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PRODUCENT NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEJ BATERII NA ŚWIECIE

Baterie ALKALINE POWER
Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających 
małą i średnią ilość energii. Działają znacznie dłużej w sto-
sunku do zwykłych baterii węglowo-cynkowych. Ulepszona 
konstrukcja chroni przed ewentualnym wylaniem baterii. 
Idealne do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, 
latarek, zabawek itp.

Max Plus
Najdłużej działające baterie alkaliczne Energizer w rozmiarze  AA. 
Gdy  nieużywane, zachowują moc do 12 lat, a także posiadają za-
bezpieczenie przed wylewaniem. Rekomendowane do urządzeń 
o wysokim poborze mocy, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne, 
odtwarzacze MP3, GPS, krótkofalówki, kontrolery do gier.

Baterie SPECJALISTYCZNE

Baterie ULTIMATE LITHIUM
Baterie specjalistyczne idealnie nadająca się do takich urządzeń 
jak e-booki, gry, organizatory osobiste, gry i zabawki elektroniczne, 
urządzenia do higieny osobistej, kalkulatory, systemy bezkluczowe, 
piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe, ciśnieniomierze 
elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne. Działają do 11 x dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. 

Najlepsza bateria do pracy w temperaturach ekstremalnych 
od -40°C do +60°C. Bardzo lekkie – aż 33% lżejsze niż baterie 
alkaliczne. Doskonale nadają się do nowoczesnych urządzeń  
hi-tech. Konstrukcja odporna na wycieki. 20-letni okres ważności.

NAJDŁUŻEJ
DZIAŁAJĄCE
BATERIE
ALKALICZNENr1Nasz

indeks rozmiar typ napięcie ilość w j.s.
PB886 L91 AA 1,5V 4 szt.
PB887 L92 AAA 1,5V 4 szt.

indeks rozmiar napięcie ilość w j.s.
PB893 A76 1,5V 2 szt.
PB894 CR2016 3V, 2 szt.
PB895 CR2025 3V 2 szt.
PB900 CR2032 3V 1 szt.
PB901 CR2032 3V 2 szt.
PB902 E23A 12V 1 szt.

indeks rozmiar typ napięcie ilość w j.s.
PB889 LR6 AA 1,5V 4 szt.
PB890 LR3 AAA 1,5V 4 szt.
PB626 LR14 C 1,5V 2 szt.
PB892 LR20 D 1,5V 2 szt.
PB625 6LR61 E 9V 1 szt.

indeks rozmiar typ napięcie ilość w j.s.
PB878 6LR61 E 9V 1 szt.
PB876 LR6 AA 1,5V 4 szt.
PB621 LR6 AA 1,5V 8 szt.
PB622 LR6 AA 1,5V 24 szt.
PB877 LR03 AAA 1,5V 4 szt.
PB623 LR03 AAA 1,5V 8 szt.
PB624 LR03 AAA 1,5V 24 szt.
PB879 LR14 C 1,5V 2 szt.
PB880 LR20 D 1,5V 2 szt.
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B BINDOWNICA GRZEBIENIOWA  
GBC COMBBIND® C100
Nadaje się do użytku w każdym miejscu i o każdej porze
• Przeznaczona jest do bindowania w małych nakładach, do użytku osobistego 
• Binduje do 160 kartek w spiralę o średnicy 19 mm • Niewymagający użycia dużej 
siły ręczny dziurkacz – dziurkuje do 9 kartek (o gramaturze 80 gsm) • 2  lata gwarancji

BINDOWNICA GRZEBIENIOWA  
GBC COMBBIND® C110
Dobierz oznaczony kodami kolorystycznymi grzbiet ProComs
• Przeznaczona jest do bindowania w małych nakładach, do użytku osobistego 
• Binduje do 195 kartek w spiralę o średnicy 21 mm • Niewymagający użycia dużej 
siły ręczny dziurkacz – dziurkuje do 12 kartek (o gramaturze 80 gsm) • System 
Quickstep upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych 
błędów • Kodowany kolorystycznie wskaźnik rozmiaru dokumentu ułatwia wybór 
odpowiedniej spirali • 2  lata gwarancji

indeks
ES1404

indeks
ES1405

BINDOWNICA GRZEBIENIOWA  
GBC COMBBIND® C200
Dobierz oznaczony kodami kolorystycznymi grzbiet ProComs
• Przeznaczona jest do bindowania w średnich nakładach, przez wiele osób • Binduje 
do 330 kartek w spiralę o średnicy 38 mm • Niewymagający użycia dużej siły ręczny 
dziurkacz – dziurkuje do 20 kartek (o gramaturze 80 gsm) • System Quickstep 
upraszcza proces bindowania oraz pozwala uniknąć najczęstszych błędów • Szeroka 
dźwignia dziurkacza i unikalne wskaźniki do wyrównywania kartek gwarantują 
bezwysiłkowy i precyzyjny proces dziurkowania • Binduje dokumenty formatu A4 
i A5 • 2 lata gwarancji

indeks
ES1406

indeks
FE478

BINDOWNICA GALAXY 500
Dziurkuje 28 kartek A4 (80 g)
• System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie 
dokumentów na grzbiet • Oprawia dokumenty o grubości do 510 arkuszy, 
maks. średnica grzbietu 51 mm • Obustronna dźwignia ułatwia proces 
dziurkowania • Szuflada do przechowywania grzbietów i okładek z systemem 
doboru odpowiedniego grzbietu • Wyśrodkowanie linii dziurkowania • 3 przyciski 
umożliwiające szybki wybór formatu dziurkowanego dokumentu (A5, A4, letter) 
• Regulacja odległości linii dziurkowania od krawędzi – 2 pozycje (min. 2,5 mm, 
maks. 4,5 mm) • W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw • 2 lata gwarancji 
na urządzenie

BINDOWNICA BINGO ER/MAXI BINGO ER
Do grzbietów plastikowych
• Bindownica do grzbietów plastikowych z ergonomiczną dźwignią o dwóch 
ramionach, które zapewniają lekkie i precyzyjne dziurkowanie kartek • Stabilność 
zapewniają antypoślizgowe gumowe nóżki • Posiada ogranicznik formatu • Polecana 
dla małych i średnich biur • Urządzenie może służyć także jako dziurkacz wykonujący 
cztery otwory do segregatorów • 2 lata gwarancji

indeks rodzaj dziurkuje  
kartek 80 g

oprawia 
kartek rodzaj grzbietu wymiary

OP477 Bingo ER 8 145 plastikowy 100x390x231 mm
OP459 Maxi Bingo ER 12 440 plastikowy 160x388x260 mm

BINDOWNICA METALBIND EASY 120
Nieziemsko prosta obsługa
NOWOŚĆ Bindownica kanałowa OPUS Easy 120 to nowoczesne urządzenie systemu 
METALBIND przeznaczone do użytku biurowego, które umożliwia bindowanie 
dokumentów o grubości do 120 kartek • Urządzenie jest solidne lecz stosunkowo 
lekkie, małe i bardzo łatwe w użyciu • Dzięki zastosowaniu opatentowanej szczęki 
bindującej kanał jest równomiernie zagniatany • Urządzenie może również 
pracować w systemie C-BIND bez konieczności stosowania dodatkowych wkładek! 
• Urządzenie szczególnie polecane do szybkich opraw biurowych z okładkami 
O.EASY Cover

indeks
OP1000

PRODUKT

POLSKI

Bindownice

Okładki do bindowania 
znajdziesz na str. 145

Grzbiety do bindowania 
znajdziesz na str. 87
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indeks typ rodzaj
PP172 uniwersalny wkład
PP173 uniwersalny z listwą
PP174 tygodniowy wkład
PP170 tygodniowy z listwą

indeks typ rodzaj
PP175 miesięczny wkład
PP176 miesięczny z listwą
PP164 2-letni, tygodniowy A2 wkład
PP177 2-letni, tygodniowy A2 z listwą

BIUWAR PAPIEROWY
Oryginalny projekt zgodny z zasadami organizacji czasu pracy
• Kalendarz dwuletni lub roczny (biuwar miesięczny – miesiąc na każdej stronie) 
• Ilość kartek 30, miesięczny 24 kartki • Dostępny również z listwą ochronną, 
zabezpieczającą kartki przed zginaniem • Wymiary: A2 (590x395 mm) i pozostałe 
470x330 mm

BLOKI BIUROWE STANDARD
Podkładka z grubej tektury
• Okładka z kredy 115 g • Oryginalne, nowoczesne 
wzory okładek • Produkt niezwykle przydatny 
w biurze, szkole oraz w domu

indeks format kartek
ID275 A4 50
ID274 A4 100
ID218 A5 50
ID219 A6 100
ID276 A5 100

indeks kartek format
DN035 100 A4
DN037 50 A4
DN036 100 A5
DN038 50 A5

BLOK BIUROWY OFFICE PRODUCTS
Blok biurowy w niebieską kratkę 5x5 mm
• Gramatura kartek 70 g/m2 • Gramatura okładki 120 g/m2 (przód)  
oraz 200 g/m2 (tył) • Miejsca opisowe • Klejony po krótkim boku  
• Przednia okładka z papieru kredowego

indeks kartek rodzaj
DN851 20 kratka
PB052 50 gładki

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kartek rodzaj rozmiar
PB931 50 gładki 65x100 cm
PB930 20 kratka 65x100 cm

indeks kartek rodzaj rozmiar
PB376 50 gładki 58,5x81 cm
PB377 20 kratka 58,5x81 cm

BLOKI DO FLIPCHARTÓW Q-CONNECT
Rozmiar 65x100 cm
• Gramatura papieru 70 g/m2 • Posiada 5 otworów do zawieszania • Kolor biały

BLOKI DO FLIPCHARTÓW OFFICE PRODUCTS
Ekonomiczne bloki do flipchartów
• Gramatura papieru 60-70 g/m2 • 5 otworów do zawieszania • Kolor biały indeks format rodzaj kartek

ID002 A4 biały 20
ID001 A3 biały 20
ID004 A4 kolorowy 20
ID194 A3 kolorowy 20

BLOKI RYSUNKOWE
Wysokiej jakości papier
• Całość na podkładzie z grubej tektury 
• Kolorowe okładki z papieru kredowego, 
przyciągające uwagę dzieci

Bloki biurowe

Bloki rysunkowe

Biuwary

Bloki do flipchartów

Zeszyty znajdziesz  
na str. 228-231

Podkłady na biurko 
znajdziesz na str. 164

Folie do prezentacji 
znajdziesz na str. 77

Masy mocujące 
znajdziesz na str. 126


