26/6,
24/6

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie
3

ZSZYWACZE, ZSZYWKI, ROZSZYWACZEKATALOG 2018



ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK)
nr kat. 805 
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	tworzywa	
sztucznego

•	 antypoślizgowa,	gumowana	nakładka	
•	 zintegrowany	metalowy	rozszywacz
•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZSZYWACZ (DO 50 KARTEK)
nr kat. ABS92624 / ABS92713
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	tworzywa	
sztucznego

•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

2–30 60 mm do 140 rozszywacz
26/6,
24/6

2–50 80 mm do 200

kolory*

2–40 90 mm do 200
26/6, 26/8, 24/6, 
24/8, 23/6, 23/8

26/6, 26/8, 24/6,  
24/8,  23/6, 23/8  

ZSZYWACZ (DO 40 KARTEK)
nr kat. 84-540022 (804)
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	tworzywa	
sztucznego

•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 funkcja	zszywania	tapicerskiego
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

kolory*

* w podstawowej ofercie

kolory*

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie
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ROZSZYWACZ Z BLOKADĄ
nr kat. 202
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	plastiku
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZSZYWACZ OBROTOWY (DO 30 KARTEK)
nr kat. 84-540086 (STA 8011)
•	 metalowy	mechanizm	i	podstawa,	dźwignia	 

pokryta plastikiem
•	 obrotowa	dźwignia	zszywająca
•	 antypoślizgowa	podstawa
•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZSZYWACZ NOŻYCOWY  
(DO 30 KARTEK )
nr kat. ABS92693
•	 metalowy	mechanizm	i	obudowa
•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz

ZSZYWACZ DŁUGORAMIENNY (DO 50 KARTEK)
nr kat. 84-540090
•	 wykonany	z	metalu
•	 antypoślizgowa	nakładka	na	dźwigni
•	 podstawa	wyposażona	w	
antypoślizgowe	elementy

•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 skala	centymetrowa	i	calowa
•	 regulowana	głębokość	wsuwania	

kartek do 310 mm kolor

2–50 310 mm do 200
26/6, 24/6, 
24/8, 23/8

kolory*

ROZSZYWACZ
nr kat. 200
•	 wykonany	z	metalu,	wykończenia	z	plastiku
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

kolory*

kolory*

2–30 110 mm do 150
26/6,
24/6

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie * w podstawowej ofercie

2–30 45 mm do 100
26/6,
24/6
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kolor*

ZSZYWACZ  
ARCHIWIZACYJNY 
(DO 100 KARTEK)
nr kat. 9100
•	 wykonany	z	metalu
•	 ramię	pokryte	tworzywem	sztucznym	 
z	gumowanym	uchwytem

•	 antypoślizgowa	podstawa
•	 regulowana	głębokość	wsuwania	kartek	do	55	mm
•	 boczne	okienko	umożliwiające	kontrolę	zszywek	 
w	magazynku

ZSZYWACZ  
ARCHIWIZACYJNY 
(DO 120 KARTEK)
nr kat. STA 8018
•	 wykonany	z	metalu
•	 regulowana	głębokość	wsuwania	kartek	do	73	mm
•	 okienko	umożliwiające	kontrolę	zszywek	 
w	magazynku

ZSZYWACZ  
ARCHIWIZACYJNY 
(DO 240 KARTEK)
nr kat. 84-540068
•	 wykonany	z	metalu
•	 regulowana	głębokość	wsuwania	kartek	do	65	mm
•	 okienko	umożliwiające	kontrolę	zszywek	 
w	magazynku

2–240 65 mm
 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 

23/17, 23/20, 23/23, 23/24
* w podstawowej ofercie

kolor*

2–100 55 mm
24/6, 24/8, 24/10, 23/6, 

23/8, 23/10, 23/13
* w podstawowej ofercie

2–120 73 mm
24/6, 24/8, 24/10, 23/6, 

23/8, 23/10, 23/13, 23/15 

kolor*

* w podstawowej ofercie
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ZSZYWKI
•	 stalowe,	charakteryzujące	się	dużą	
wytrzymałością

•	 galwanizowane	elektrycznie
•	 1000	sztuk	w	opakowaniu

nr kat. rozmiar

83-344010 NR 10

83-344060 26/6

83-344043 24/6

83-344044 24/8

83-344045 24/10

83-344018 23/6

83-344019 23/8

83-344020 23/10

83-344021 23/13

83-344022 23/15

83-344023 23/17

83-344024 23/20

83-344046 23/23

83-344025 23/24

kolor

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK )
nr kat. ABS92750
•	 specjalny	mechanizm	zmniejszający	użycie	siły	o	50%
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego,	części	mechaniczne	 
z	metalu

•	 zszywanie	do	wewnątrz
•	 zintegrowany	metalowy	rozszywacz	
•	 niewielkie	rozmiary

ZSZYWACZ (DO 30 KARTEK )
nr kat. ABS92649/ABS91640
•	 specjalny	mechanizm	zmniejszający	użycie	siły	o	50%
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego,	części	mechaniczne	 
z	metalu

•	 antypoślizgowy	spód	
•	 zszywanie	do	wewnątrz	i	na	zewnątrz
•	 zszywki	ładowane	od	przodu
•	 magazynek	na	zszywki	wysuwa	się	 
po	wciśnięciu	przycisku	 
w	tylnej	części	obudowy

2–30 40 mm do 60
26/6,
24/6

2–30 60 mm do 100
26/6,
24/6

kolory
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DZIURKACZ
(DO 25 KARTEK)
nr kat. 603
•	 metalowa	podstawa	i	dźwignia
•	 antypoślizgowa	plastikowa	nakładka
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

DZIURKACZ
(DO 30 KARTEK)
nr kat. 604
•	 metalowa	podstawa	i	dźwignia
•	 antypoślizgowa	plastikowa	nakładka
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

DZIURKACZ
(DO 20 KARTEK)
nr kat. 84-540221 (3920)
•	 metalowa	podstawa	z	antypoślizgową	plastikową	
nakładką

•	 dźwignia	z	wytrzymałego	tworzywa	sztucznego
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 pojemnik	na	ścinki	nie	spada	przy	opróżnianiu
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

DZIURKACZ
(DO 40 KARTEK)
nr kat. 84-342136 (605)
•	 metalowa	podstawa	i	dźwignia
•	 antypoślizgowa	plastikowa	nakładka
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

formaty: 
A4, A5, 

A6, 888

formaty: folio, A4, 
Q1/US, EX, B5, A5, 

B6, A6, 888

formaty: folio, A4, 
Q1/US, EX, B5, A5, 

B6, A6, 888

formaty: folio, A4, 
Q1/US, EX, B5, A5, 

B6, A6, 888

kolory*

do 25 12 mm 80 mm

kolory*

do 30 12 mm 80 mm

kolory*

do 40 12 mm 80 mm

12 mm 80 mm

kolory*

do 20
* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie
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DZIURKACZ
(DO 20 KARTEK)
nr kat. 502
•	 metalowa	podstawa	i	dźwignia
•	 antypoślizgowa	plastikowa	nakładka
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 pojemnik	na	ścinki	nie	spada	przy	opróżnianiu
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

DZIURKACZ
(DO 30 KARTEK)
nr kat. 730
•	 metalowa	podstawa	z	antypoślizgową	plastikową	nakładką
•	 metalowa	dźwignia	pokryta	wytrzymałym	tworzywem	sztucznym	
z	gumowanym	wykończeniem

•	 wskaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 pojemnik	na	ścinki	nie	spada	przy	opróżnianiu	

formaty: A4, 
B5, A5, B6, 

A6, 888

formaty: A4, 
B5, A5, B6, 

A6, 888

formaty: A4, 
B5, A5, B6, 

A6, 888

12 mm 80 mm

12 mm 80 mm

do 30 12 mm 80 mm

do 20

do 15

DZIURKACZ
(DO 15 KARTEK)
nr kat. 501
•	 metalowa	podstawa	i	dźwignia
•	 antypoślizgowa	plastikowa	nakładka
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

kolor*

kolory*

kolory*

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie
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DZIURKACZ
(DO 65 KARTEK)
nr kat. 84-342169 (PCH-1600)
•	 metalowa	podstawa	z	antypoślizgową	plastikową	nakładką
•	 metalowa	dźwignia
•	 wsaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 pojemnik	na	ścinki	nie	spada	przy	opróżnianiu

DZIURKACZ
(DO 65 KARTEK)
nr kat. 506
•	 metalowa	podstawa	z	antypoślizgową	plastikową	nakładką
•	 metalowa	dźwignia	pokryta	tworzywem	sztucznym
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 metalowy	ogranicznik	formatu	A3
•	 blokada	położenia	dźwigni

DZIURKACZ
(DO 65 KARTEK)
nr kat. PCH-2000
nr kat. PCH-2000/A3
•	 metalowa	podstawa	z	antypoślizgową	plastikową	nakładką
•	 metalowa	dźwignia
•	 wskaźnik	środka	strony
•	 blokada	położenia	dźwigni

12 mm 80 mmdo 65

kolor*

12 mm 80 mmdo 65

kolory*

12 mm 80 mmdo 65

kolor* formaty: A4, 
B5, A5, B6, A6, 

888, B7

formaty:  
A4, A5, 

A6, 888

formaty: A3, B3, 
folio, A4, Q1/US, B4/
Q2, A5, B5, A6, 888

formaty: A3, B3, 
folio, A4, Q1/US, B4/
Q2, A5, B5, A6, 888

PCH-2000 PCH-2000/A3

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie10
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DZIURKACZ
(DO 65 KARTEK)
nr kat. 765
•	 aluminiowa	podstawa	i	ramię,	gumowana	rękojeść
•	 wskaźnik	środka	strony	oraz	blokada	położenia	dźwigni
•	 metalowy	ogranicznik	formatu	A3
•	 pojemnik	na	ścinki	nie	spada	przy	opróżnianiu
•	 antypoślizgowa	podstawa

DZIURKACZ
(DO 110 KARTEK)
nr kat. PCH-28902
•	 metalowa	podstawa	z	antypoślizgową	plastikową	
nakładką

•	 metalowa	dźwignia
•	 blokada	położenia	dźwigni
•	 regulowana	głębokość	wsuwania	kartek
•	 w	komplecie	zestaw	zapasowy

ZESTAW ZAPASOWY
nr kat. Z-28902
•	 przeznaczony	do	dziurkacza	PCH-28902
•	 zawiera:	2	bolce,	2	podkładki

do 110 6-14 mm 80 mm

do 65 12 mm 80 mm

kolor*

kolor*

formaty: A4, 
B5, A5, B6, A6, 

888, B7

formaty: A3, B3, folio, A4, 
B4, A5, B5, A6, 888

opcjonalnie: US/Q1, Q2

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie
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DŁUGOPIS 
Z WYMIENNYM WKŁADEM
nr kat. D-201
•	 przezroczysta	obudowa
•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 wymienny	wkład	–	nr	9

DŁUGOPIS 
Z WYMIENNYM WKŁADEM
nr kat. D-202
•	 przezroczysta	obudowa	
•	 niklowana	końcówka
•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 wymienny	wkład	–	nr	10

DŁUGOPIS 
Z WYMIENNYM WKŁADEM
nr kat. D-203
•	 żółta	obudowa	
•	 niklowana	końcówka
•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 wymienny	wkład	–	nr	10

kolory

kolory

kolory

średnica 
kulki

1 mm

średnica 
kulki

0,7 mm

średnica 
kulki

0,7 mm

DŁUGOPIS  
JEDNORAZOWY
nr kat. D-101
•	 przezroczysta	obudowa
•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu

kolory

średnica 
kulki

1 mm
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DŁUGOPIS Z WYMIENNYM 
WKŁADEM
nr kat. ABP64701
•	 przezroczysta	obudowa
•	 niklowana	końcówka
•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 wymienny	wkład	–	nr	7

kolory

średnica 
kulki

0,7 mm

DŁUGOPIS  
JEDNORAZOWY STRIPY
nr kat. 10198-02
•	 wentylowana	skuwka

średnica 
kulki

0,7 mm

średnica 
kulki

0,7 mm

kolor

kolor

DŁUGOPIS  
JEDNORAZOWY  
ICE BERG
nr kat. 10197-02
•	 gumowy	uchwyt
•	 wentylowana	skuwka

DŁUGOPIS Z WYMIENNYM 
WKŁADEM R-301
nr kat. EK22187 – niebieski
nr kat. EK22188 – czarny
•	 pomarańczowa	obudowa
•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 wymienny	wkład	–	nr	7

kolory*

średnica 
kulki

0,7 mm
* w podstawowej ofercie
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DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY NEPTUN
nr kat. 10106
•	 gumowy	uchwyt
•	 obudowa	w	5	kolorach	(miks)
•	 wymienny	wkład	–	TW-011

średnica 
kulki

0,7 mm

kolor

DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY URAN
nr kat. 10108
•	 gumowy	uchwyt
•	 obudowa	w	5	kolorach	(miks)
•	 wymienny	wkład	–	TW-011

średnica 
kulki

0,7 mm

kolor

DŁUGOPIS JEDNORAZOWY  
CANDY
nr kat. 11962
•	 wentylowana	skuwka
•	 obudowa	w	5	kolorach	(miks)

średnica 
kulki

0,6 mm

kolor

DŁUGOPIS JEDNORAZOWY  
FINE
nr kat. 11961
•	 wentylowana	skuwka
•	 obudowa	w	7	kolorach	(miks)

średnica 
kulki

0,6 mm

kolor

14
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DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY 
nr kat. 7505
•	 gumowy	uchwyt
•	 obudowa	w	4	kolorach	(miks)
•	 wymienny	wkład	–	TW-011

kolor

0,7 mm

średnica 
kulki

DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY BOLIDE
nr kat. 10113
•	 gumowy	uchwyt
•	 obudowa	w	2	kolorach	(miks)
•	 wymienny	wkład	–	TW-011

kolor

średnica 
kulki

0,7 mm

średnica 
kulki

0,7 mm

DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY qUADRO
czterokolorowy
nr kat. 10174
•	 gumowany	uchwyt
•	 obudowa	w	6	kolorach	(miks)

kolory

kolor

0,7 mm

średnica 
kulki

DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY MERCURY
nr kat. 10104
•	 gumowy	uchwyt
•	 obudowa	w	5	kolorach	(miks)
•	 wymienny	wkład	–	TW-011

15
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DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY 
nr kat. TDA-01
•	 gumowy	uchwyt
•	 przezroczysta	obudowa
•	 wymienny	wkład	-	TW-01

kolory

średnica 
kulki

0,7 mm

DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY 
nr kat. TDA-011
•	 gumowy	uchwyt
•	 przezroczysta	obudowa
•	 wymienny	wkład	–	TW-011

kolory

średnica 
kulki

0,7 mm

kolory

średnica 
kulki

0,7 mm

DŁUGOPIS 
AUTOMATYCZNY
nr kat. TDA-011XL
•	 gumowy	uchwyt	
•	 przezroczysta	obudowa
•	 wielkopojemny	wymienny	wkład	
zapeweniający	wyjątkowo	długą	linię	
pisania	–	TW-011XL

16
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DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY
nr kat. TDA-4000
•	 gumowy	uchwyt
•	 metalowy	klip
•	 niklowane	elementy
•	 wielkopojemny	wymienny	wkład	metalowy	
zapewniający	wyjątkowo	długą	linię	pisania	–	
TW-4000	

•	 obudowa	w	4	kolorach	(miks)

DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY
nr kat. TDA-04
•	 gumowy	uchwyt
•	 metalowy	klip
•	 niklowane	elementy
•	 wymienny	wkład	wielkopojemny	metalowy	–	nr	5
•	 uchwyt	w	6	kolorach	(miks)

kolory*

0,8 mm

średnica 
kulki

DŁUGOPIS  
AUTOMATYCZNY
nr kat. 96-120527
•	 gumowany	uchwyt
•	 metalowy	klip
•	 niklowane	elementy
•	 wymienny	wkład	wielkopojemny	plastikowy	–	nr	4
•	 obudowa	w	5	kolorach	(miks)

kolory*

0,8 mm

średnica 
kulki

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

0,8 mm

średnica 
kulki

kolory*

* w podstawowej ofercie
17
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DŁUGOPIS NA SPRęŻYNCE
nr kat. ABP64873
•	 przyklejana	podstawa
•	 niklowana	końcówka
•	 ruchoma	kulka	umożliwia	
ustawianie	długopisu	pod	 
różnym	kątem,	również	 
w pozycji poziomej  
i pionowej

•	 wymienny	wkład	–	nr	7

DŁUGOPIS NA METALOWYM 
ŁAńCUSZKU
nr kat. 96-120710
•	 przyklejana	podstawa
•	 obrotowa	kulka
•	 wymienny	wkład	–	nr	6

DŁUGOPIS NA SPRęŻYNCE
nr kat. 96-120139
•	 przyklejana	podstawa
•	 wymienny	wkład	–	nr	6

kolor*

kolory

DŁUGOPIS NA SPRęŻYNCE 
(KULKA)
nr kat. 96-120140
•	 przyklejana	podstawa
•	 ruchoma	kulka
•	 wymienny	wkład	–	nr	6

0,7 mm

średnica 
kulki

0,7 mm

średnica 
kulki

* w podstawowej ofercie

kolor*

0,7 mm

średnica 
kulki

* w podstawowej ofercie

kolor*

0,7 mm

średnica 
kulki

* w podstawowej ofercie

kolor*

0,7 mm

średnica 
kulki

* w podstawowej ofercie

DŁUGOPIS NA SPRęŻYNCE
nr kat. 96-12142
•	 przyklejana	podstawa
•	 wymienny	wkład	–	nr	6

ARTYKUŁY PIŚMIENNE

18

KATALOG 2018



kolor

kolor

kolor

kolor

DŁUGOPIS U-28
nr kat. EK33528
•	 długopisy	z	innowacyjną	technologią	tuszu	„ULTRA	
GLIDE”	zapewniającą	wyjątkową	gładkość	pisania

•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 automatyczny
•	 przezroczysta,	trójkątna	obudowa	zapewnia	wysoki	

komfort pisania 

DŁUGOPIS U-18
nr kat. EK32534
•	 długopisy	z	innowacyjną	technologią	tuszu	„ULTRA	
GLIDE”	zapewniającą	wyjątkową	gładkość	pisania

•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 przezroczysta,	trójkątna	obudowa	zapewnia	wysoki	

komfort pisania

1 mm

średnica 
kulki

0,7 mm

średnica 
kulki

1 mm

średnica 
kulki

0,6 mm

średnica 
kulki

DŁUGOPIS U-29
nr kat. EK33568
•	 długopisy	z	innowacyjną	technologią	tuszu	„ULTRA	
GLIDE”	zapewniającą	wyjątkową	gładkość	pisania

•	 gumowy	uchwyt
•	 automatyczny
•	 przezroczysta,	trójkątna	obudowa	zapewnia	wysoki	

komfort pisania

DŁUGOPIS U-11
nr kat. EK38022
•	 długopisy	z	innowacyjną	technologią	tuszu	„ULTRA	
GLIDE”	zapewniającą	wyjątkową	gładkość	pisania

•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 żółta,	trójkątna	obudowa	zapewnia	wysoki	komfort	

pisania

ARTYKUŁY PIŚMIENNE
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DŁUGOPIS ŻELOWY
nr kat. 96-542095
•	 ergonomiczny	gumowy	uchwyt
•	 skuwka	z	klipem
•	 przezroczysta	obudowa
•	 wymienny	wkład	–	nr	2

DŁUGOPIS ŻELOWY
nr kat. GEP9022
•	 ergonomiczny	uchwyt
•	 skuwka	z	klipem
•	 przezroczysta	obudowa
•	 wymienny	wkład	–	nr	2

kolory

0,5 mm

średnica 
kulki

kolory

0,5 mm

średnica 
kulki

kolory*

DŁUGOPIS ŻELOWY 
AUTOMATYCZNY R5
nr kat. AGP12371
•	 ergonomiczny	gumowy	uchwyt
•	 przezroczysta	obudowa	
•	 plastikowy	klip
•	 tusz	pigmentowy
•	 wymienny	wkład	–	nr	8

0,7 mm

średnica 
kulki

* w podstawowej ofercie20
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DŁUGOPIS ŻELOWY 
AUTOMATYCZNY
nr kat. TDA-1300
•	 ergonomiczny	gumowy	uchwyt
•	 przezroczysta	obudowa
•	 specjalna	ruchoma	konstrukcja	klipa	ułatwia	wpinanie
•	 plastikowy	klip	z	wytrzymałym,	metalowym	mocowaniem
•	 tusz	pigmentowy
•	 wielkopojemny	wymienny	wkład	zapewniający	 
wyjątkowo	długą	linię	pisania	–	TW-1300

DŁUGOPIS ŻELOWY 
AUTOMATYCZNY
nr kat. TDA-02
•	 ergonomiczny	gumowy	uchwyt
•	 wykończenia	w	kolorze	tuszu
•	 przezroczysta	obudowa
•	 plastikowy	klip
•	 tusz	pigmentowy
•		wymienny	wkład	–	nr	3

DŁUGOPIS ŻELOWY 
AUTOMATYCZNY
nr kat. TDA-03
•	 ergonomiczny	gumowy	uchwyt
•	wykończenia	w	kolorze	tuszu
•	przezroczysta	obudowa
•	metalowy	klip
•	tusz	pigmentowy
•	wymienny	wkład	–	TW-03

kolory

kolory

kolory

0,5 mm

średnica 
kulki

0,7 mm

średnica 
kulki

0,5 mm

średnica 
kulki

specjalny	system	wypływu	tuszu	z	dwoma	kulkami	
zapewnia	wyjątkową	płynność	pisania	oraz	zapobiega	
przypadkowemu	poplamieniu

specjalny	system	wypływu	tuszu	z	dwoma	kulkami	
zapewnia	wyjątkową	płynność	pisania	oraz	zapobiega	
przypadkowemu	poplamieniu 21
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nr kat.
do  

długopisu
długość

(mm) kolory
średnica 

kulki
zdjęcie (wielkość 1:1)

NR 2  
(96-522085)

96-542095 
GEP9022

129
0,5 mm

NR 3  
(96-522086)

TDA-02 111 0,5 mm

TW-1300 TDA-1300 110 0,5 mm

NR 8 
(AGR67T19)

AGP12371 111 0,7 mm

TW-03 TDA-03 111 0,7 mm

nr kat.
do  

długopisu
długość

(mm) kolory
średnica 

kulki
zdjęcie (wielkość 1:1)

TW-01 TDA-01 110 0,7 mm

TW-011

TDA-011
7505

URAN
NEPTUN
MERCURY
BOLIDE
FIORE

107 0,7 mm

NR 4  
(96-120527R)

96-120527 99 0,8 mm

TW-011XL TDA-011XL 99 0,7 mm

NR 5  
(96-120463R)

96-120463
TDA-04

99 0,8 mm

TW-4000 TDA-4000 99 0,8 mm

NR 6  
(96-120139R)

96-120139
96-120140
96-120710

106 0,7 mm

NR 7 
(ABR122N0)

ABP64701 
ABP64873

R-301
140

0,7 mm

NR 9 D-201 142
1 mm

NR 10 D-202
D-203 142

0,7 mm

WKŁADY ZWYKŁE

WKŁADY ŻELOWE

22
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nr kat.
do  

długopisu
długość

(mm) kolory
średnica 

kulki
zdjęcie (wielkość 1:1)

NR 2  
(96-522085)

96-542095 
GEP9022

129
0,5 mm

NR 3  
(96-522086)

TDA-02 111 0,5 mm

TW-1300 TDA-1300 110 0,5 mm

NR 8 
(AGR67T19)

AGP12371 111 0,7 mm

TW-03 TDA-03 111 0,7 mm

nr kat.
do  

długopisu
długość

(mm) kolory
średnica 

kulki
zdjęcie (wielkość 1:1)

TW-01 TDA-01 110 0,7 mm

TW-011

TDA-011
7505

URAN
NEPTUN
MERCURY
BOLIDE
FIORE

107 0,7 mm

NR 4  
(96-120527R)

96-120527 99 0,8 mm

TW-011XL TDA-011XL 99 0,7 mm

NR 5  
(96-120463R)

96-120463
TDA-04

99 0,8 mm

TW-4000 TDA-4000 99 0,8 mm

NR 6  
(96-120139R)

96-120139
96-120140
96-120710

106 0,7 mm

NR 7 
(ABR122N0)

ABP64701 
ABP64873

R-301
140

0,7 mm

NR 9 D-201 142
1 mm

NR 10 D-202
D-203 142

0,7 mm

kolory

kolor

0,5 mm

średnica 
kulki

0,5 mm

średnica 
kulki

0,4 mm

grubość	
linii

kolory*

* w podstawowej ofercie

PIÓRO KULKOWE
nr kat. R-401
•	 kapilarny	system	podawania	tuszu
•	 okienko	umożliwiające	kontrolę	
zużycia	tuszu

•	 skuwka	z	metalowym	 
klipem

•	 tusz	pigmentowy

DŁUGOPIS ŻELOWY 
WYMAZYWALNY CORRECT
nr kat. 15338-02
•	 wymazywalny	długopis	żelowy	z	wymiennym	
wkładem

•	 gumka	do	ścierania	tuszu	umieszczona	na	końcu	
obudowy

•	 gumowy	uchwyt

CIENKOPIS
nr kat. F-104
•	 końcówka	fibrowa	0,4	mm
•	 wentylowana	okrągła	skuwka
•	 końcówka	oprawiona	w	metal
•	 srebrna	obudowa	z	dwoma	 
bokami	w	kolorze	tuszu

Komplet 4 kolory:  
nr kat. TKC-01
Komplet 6 kolorów:  
nr kat. TKC-02

23
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ZAKREŚLACZ 
nr kat. XL-2021
•	 ścięta	końcówka
•	 nierozmazujący	się	tusz	na	bazie	wody
•	 skuwka	z	klipem	w	kolorze	tuszu
•	 czarna	obudowa
•	 grubość	linii	pisania:	1–5	mm

Komplet 4 kolory: nr kat. TKZ-03
Komplet 6 kolorów: nr kat. TKZ-04

ZAKREŚLACZ 
nr kat. XL-150
•	 ścięta	końcówka
•	 gumowany	uchwyt	w	kolorze	tuszu	zwiększający	
komfort	użytkowania

•	 nierozmazujący	się	tusz	na	bazie	wody
•	 skuwka	i	obudowa	w	kolorze	tuszu
•	 grubość	linii	pisania:	1–5	mm

Komplet 4 kolory: nr kat. TKZ-05
Komplet 6 kolorów: nr kat. TKZ-06

kolory*

* w podstawowej ofercie

kolory*

* w podstawowej ofercie
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ZAKREŚLACZ
nr kat. XL-2019
•	 ścięta	końcówka
•	 nierozmazujący	się	tusz	na	bazie	wody
•	 czarna	skuwka	z	klipem
•	 obudowa	w	kolorze	tuszu
•	 grubość	linii	pisania:	2–5	mm

Komplet 4 kolory: nr kat. TKZ-01
Komplet 6 kolorów: nr kat. TKZ-02

ZAKREŚLACZ
nr kat. XL-250
•	 ścięta	końcówka
•	 gumowany	uchwyt	w	kolorze	czarnym	zwiększający	
komfort	użytkowania

•	 nierozmazujący	się	tusz	na	bazie	wody
•	 skuwka	z	klipem	w	kolorze	tuszu
•	 obudowa	w	kolorze	tuszu
•	 grubość	linii	pisania:	2–5	mm

Komplet 4 kolory: nr kat. TKZ-07
Komplet 6 kolorów: nr kat. TKZ-08

kolory*

kolory*

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie 25
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MARKER CD-DVD / 
FOLIOPIS DWUSTRONNY
nr kat. APM21372
•	 permanentny
•	 idealny	do	opisywania	płyt	CD/DVD,	a	także	do	
użytku	na	takich	powierzchniach	jak	szkło,	folia	itp.

•	 szybkoschnący,	wodoodporny	tusz	na	bazie	alkoholu
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	ksylenu	i	toluenu
•	 grubość	końcówek:	0,8	mm	i	2,8	mm

Komplet 3 kolory: nr kat. APM21372/3

MARKER CD-DVD / 
FOLIOPIS
•	 permanentny
•	 idealny	do	opisywania	płyt	CD/DVD,	a	także	do	
użytku	na	takich	powierzchniach	jak	szkło,	folia	itp.

•	 szybkoschnący,	wodoodporny	tusz	na	bazie	alkoholu
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	ksylenu	i	toluenu

nr kat. TCD-02
Komplet 4 kolory: nr kat. TCD-02/4
•	 grubość	linii	pisania:	0,6	mm	(F)

nr kat. TCD-03
Komplet 4 kolory: nr kat. TCD-03/4
•	 grubość	linii	pisania:	0,4	mm	(S) 

kolory*

* w podstawowej ofercie

kolory*

* w podstawowej ofercie

nr kat. TCD-01
Komplet 4 kolory: nr kat. TCD-01/4 
•	 grubość	linii	pisania:	1	mm	(M)

26

ARTYKUŁY PIŚMIENNE KATALOG 2018



MARKER PERMANENTNY 
nr kat. TMP-01
•	 okrągła	końcówka
•	 szybkoschnący,	wodoodporny	tusz	na	bazie	alkoholu
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	ksylenu	i	toluenu
•	 grubość	linii	pisania:	1–3	mm

MARKER PERMANENTNY 
nr kat. TMP-02
•	 ścięta	końcówka
•	 szybkoschnący,	wodoodporny	tusz	na	bazie	alkoholu
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	ksylenu	i	toluenu
•	 grubość	linii	pisania:	1–5	mm

kolory*

kolory*

MARKER DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH
nr kat. TMW-01
•	 okrągła	końcówka
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	ksylenu	i	toluenu
•	 grubość	linii	pisania:	1-3	mm

Komplet 4 kolory z gąbką:  
nr kat. TKMW-01

kolory*

kolory*

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie

MARKER OLEJOWY
nr kat. ZP1501
•	 okrągła	końcówka
•	 szybkoschnący,	wodoodporny	tusz	
•	 do	użytku	na	niemal	każdej	powierzchni
•	 obudowa	wykonana	z	aluminium
•	 metalowa	kulka	ułatwia	 
wymieszanie	tuszu

•	 grubość	linii	pisania:	1–3	mm

27
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OŁÓWEK  
AUTOMATYCZNY
0,5 mm
nr kat. AMP37172
•	 grafit:	0,5	mm
•	 przezroczysta	obudowa
•	 gumowy	uchwyt	oraz	plastikowy	klip
•	 gumka	pod	przyciskiem
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

OŁÓWEK  
AUTOMATYCZNY
0,5 mm/0,7 mm
nr kat. TX-305 – 0,5 mm
nr kat. TX-307 – 0,7 mm
•	 grafit:	0,5	mm	i	0,7	mm
•	 gumowana	obudowa	oraz	metalowy	klip
•	 antypoślizgowe	żłobienia	ułatwiające	 

trzymanie
•	 gumka	pod	przyciskiem
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

OŁÓWEK  
AUTOMATYCZNY
0,5 mm
nr kat. TX-115
•	 grafit:	0,5	mm
•	 przezroczysta	obudowa
•	 gumowy	uchwyt	oraz	plastikowy	klip
•	 gumka	pod	przyciskiem

OŁÓWEK 
AUTOMATYCZNY
0,5 mm
nr kat. TX-205
•	 grafit:	0,5	mm
•	 obudowa	z	wysokiej	jakości	tworzywa
•	 metalowy	klip,	przycisk	oraz	nakrętka
•	 metalowy	mechanizm	trzymający	grafit
•	 rowkowany	uchwyt	ułatwiający	trzymanie
•	 gumka	pod	przyciskiem

28
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GUMKA DO ŚCIERANIA
szkolna
nr kat. EK34649
•	 rozmiar:	40	x	20	x	10	mm
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

GUMKA DO ŚCIERANIA
nr kat. 40-140184 
•	 polimerowa	(TPR)
•	 rozmiar:	57	x	21	x	10	mm
•	 ruchoma	kartonowa	osłona

nr kat. 40-140185
•	 polimerowa	(TPR)
•	 rozmiar:	65	x	25	x	14	mm
•	 ruchoma	kartonowa	osłona

GRAFITY DO OŁÓWKÓW 
AUTOMATYCZNYCH

GRAFITY DO OŁÓWKÓW 
AUTOMATYCZNYCH 
HI-POLYMER

nr kat. FO51112
•	 grafity	0,5	mm
•	 twardość:	HB
•	 długość:	60	mm
•	 fiolka:	12	szt.

nr kat. FO51113
•	 grafity	0,7	mm
•	 twardość:	HB
•	 długość:	60	mm
•	 fiolka:	12	szt.

nr kat. TG-07
•	 grafity	0,7	mm
•	 twardość:	HB
•	 długość:	60	mm
•	 fiolka:	12	szt.

nr kat. TG-05
•	 grafity	0,5	mm
•	 twardość:	HB
•	 długość:	60	mm
•	 fiolka:	12	szt.

GUMKA DO ŚCIERANIA
DWUSTRONNA
nr kat. 81704
•	 gumka	przeznaczona	do	ścierania	ołówka	oraz	pióra
•	 rozmiar:	50	x	18	x	7	mm

29
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OŁÓWEK Z DREWNA 
CEDROWEGO Z GUMKĄ
nr kat. 9201
•	 twardość:	HB
•	 korpus	pokryty	bezbarwnym	lakierem,	
zachowującym	naturalny	kolor	drewna

•	 grafit	klejony	na	całej	długości
•	 kraj	pochodzenia	i	kod	kreskowy	trwale	naniesione	
na	produkcie

OŁÓWKI  
RYSUNKOWE
nr kat. – twardość
11307 – B
11308 – 2B
11309 – 3B
11310 – 4B
11311 – 5B
11312 – 6B
•	 lakierowany	korpus
•	 kod	kreskowy	trwale	naniesiony	na	produkcie

twardość 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B

przykład

TABELA TWARDOŚCI GRAFITÓW
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OŁÓWEK DREWNIANY  
Z GUMKĄ
nr kat. 9202
•	 twardość:	HB
•	 lakierowany	korpus
•	 grafit	klejony	na	całej	długości
•	 kraj	pochodzenia	i	kod	kreskowy	trwale	naniesione	na	produkcie

OŁÓWEK DREWNIANY  
Z GUMKĄ
nr kat. EK32987
•	 twardość:	HB
•	 lakierowany	korpus
•	 grafit	klejony	na	całej	długości
•	 kod	kreskowy	trwale	naniesiony	na	produkcie

OŁÓWEK SYNTETYCZNY  
Z GUMKĄ
nr kat. 9203
•	 twardość:	HB
•	 lakierowany	korpus
•	 grafit	klejony	na	całej	długości
•	 odporny	na	złamanie
•	 nie	zawiera	drewna	
•	 kraj	pochodzenia	i	kod	kreskowy	trwale	naniesione	na	produkcie

OŁÓWEK DREWNIANY 
Z GUMKĄ
nr kat. 15153
•	 twardość:	HB
•	 lakierowany	korpus
•	 kod	kreskowy	trwale	naniesiony	na	produkcie
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TEMPERÓWKA ALUMINIOWA
pojedyncza
nr kat. 82-440247
•	 stalowe	ostrze	mocowane	wkrętem
•	 z	pojemnikiem
•	 przezroczysta	pokrywka	w	kształcie	kopułki
•	 średnica	otworu:	8	mm
•	 w	opakowaniu	miks	4	kolorów

TEMPERÓWKA  
PLASTIKOWA
pojedyncza
nr kat. 40622
•	 stojąca
•	 stalowe	ostrze	mocowane	wkrętem
•	 z	pojemnikiem
•	 średnica	otworu:	8	mm
•	 w	opakowaniu	miks	4	kolorów

TEMPERÓWKA PLASTIKOWA
pojedyncza
nr kat. 82-440246
•	 stalowe	ostrze	mocowane	wkrętem
•	 z	pojemnikiem
•	 średnica	otworu:	8	mm
•	 w	opakowaniu	miks	4	kolorów

kolory

kolory

kolory

kolory

TEMPERÓWKA ALUMINIOWA
nr kat. 82-440189 (SHA 9220) – pojedyncza
nr kat. 82-440191 (SHA 9218) – podwójna
•	 stalowe	ostrze	mocowane	wkrętem
•	 w	kształcie	klina
•	 średnica	otworu:	8	mm	–	pojedyncza,	8	i	11	mm	–	podwójna

TEMPERÓWKA  
PLASTIKOWA
podwójna
nr kat. 40623
•	 stojąca
•	 stalowe	ostrze	mocowane	wkrętem
•	 z	pojemnikiem
•	 średnica	otworów:	8	i	11	mm
•	 w	opakowaniu	miks	4	kolorów32
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LINIJKI PLASTIKOWE
nr kat.  – długość
90-120053 – 20 cm
90-120054 – 30 cm
90-120193 – 40 cm
90-120194 – 50 cm

•	 wykonane	z	przezroczystego	polistyrenu
•	 odporne	na	złamanie
•	 nieścieralna	skala	w	centymetrach	z	obydwu	stron
•	 podcięte	brzegi	ułatwiają	precyzyjne	kreślenie

LINIJKI ALUMINIOWE
nr kat.  – długość
81311 – 20 cm
81312 – 30 cm
•	 wykonane	z	aluminium
•	 odporne	na	złamanie
•	 nieścieralna	skala	w	centymetrach	oraz	calach

ZESTAW  
GEOMETRYCZNY
4 elementy
nr kat. 81307
•	 linijka	15	cm
•	 ekierka	7	cm
•	 ekierka	9	cm
•	 kątomierz

ZESTAW  
GEOMETRYCZNY
4 elementy
nr kat. 81304
•	 linijka	20	cm
•	 ekierka	9	cm
•	 ekierka	13	cm
•	 kątomierz
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 
PLASTIKOWE
25 x 43 mm, 1 x 50 zakładek
nr kat. TZI-25/43 EKON
•	 rozmiar	zakładki:	25	mm	x	43	mm
•	 liczba	zakładek:	1	x	50	szt.
•	 wykonane	z	folii
•	 ekonomiczny	podajnik
•	 transparentne
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	 

odrywanie i przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
PLASTIKOWE
25 x 43 mm, 1 x 50 zakładek
nr kat. TZI-25/43
•	 rozmiar	zakładki:	25	mm	x	43	mm
•	 liczba	zakładek:	1	x	50	szt.
•	 wykonane	z	folii	
•	 plastikowy	dyspenser
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie
•	 część	klejąca	bezbarwna,	końcówka	kolorowa

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
PLASTIKOWE
12 x 45 mm, 5 x 25 zakładek
nr kat. 48-120080
•	 rozmiar	zakładki:	12	mm	x	45	mm
•	 liczba	zakładek:	5	x	25	szt.
•	 wykonane	z	folii	
•	 kolory	neonowe
•	 transparentne
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
PLASTIKOWE
20 x 50 mm, 4 x 40 zakładek
nr kat. 48-120079
•	 rozmiar	zakładki:	20	mm	x	50	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	40	szt.
•	 wykonane	z	folii	
•	 transparentne
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

kolory*

kolory*

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
PLASTIKOWE
12 x 43 mm, 4 x 35 zakładek
nr kat. TZI-12/43
•	 rozmiar	zakładki:	12	mm	x	43	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	35	szt.
•	 wykonane	z	folii	
•	 4	kolory	w	oddzielnych,	plastikowych	dyspenserach
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie
•	 część	klejąca	bezbarwna,	końcówka	kolorowa

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
PLASTIKOWE
12 x 43 mm, 4 x 35 zakładek
nr kat. TZI-12/43 EKON
•	 rozmiar	zakładki:	12	mm	x	43	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	35	szt.
•	 wykonane	z	folii	
•	 ekonomiczny	podajnik
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie
•	 część	klejąca	bezbarwna,	końcówka	kolorowa

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
PLASTIKOWE
12 x 43 mm, 4 x 24 zakładki
nr kat. TZI-S-12/43
•	 rozmiar	zakładki:	12	mm	x	43	mm	(strzałki)
•	 liczba	zakładek:	4	x	24	szt.
•	 wykonane	z	folii	
•	 4	kolory	w	oddzielnych,	plastikowych	dyspenserach
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
PLASTIKOWE
12 x 45 mm, 5 x 25 zakładek
nr kat. 48-120080-S
•	 rozmiar	zakładki:	12	mm	x	45	mm	(strzałki)
•	 liczba	zakładek:	5	x	25	szt.
•	 wykonane	z	folii	
•	 kolory	neonowe
•	 transparentne
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 
PLASTIKOWE
12 x 43 mm, 4 x 35 zakładek
nr kat. TZI-12/43 EKON neon
•	 rozmiar	zakładki:	12	mm	x	43	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	35	szt.
•	 wykonane	z	folii
•	 ekonomiczny	podajnik
•	 transparentne
•	 można	po	nich	pisać
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE
26 x 76 mm, 3 x 100 zakładek
nr kat. TZI-26/76
•	 rozmiar	zakładki:	26	mm	x	76	mm
•	 liczba	zakładek:	3	x	100	szt.
•	 wykonane	z	papieru
•	 kolory	neonowe
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE
15 x 50 mm, 5 x 100 zakładek
nr kat. TZI-15/50
•	 rozmiar	zakładki:	15	mm	x	50	mm
•	 liczba	zakładek:	5	x	100	szt.
•	 wykonane	z	papieru
•	 kolory	neonowe
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE
20 x 50 mm, 4 x 50 zakładek
nr kat. 48-120123
•	 rozmiar	zakładki:	20	mm	x	50	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	50	szt.
•	 wykonane	z	papieru
•	 kolory	neonowe
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE
20 x 50 mm, 4 x 40 zakładek
nr kat. 48-120077
•	 rozmiar	zakładki:	20	mm	x	50	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	40	szt.
•	 wykonane	z	papieru
•	 kolory	pastelowe
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE
20 x 50 mm, 4 x 50 zakładek
nr kat. 48-120122
•	 rozmiar	zakładki:	20	mm	x	50	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	50	szt.
•	 wykonane	z	papieru
•	 kolory	pastelowe
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE
20 x 50 mm, 4 x 40 zakładek
nr kat. 48-120078
•	 rozmiar	zakładki:	20	mm	x	50	mm
•	 liczba	zakładek:	4	x	40	szt.
•	 wykonane	z	papieru
•	 kolory	neonowe
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie
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ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 
PAPIEROWE
40 x 50 mm, 3 x 100 zakładek
nr kat. FO42013
•	 rozmiar	zakładki:	40	mm	x	50	mm
•	 liczba	zakładek:	3	x	100	szt.
•	 wykonane	z	papieru
•	 kolory	neonowe
•	 możliwe	wielokrotne	odrywanie	i	przyklejanie

BLOCZKI SAMOPRZYLEPNE
75 x 75 mm, 1 x 100 karteczek
nr kat. 20932-09 – różowy
nr kat. 20932-11 – niebieski
nr kat. 20932-13 – zielony
•	 rozmiar:	75	mm	x	75	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	100
•	 kolory:	zielony,	różowy,	niebieski

BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY „ZZ”
76 x 76 mm, 1 x 100 karteczek
nr kat. 48-120100
•	 rozmiar:	76	mm	x	76	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	100
•	 kolor	żółty
•	 po	wyciągnięciu	jednej	karteczki	z	podajnika,	kolejne	
wysuwają	się	automatycznie

DYSPENSER  
DO BLOCZKÓW „ZZ”
nr kat. D03
•	 antypoślizgowa	podstawa
•	 po	wyciągnięciu	jednej	karteczki	z	podajnika,	kolejne	
wysuwają	się	automatycznie
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BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
75 x 75 mm, 400 karteczek
nr kat. FO42007
•	 rozmiar:	75	mm	x	75	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	400
•	 kolor	żółty

BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
75 x 75 mm, 320 karteczek
nr kat. FO42025
•	 rozmiar:	75	mm	x	75	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	320
•	 kolory	neonowe

BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
50 x 50 mm, 250 karteczek
nr kat. 25517
•	 rozmiar:	50	mm	x	50	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	250
•	 kolory	neonowo-pastelowe

BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
75 x 75 mm, 400 karteczek
nr kat. 25515
•	 rozmiar:	75	mm	x	75	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	400
•	 kolory	neonowo-pastelowe
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BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
76 x 76 mm, 400 karteczek
nr kat. 48-120102
•	 rozmiar:	76	mm	x	76	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	400
•	 kolory	neonowe

BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
75 x 75 mm, 450 karteczek
nr kat. 7338-5N
•	 rozmiar:	75	mm	x	75	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	450
•	 kolory	neonowe

BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
76 x 76 mm, 400 karteczek
nr kat. 48-120101
•	 rozmiar:	76	mm	x	76	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	400
•	 kolory	pastelowe	

BLOCZEK  
SAMOPRZYLEPNY
75 x 75 mm, 450 karteczek
nr kat. 7328-5P
•	 rozmiar:	75	mm	x	75	mm
•	 liczba	papierowych	karteczek:	450
•	 kolory	pastelowe
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KOREKTOR W TAŚMIE
4,2 mm x 10 m
nr kat. 38-220018
•	 wysokiej	jakości	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	 
i	faksach

•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	obudowa	umożliwia	kontrolę	zużycia	
taśmy

•	 regulacja	napięcia	taśmy
•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru

KOREKTOR W TAŚMIE
5 mm x 12 m
nr kat. TK-512
•	 wysokiej	jakości	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 ruchomy	mechanizm	zabezpieczający	taśmę	 

przed zerwaniem
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	 
i	faksach

•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	obudowa	umożliwia	kontrolę	zużycia	
taśmy

•	 regulacja	napięcia	taśmy
•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru

KOREKTOR W TAŚMIE
5 mm x 8 m
nr kat. TK-508
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	 
i	faksach

•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	obudowa	umożliwia	kontrolę	zużycia	
taśmy

•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru
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KOREKTOR W TAŚMIE
4,2 mm x 10 m
nr kat. TK-410
•	 wysokiej	jakości	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 ruchomy	mechanizm	zabezpieczający	taśmę	przed	zerwaniem
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	i	faksach
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	obudowa	umożliwia	kontrolę	zużycia	taśmy
•	 regulacja	napięcia	taśmy
•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru

KOREKTOR W TAŚMIE
4,2 mm x 12 m
nr kat. TK-412
•	 wysokiej	jakości	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 nakładka	zabezpieczająca	taśmę	przed	zerwaniem
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	i	faksach
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	ergonomiczna	obudowa	umożliwia	kontrolę	
zużycia	taśmy

•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru

KOREKTOR W TAŚMIE
4,2 mm x 16 m
nr kat. TK-416/S
•	 wysokiej	jakości	silikonowa	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 nakładka	zabezpieczająca	taśmę	przed	zerwaniem
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	i	faksach
•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	obudowa	umożliwia	kontrolę	zużycia	taśmy
•	 regulacja	napięcia	taśmy
•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru
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KOREKTOR W TAŚMIE
5 mm x 8 m
nr kat. ACT11807
•	 wysokiej	jakości	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 nakładka	zabezpieczająca	taśmę	przed	zerwaniem
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	 
i	faksach

•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	ergonomiczna	obudowa	umożliwia	
kontrolę	zużycia	taśmy

•	 regulacja	napięcia	taśmy
•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

KOREKTOR W TAŚMIE
5 mm x 5 m
nr kat. ACT 51971
•	 wysokiej	jakości	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 nakładka	zabezpieczająca	taśmę	przed	zerwaniem
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	 
i	faksach

•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	obudowa	umożliwia	kontrolę	zużycia	
taśmy

•	 regulacja	napięcia	taśmy
•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

KOREKTOR W TAŚMIE
5 mm x 12 m
nr kat. ACT 51772
•	 wysokiej	jakości	taśma	odporna	na	zrywanie
•	 nakładka	zabezpieczająca	taśmę	przed	zerwaniem
•	 nie	pozostawia	śladów	i	cieni	na	kserokopiach	 
i	faksach

•	 nietoksyczny,	nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 przezroczysta	obudowa	umożliwia	kontrolę	 
zużycia	taśmy

•	 regulacja	napięcia	taśmy
•	 możliwość	stosowania	na	każdym	rodzaju	papieru
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów
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KOREKTOR W PIÓRZE
7 ml
nr kat. TK-207
•	 pojemność:	7	ml
•	 metalowa	końcówka
•	 przezroczysta	skuwka	z	klipsem
•	 płyn	łatwy	do	nanoszenia,	 
dobrze	kryjący	i	szybko	zasychający

•	 kulka	ułatwiająca	mieszanie

KOREKTOR W PŁYNIE
20 ml
nr kat. TK-420W
•	 pojemność:	20	ml
•	 nakrętka	z	gąbką	do	nanoszenia	płynu
•	 płyn	na	bazie	wody,	łatwy	do	nanoszenia,	dobrze	
kryjący	i	szybko	zasychający

•	 bezzapachowy
•	 kulka	ułatwiająca	mieszanie

KOREKTOR W PIÓRZE
12 ml
nr kat. TK-212
•	 pojemność:	12	ml
•	 metalowa	końcówka
•	 przezroczysta	skuwka	z	klipsem
•	 płyn	łatwy	do	nanoszenia,	dobrze	kryjący	i	szybko	
zasychający

•	 kulka	ułatwiająca	mieszanie

KOREKTOR W PŁYNIE
20 ml
nr kat. TK-320
•	 pojemność:	20	ml
•	 nakrętka	z	pędzelkiem	do	nanoszenia	płynu
•	 płyn	łatwy	do	nanoszenia,	dobrze	kryjący	i	szybko	
zasychający

•	 kulka	ułatwiająca	mieszanie

KOREKTOR W PŁYNIE
20 ml
nr kat. TK-420
•	 pojemność:	20	ml
•	 nakrętka	z	gąbką	do	nanoszenia	płynu
•	 płyn	łatwy	do	nanoszenia,	dobrze	kryjący	i	szybko	
zasychający

•	 kulka	ułatwiająca	mieszanie
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KLEJ W PŁYNIE (ROLLER)
50 ml 
nr kat. 2877
•	 pojemność:	50	ml
•	 do	klejenia	papieru,	kartonu,	zdjęć,	tekstyliów	itp.
•	 wyposażony	w	metalową	kulkę
•	 łatwy	do	nanoszenia
•	 nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 usuwalny	za	pomocą	wody
•	 nie	niszczy	i	nie	deformuje	klejonej	powierzchni
•	 do	użycia	zarówno	w	biurze,	w	szkole,	jak	i	w	domu

KLEJ W PŁYNIE
50 ml
nr kat. 2876
•	 pojemność:	50	ml
•	 do	klejenia	papieru,	kartonu,	zdjęć,	tekstyliów	itp.
•	 gąbczasta	końcówka	
•	 łatwy	do	nanoszenia
•	 nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 usuwalny	za	pomocą	wody
•	 nie	niszczy	i	nie	deformuje	klejonej	powierzchni
•	 do	użycia	zarówno	w	biurze,	w	szkole,	jak	i	w	domu

KLEJ W PŁYNIE  
Z PęDZELKIEM
50 ml
nr kat. 2878
•	 pojemność:	50	ml
•	 do	klejenia	papieru,	kartonu,	zdjęć,	tekstyliów	itp.
•	 dozownik	w	kształcie	pędzelka
•	 klej	wypływa	dopiero	po	przyciśnięciu	pędzelka	do	
klejonej	powierzchni

•	 nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 usuwalny	za	pomocą	wody
•	 nie	niszczy	i	nie	deformuje	klejonej	powierzchni
•	 do	użycia	zarówno	w	biurze,	w	szkole,	jak	i	w	domu
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KLEJE W SZTYFCIE PVA
nr kat.   waga
GLU8047 – 9 g
GLU8010 – 10 g
GLU8048 – 15 g
GLU8049 – 21 g
GLU8033 – 36 g
GLU8040 – 40 g
•	 do	klejenia	papieru,	kartonu,	zdjęć,	tekstyliów	itp.
•	 do	użycia	zarówno	w	biurze,	w	szkole,	jak	i	w	domu
•	 niebrudzący,	zmywalny
•	 nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 posiada	atest	PZH

KLEJE W TAŚMIE
8 mm x 10 m
nr kat. 0810
•	 do	klejenia	papieru,	kartonu,	zdjęć,	tekstyliów	itp.
•	 permanentny
•	 specjalne	zamknięcie	zabezpieczające	taśmę	przed	

zerwaniem
•	 regulacja	napięcia	taśmy

KLEJE W SZTYFCIE PVP
nr kat.   waga
9010 – 10 g
9015 – 15 g
9022 – 22 g
9040 – 40 g
•	 do	klejenia	papieru,	kartonu,	zdjęć,	tekstyliów	itp.
•	 do	użycia	zarówno	w	biurze,	w	szkole,	jak	i	w	domu
•	 niebrudzący,	zmywalny
•	 nie	zawiera	rozpuszczalników
•	 posiada	atest	PZH
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TAŚMA KLEJĄCA 
19 mm x 33 m
krystaliczna
•	 wysoka	przezroczystość
•	 niewidoczna	na	kserokopiach
•	 odporna	na	żółknięcie
•	 pasek	ułatwiający	otwarcie

Numer	katalogowy	 Rodzaj	pakowania

TK-03 słupek
TK-02 folijka
TK-01 pudełko

TAŚMA KLEJĄCA 
19 mm x 33 m
przezroczysta
•	 niewidoczna	na	kserokopiach
•	 odporna	na	żółknięcie
•	 pasek	ułatwiający	otwarcie

Numer	katalogowy	 Rodzaj	pakowania

39-111005/TP-03 słupek
39-122142/TP-02 folijka

TAŚMA KLEJĄCA 
19 mm x 33 m
matowa
•	 niewidoczna	na	kserokopiach
•	 odporna	na	żółknięcie
•	 można	po	niej	pisać
•	 pasek	ułatwiający	otwarcie

Numer	katalogowy	 Rodzaj	pakowania

39-122149/TM-03 słupek
39-122143/TM-02 folijka
TM-01 pudełko
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DYSPENSER Z TAŚMĄ
19 mm x 33 m
•	 taśma	odporna	na	żółknięcie
•	 niewidoczna	na	kserokopiach
•	 metalowe	ząbki	do	obcinania	taśmy
•	 pasek	ułatwiający	otwarcie

DYSPENSER DO TAŚM
nr kat. TDS-P1
•	 wykonany	z	przezroczystego	plastiku
•	 metalowe	ząbki	do	odcinania	taśmy

DYSPENSER DO TAŚM
nr kat. 39-110016
•	 wykonany	z	plastiku
•	 metalowe	ząbki	do	odcinania	taśmy
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

DYSPENSER DO TAŚM
nr kat. 39-140005
•	 dyspenser	do	taśmy	obciążony
•	 antypoślizgowa	podstawa
•	 metalowe	ząbki	do	obcinania	taśmy
•	 do	taśm	o	szerokości	max.	24	mm

kolory*

kolor*

nr kat. rodzaj taśmy

TDS-02 przezroczysta

TDS-03 krystaliczna

TDS-04 matowa

kolor

* w podstawowej ofercie

* w podstawowej ofercie 47
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NOŻYCZKI 
16 cm
nr kat. 82-110064
•	 wykonane	ze	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny	uchwyt	w	kolorze	czarnym,	 
z	odpornego	na	pęknięcia	tworzywa	sztucznego

NOŻYCZKI
21 cm
nr kat. 82-110238 (SCI 9111)
•	 wykonane	ze	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny	uchwyt	w	kolorze	czarnym,	 
z	odpornego	na	pęknięcia	tworzywa	sztucznego

NOŻYCZKI
25 cm
nr kat. 82-110107
•	 wykonane	ze	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny	uchwyt	w	kolorze	czarnym,	 
z	odpornego	na	pęknięcia	tworzywa	sztucznego

NOŻYCZKI SZKOLNE
12 cm
nr kat. ASS91333
•	 wykonane	ze	stali	nierdzewnej
•	 zaokrąglone	ostrze
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów
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NOŻYCZKI
25 cm
nr kat. 82-110108
•	 wykonane	z	wysokiej	jakości	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny,	gumowany,	odporny	na	pęknięcia	
uchwyt

NOŻYCZKI
21,5 CM
nr kat. ASS91309 / ASS91432
•	 wykonane	z	wysokiej	jakości	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny,	gumowany,	odporny	na	pęknięcia	
uchwyt

•	 pakowane	na	blistrze
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

NOŻYCZKI
16 cm
nr kat. 82-110065
•	 wykonane	z	wysokiej	jakości	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny,	gumowany,	odporny	na	pęknięcia	
uchwyt

NOŻYCZKI
21 cm
nr kat. 82-110239
•	 wykonane	z	wysokiej	jakości	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny,	gumowany,	odporny	na	pęknięcia	
uchwyt

NOŻYCZKI
17,4 cm
nr kat. ASS91306 / ASS91431
•	 wykonane	z	wysokiej	jakości	stali	nierdzewnej
•	 ergonomiczny,	gumowany,	odporny	na	pęknięcia	
uchwyt

•	 pakowane	na	blistrze
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

49

NOŻYCZKI I NOŻEKATALOG 2018



NOŻYK Z WYSUWANYM 
OSTRZEM
9 mm
nr kat. N-601
•	 obudowa	wykonana	z	tworzywa	sztucznego
•	 wysuwane	ostrze	o	szerokości	9	mm
•	 blokada	położenia	ostrza

NOŻYK Z WYSUWANYM 
OSTRZEM
18 mm
nr kat. N-701
•	 obudowa	wykonana	z	tworzywa	sztucznego
•	 wysuwane	7-częściowe	ostrze	o	szerokości	18	mm
•	 blokada	położenia	ostrza

NOŻYK Z WYSUWANYM 
OSTRZEM
18 mm
nr kat. N-704
•	 obudowa	wykonana	z	tworzywa	sztucznego
•	 wysuwane	7-częściowe	ostrze	o	szerokości	18	mm
•	 blokada	położenia	ostrza
•	 metalowa	prowadnica

NOŻYK Z WYSUWANYM 
OSTRZEM
18 mm
nr kat. N-711
•	 obudowa	wykonana	z	wytrzymałego	tworzywa	
sztucznego

•	 wysuwane	7-częściowe	ostrze	o	szerokości	18	mm
•	 blokada	położenia	ostrza
•	 metalowa	prowadnica
•	 wygodny,	gumowy	uchwyt
•	 magazynek	na	zapasowe	ostrza50
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CYRKIEL
nr kat. 81401
•	 cyrkiel
•	 zapasowy	grafit

OSTRZA DO NOŻYKÓW
nr kat. NO-600 – 9 mm
nr kat. NO-700 – 18 mm
•	 wysokiej	jakości	wymienne	ostrza	
•	 wykonane	z	hartowanej	stali
•	 pakowane	po	10	szt.	w	plastikowym	pojemniku

NÓŻ DO KOPERT
nr kat. 82-720022
•	 długość:	19	cm
•	 ostrze	wykonane	ze	stali	nierdzewnej
•	 rękojeść	pokryta	wytrzymałym	tworzywem	
sztucznym	w	kolorze	czarnym

CYRKIEL + ZESTAW 
GEOMETRYCZNY
nr kat. 81402
•	 cyrkiel
•	 dwa	zapasowe	grafity
•	 gumka
•	 zestaw	geometryczny	(linijka	15	cm,	ekierka	10	cm,	
ekierka	7	cm,	kątomierz)
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PRZEKŁADKI A4  
KOLOROWE
kartonowe
nr kat. 48-220020 – 1–5
nr kat. 48-220021 – 1–10
nr kat. 48-220022 – 1–12
•	 wykonane	z	kartonu	o	gramaturze	180	g/m²
•	 karta	opisowa
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11

PRZEKŁADKI A4  
KOLOROWE
kartonowe
nr kat. 48-220021-L – 1-10
•	 wykonane	z	białego	kartonu	o	gramaturze	
160	g/m²

•	 karta	opisowa
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11
•	 kolorowe	numerowane	indeksy	pokryte	
folią	Mylar	(5	kolorów)

•	 perforacja	karty	opisowej	oraz	przekładek	
wzmocniona	specjalną	folią

PRZEKŁADKI A4  
KOLOROWE
z folii PP
nr kat. 20441 – 1–5
nr kat. 20442 – 1–10
nr kat. 20444 – 1–12
•	 wykonane	z	folii	PP	o	grubości	130	µm
•	 karta	opisowa
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11

52

ARCHIWIZACJA, PREZENTACJA DOKUMENTÓW KATALOG 2018



ALBUM OFERTOWY A4
z folii PP
•	 wymienna	etykieta	grzbietowa
•	 antystatyczne	koszulki	z	górnym	otwarciem

PRZEKŁADKI ALFABETYCZNE  
A4 SZARE
z folii PP
nr kat. 20409 – A–Z
•	 wykonane	z	folii	PP	o	grubości	130	µm
•	 karta	opisowa
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11

PRZEKŁADKI NUMERYCZNE  
A4 SZARE
z folii PP
nr kat. 20403 – 1–10
nr kat. 20404 – 1–12
nr kat. 20407 – 1–31

nr kat.
liczba 

koszulek
grubość

(µm)
kolory*

T5010 10 600

T5020 20 600

T5030 30 600

T5040 40 700

T5060 60 800

T5080 80 800

* w podstawowej ofercie

SKOROSZYT A4 
z folii PP, bez perforacji
nr kat. 38503-01 – czarny
nr kat. 38503-02 – niebieski
nr kat. 38503-03 – czerwony
nr kat. 38503-04 – zielony
nr kat. 38503-14 – biały

•	 wykonane	z	folii	PP	o	grubości	130	µm
•	 karta	opisowa
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11

SKOROSZYT A4 
z folii PP, z perforacją
nr kat. 38504-01 – czarny
nr kat. 38504-02 – niebieski
nr kat. 38504-03 – czerwony
nr kat. 38504-04 – zielony
nr kat. 38504-14 – biały

•	 przednia	okładka	przezroczysta,	
tylna kolorowa

•	 wymienny	pasek	do	opisu	
•	 metalowe,	zaokrąglone	wąsy	 

do wpinania kartek

•	 przednia	okładka	przezroczysta,	
tylna kolorowa

•	 wymienny	pasek	do	opisu	
•	 metalowe,	zaokrąglone	wąsy	 

do wpinania kartek
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KOSZULKI A4  
Z BOCZNĄ KLAPĄ
z folii PP
nr kat. TK-6100B
•	 grubość:	100	µm
•	 groszkowe
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11
•	 boczna	klapa	ułatwia	wkładanie	i	wyjmowanie	
dokumentów

KOSZULKI  
POSZERZANE A4 Z KLAPĄ
z folii PP
nr kat. TK-7003
•	 grubość:	180	µm
•	 krystaliczne
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11
•	 z	górnym	otwarciem
•	 poszerzane	(harmonijkowe)	brzegi,	zwiększające	
pojemność	koszulki	do	27	mm

KOSZULKI  
POSZERZANE A4
z folii PP
nr kat. TK-7002
•	 grubość:	180	µm
•	 krystaliczne
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11
•	 z	górnym	otwarciem
•	 poszerzane	(harmonijkowe)	brzegi,	zwiększające	
pojemność	koszulki	do	27	mm

KOSZULKI A4
z folii PP
nr kat. TK-8050 – grubość 50 µm
nr kat. TK-8055 – grubość 55 µm
•	 krystaliczne
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11
•	 z	górnym	otwarciem

KOSZULKI A4 (MAXI)
z folii PP
nr kat. TK-8120
•	 grubość:	120	µm
•	 krystaliczne
•	 perforacja	(dziurkowanie):	11
•	 z	górnym	otwarciem
•	 format	szerszy	niż	A4,	umożliwiający	
przechowywanie	większej	liczby	kartek
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OFERTÓWKA „L” A4
z folii PP
nr kat. T1120
•	 grubość:	120	µ	m
•	 krystaliczna
•	 zaokrąglony	narożnik
•	 wycięcie	na	palec	ułatwiające	wyjmowanie	
dokumentów

•	 otwarcie	na	górze	oraz	wzdłuż	brzegu

SKOROSZYT A4 z folii PP
nr kat. 14871 – czarny
nr kat. 14872 – niebieski
nr kat. 14873 – czerwony
nr kat. 14874 – zielony
•	 wyposażony	w	metalowy	klip	mieszczący	ok.	30	kartek
•	 przednia	strona	przezroczysta	–	grubość:	200	µm
•	 tylna	strona	kolorowa	–	grubość	350	µm
•	 wymiary:	225	x	310	mm

TOREBKA Z SUWAKIEM
PVC
nr kat. EK2935 – A4
nr kat. EK2937 – A5
•	 przezroczysta
•	 kieszonka	na	wizytówkę
•	 zamykana	na	suwak	strunowy
•	 grubość:	140	µm

KIESZEń SAMOPRZYLEPNA  
NA WIZYTÓWKI
nr kat. EK30668
•	 pakowane	po	20	szt.
•	 otwierana	na	krótkim	boku
•	 rozmiar:	59	x	94	mm

OFERTÓWKA „L” A4
z folii PP
nr kat. T1180
•	 grubość:	180	µm
•	 krystaliczna
•	 zaokrąglony	narożnik
•	 wycięcie	na	palec	ułatwiające	wyjmowanie	
dokumentów	

•	 otwarcie	na	górze	oraz	wzdłuż	brzegu

kolory	zamknięcia

kolory

kolor

kolory
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DESKA Z KLIPSEM A4
nr kat. 32001
•	 wykonana	z	tektury,	pokryta	wysokiej	jakości	PVC	
•	 wytrzymały	metalowy	klips

DESKA Z KLIPSEM  
I OKŁADKĄ A4
nr kat. 32002
•	 wykonana	z	tektury,	pokryta	wysokiej	jakości	PVC	
•	 wytrzymały	metalowy	klips
•	 na	wewnętrznej	stronie	okładki	kieszeń	 
na	dokumenty	oraz	uchwyt	na	długopis

TECZKA Z GUMKĄ A4
PP
nr kat. T0905
•	 dwie	narożne	gumki	w	kolorze	teczki
•	 trzy	wewnętrzne	skrzydła	zapobiegają	wypadaniu	
dokumentów

kolory

kolory

kolory

TECZKA KOPERTOWA A4
z folii PP
nr kat. 21611 – niebieska
nr kat. 21612 – zielona
nr kat. 21613 – czerwona
nr kat. 21614 – żółta
nr kat. 21615 – bezbarwna
•	 zamykana	na	zatrzask
•	 zgrzewana	na	krawędziach
•	 grubość:	180	µm

kolory

kolory

TECZKA KOPERTOWA A5
z folii PP
nr kat. 31316-02 – niebieska
nr kat. 31316-04 – zielona
nr kat. 31316-03 – czerwona
nr kat. 31316-05 – żółta
nr kat. 31316-00 – bezbarwna
•	zamykana	na	zatrzask
•	zgrzewana	na	krawędziach
•	grubość:	180	µ	m
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TECZKA HARMONIJKOWA  
A4 Z GUMKĄ
z 6 przegródkami
nr kat. EK14480
•	 wykonana	z	polipropylenu
•	 zamykana	za	pomocą	dwóch	narożnych	gumek

TECZKA HARMONIJKOWA  
A4 Z GUMKĄ
z 12 przegródkami
nr kat. 39-528013
•	 wykonana	z	polipropylenu
•	 zamykana	za	pomocą	dwóch	narożnych	gumek

TECZKA HARMONIJKOWA  
A4 Z RĄCZKĄ
z 12 przegródkami
nr kat. 39-528014
•	 wykonana	z	polipropylenu
•	 plastikowy	zamek	zatrzaskowy

kolor

kolory

kolory
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PRZYBORNIK NA BIURKO
nr kat. 39-240399
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego	odpornego	 
na	pęknięcia

•	 cztery	komory:	dwie	na	akcesoria	piszące,	jedna	na	
karteczki,	jedna	np.	na	wizytówki

•	 wymiary:	100	x	90	x	80	mm

PRZYBORNIK NA BIURKO
nr kat. 39-240400
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego	odpornego	 
na	pęknięcia

•	 sześć	komór:	cztery	na	akcesoria	piszące,	jedna	na	
karteczki	76	x	76	mm,	jedna	np.	na	spinacze

•	 wymiary:	155	x	105	x	101	mm

POJEMNIK  
MAGNETYCZNY NA SPINACZE
nr kat. 39-323018
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego	odpornego	 
na	pęknięcia

•	 w	kształcie	walca
•	 górna	część	z	magnesem	i	okrągłym	otworem	 

do wyjmowania spinaczy
•	 specjalna	przegroda	tworząca	miejsce	 

na dwa rodzaje spinaczy

WIZYTOWNIK
nr kat. FO30513
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego	odpornego	 
na	pęknięcia

•	 dwie	komory:	na	wizytówki	i	akcesoria	 
piszące

•	 wymiary:	120	x	45	x	45	mm

kolor

kolory

kolor

kolor

kolor

PRZYBORNIK NA BIURKO 
(dymny)
nr kat. ABT98447
•	 wykonany	z	tworzywa	sztucznego	odpornego	 
na	pęknięcia

•	 owalny	kształt
•	 dwie	komory	na	długopisy,	pięć	na	drobne	akcesoria
•	 wymiary:	83	x	125	mm
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KOSZ BIUROWY
nr kat. EK46066
•	 wykonany	z	plastiku	odpornego	na	pęknięcia
•	 ażurowy
•	 pojemność:	12	l

WIZYTOWNIK
nr kat. EK22507
•	 wykonany	z	metalowej	siatki	powlekanej	lakierem
•	 wymiary:	60	x	50	x	50	mm

PRZYBORNIK NA DŁUGOPISY
nr kat. 83-140040 (PEV9108)
•	 wykonany	z	metalowej	siatki	powlekanej	lakierem
•	 antypoślizgowa	podstawa	nie	rysująca	powierzchni
•	 wymiary:	90	x	100	mm

PÓŁKA  
NA DOKUMENTY
nr kat. EK46052
•	 wykonana	z	plastiku	odpornego	na	pęknięcia
•	 miejsce	na	etykietę	opisową
•	 możliwość	ustawiania	półek	jedna	na	drugiej

POJEMNIK  
NA KATALOGI
nr kat. EK46060
•	 wykonany	z	plastiku	odpornego	na	pęknięcia
•	 posiada	samoprzylepną	etykietę	opisową
•	 pojemność:	70	mm

kolor

kolor

kolor

kolor

kolor
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POJEMNIK  
NA KATALOGI
nr kat. EK22509
•	 wykonany	z	metalowej	siatki	powlekanej	lakierem
•	 wymiary:	310	x	292	x	81	mm

KOSZ BIUROWY
nr kat. 83-140083 (TRC9004)
•	 wykonany	z	metalowej	siatki	powlekanej	lakierem
•	 antypoślizgowe	elementy	nie	rysujące	powierzchni
•	 średnica	góra:	295	mm
•	 średnica	dół:	240	mm
•	 wysokość:	345	mm
•	 pojemność:	19	l

SZUFLADY  
NA DOKUMENTY 
(zestaw 3 szt.) 
nr kat. 83-140096
•	 wykonane	z	metalowej	siatki	powlekanej	lakierem
•	 wymiary:	350	x	297	x	267	mm

kolor

kolor

kolor

PRZYBORNIK NA BIURKO
nr kat. 83-110009
•	 wykonany	z	metalowej	siatki	powlekanej	lakierem
•	 antypoślizgowe	elementy	nie	rysujące	powierzchni
•	 trzy	komory:	na	karteczki,	przybory	piszące	i	drobne	
akcesoria	biurowe

•	 wymiary:	205	x	103	x	98	mm

kolor
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LISTWY WSUWANE A4
(zaciskające)
nr kat. LW3 – 3 mm (do 30 kartek)
nr kat. LW6 – 6 mm (do 60 kartek)
nr kat. LW10 – 10 mm (do 100 kartek)
nr kat. LW15 – 15 mm (do 150 kartek)
•	 listwy/grzbiety	wsuwane	do	oprawy	dokumentów	bez	
potrzeby	ich	dziurkowania

•	 zaokrąglona	końcówka	ułatwia	wsuwanie	dokumentów
•	 wykonane	z	plastiku
•	 50	szt.	w	opakowaniu

SPINACZE BIUROWE
nr kat. ABS91618
•	 miks	kolorów
•	 okrągłe
•	 100	szt.	w	plastikowym	pudełku
•	 rozmiar:	28	mm

KLIPY DO DOKUMENTÓW
nr kat. – rozmiar
BIC9037 – 15 mm
BIC9038 – 19 mm
BIC9039 – 25 mm
BIC9040 – 32 mm
BIC9041 – 41 mm
BIC9042 – 51 mm

PINEZKI BECZUŁKI
nr kat. 73-340035 (PUP9004)
•	 przeznaczone	do	tablic	korkowych
•	 miks	kolorów
•	 długość	ostrza:	11	mm
•	 długość	całkowita:	23	mm
•	 50	szt.	w	opakowaniu

kolor

GUMKI RECEPTURKI
nr kat. 41506
•	 100	g	w	opakowaniu	foliowym
•	 miks	kolorów
•	 średnica	50	mm
•	 wykonane	w	60%	z	kauczuku

•	 metalowe
•	 odporne	na	odkształcenia
•	 galwanizowane
•	 12	szt.	w	opakowaniu
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IDENTYFIKATOR
nr kat. 39-610001
•	 sprężynujący	klip
•	 agrafka
•	 karta	opisowa
•	 wycięcie	na	palec	ułatwia	wyjmowanie	karty
•	 50	szt.	w	opakowaniu

ZWILŻACZ  
GLICERYNOWY
nr kat. ZWG-20
•	 nietoksyczny,	na	bazie	gliceryny	kosmetycznej
•	 delikatny,	miętowy	zapach
•	 antypoślizgowa	podstawa
•	 nie	pozostawia	plam	na	papierze
•	 średnica:	55	mm
•	 średnica	opakowania:	80	mm
•	 pojemność:	20	ml

ZWILŻACZ  
GLICERYNOWY
nr kat. ZWG-21
•	 nietoksyczny,	na	bazie	gliceryny	kosmetycznej
•	 bezzapachowy
•	 antypoślizgowa	podstawa
•	 nie	pozostawia	plam	na	papierze
•	 średnica:	55	mm
•	 średnica	opakowania:	80	mm
•	 pojemność:	20	ml

ZWILŻACZ WODNY
nr kat. ASC99302
•	 plastikowy	pojemnik	z	gąbką	do	nasączenia	wodą
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

ZAWIESZKI DO KLUCZY
nr kat. 39-641072
•	 wykonane	z	plastiku
•	 wsuwana	etykieta	opisowa
•	 okienko	zabezpieczone	osłoną	z	folii
•	 100	szt.	w	opakowaniu	(miks	5	kolorów)

kolory
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MAGNESY DO TABLIC
nr kat. – średnica – liczba na blistrze
85-150034 – 20 mm – 8 szt.
85-150035 – 30 mm – 6 szt.
85-150038 – 40 mm – 4 szt.
•	 do	przytwierdzania	dokumentów	 
lub	notatek

•	 nie	rysują	powierzchni
•	 miks	kolorów

PŁYN DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH
nr kat. 70601
•	 do	szybkiego	i	dokładnego	czyszczenia	tablic	
•	 posiada	atomizer
•	 pojemność:	250	ml

GĄBKA DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH
nr kat. 96-010093
•	 wbudowany	magnes
•	 filcowy	spód
•	 nie	rysuje	powierzchni	tablicy
•	 rozmiar:	110	x	57	x	20	mm
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów

GĄBKA DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH
nr kat. 96-010092
•	 magnes
•	 nie	rysuje	powierzchni	tablicy
•	 rozmiar:	145	x	60	x	30	mm
•	 w	opakowaniu	miks	kolorów
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PODUSZKA DO STEMPLI NR 2
nr kat. 96-942014
•	 nasączona	tuszem
•	 metalowa	obudowa
•	 rozmiar:	110	x	70	mm

PODUSZKA DO STEMPLI NR 2
nr kat. 96-942014
•	 nienasączona
•	 metalowa	obudowa
•	 rozmiar:	110	x	70	mm

TUSZ DO PIECZĄTEK
nr kat. 32-340002
•	 do	stempli	polimerowych,	kauczukowych,	
gumowych

•	 nakrętka	w	kolorze	tuszu
•	 pojemność:	30	ml
•	 końcówka	dozująca	ułatwiająca	aplikację	tuszu

DATOWNIK
nr kat. 4011 – miesiące cyframi
nr kat. 4012 – polska wersja miesięcy
•	 wykonany	z	plastiku
•	 samotuszujący
•	 nasączony	czarnym	tuszem
•	 antypoślizgowe	elementy	podstawy
•	 format	daty:	ISO	(4011),	 
data	w	wersji	polskiej	(4012)

•	 wysokość	czcionki:	4	mm

kolory

kolory
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PŁYN DO CZYSZCZENIA 
EKRANÓW TFT/LED/LCD 
250 ml
nr kat. 105
•	 załączona	ściereczka	z	mikrofibry	(20	x	20	cm)
•	 nie	zawiera	alkoholu
•	 nie	pozostawia	smug	na	czyszczonej	powierzchni

ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA 
EKRANÓW TFT/LED/LCD
pojemnik owalny: 100 szt. (145 x 90 mm)
nr kat. 72611
•	 nie	pozostawiają	smug	na	czyszczonej	powierzchni
•	 nie	zawierają	alkoholu
•	 antybakteryjny

UNIWERSALNE ŚCIERECZKI  
DO CZYSZCZENIA
pojemnik owalny: 100 szt. (135 x 88 mm)
nr kat. 72619
•	 do	powierzchni	plastikowych,	metalowych	oraz	mebli	
biurowych

•	 nie	pozostawiają	smug	na	czyszczonej	powierzchni
•	 nie	zawierają	alkoholu
•	 antybakteryjny
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FLAMASTER
nr kat. MF1706
•	 wentylowana	skuwka	w	kolorze	tuszu
•	 nietoksyczny

Komplet 4 kolory: MF1706-4
Komplet 6 kolorów: MF1706-6

FLAMASTRY JUMBO
nr kat. EK33041 – 6 kolorów
nr kat. EK33042 – 12 kolorów
•	 wentylowana	skuwka
•	 tusz	na	bazie	wody
•	 łatwy	do	usunięcia	zarówno	z	ubrań,	jak	i	ze	skóry

KREDKI ŚWIECOWE
nr kat. EK33115
•	 dwustronne	–	końcówki	różnych	grubości
•	 plastikowe
•	 niebrudzące
•	 trójkątny	przekrój	ułatwia	dziecku	chwycić	kredkę	 
w	prawidłowy	sposób

kolory
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KREDKI OŁÓWKOWE
nr kat. MF16416 – 6 kolorów w pudełku
nr kat. MF16417 – 12 kolorów w pudełku
•	 długość:	17,5	cm
•	 średnica:	7,6	mm
•	 średnica	grafitu:	2,6	mm

KREDKI OŁÓWKOWE  
JUMBO
nr kat. EK32473
•	 sześć	intensywnych	kolorów
•	 długość:	17,5	cm
•	 średnica:	10	mm
•	 średnica	grafitu:	5	mm
•	 trójkątny	przekrój	ułatwia	dziecku	chwycić	kredkę	 
w	prawidłowy	sposób

KREDKI OŁÓWKOWE  
JUMBO
nr kat. EK32474
•	 dwanaście	intensywnych	kolorów
•	 temperówka	w	zestawie
•	 długość:	17,5	cm
•	 średnica:	10	mm
•	 średnica	grafitu:	5	mm
•	 trójkątny	przekrój	ułatwia	dziecku	chwycić	kredkę	 
w	prawidłowy	sposób

KREDKI ŚWIECOWE
nr kat. EK34924
•	 wykręcane
•	 plastikowe
•	 średnica	wkładu:	4,5	mm
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