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KALKULATOR KIESZONKOWY CASIO SL-310 UC
10-pozycyjny wyświetlacz
• Podwójne zasilanie • Plastikowe klawisze • Zmiana znaku -/+ • Klawisz cofania 
• Obliczenia tax+/tax- • Obliczenia H/M/S • Ciekawa kolorystyka 
• Wymiary 118x70x8,40 mm • 2 lata gwarancji

indeks kolor
ZI149-23 jasny zielony
ZI149-2 czarny
ZI149-1 niebieski
ZI149-4 zielony
ZI149-17 jasny niebieski
ZI149-08 jasny różowy
ZI149-12 fioletowy
ZI149-8 różowy
ZI149-7 pomarańczowy
ZI149-10 biały

indeks
ZI221

KALKULATOR WODOODPORNY 
CASIO WM-320 MT
12-pozycyjny wyświetlacz
• Duży wyświetlacz • Podwójne zasilanie • Waga 175 g • Bateria CR 2032 • Gumowe 
stopki zabezpieczające przed przesuwaniem się kalkulatora • Poziom ochrony 
przeciw pyłowi i wodzie IP54 • Wymiary 168,50x108,50x33,40  mm • 2 lata gwarancji

KALKULATOR BIUROWY MH-12BK
12-pozycyjny wyświetlacz
• Zasilanie: bateria + zasilanie słoneczne • Klasyczne liczenie procentów (klp) 
• Wymiary 127x136,50x27,60 mm • Waga 125 g • Wygodne obliczanie marży MU 
• 2 lata gwarancji

indeks
ZI150-2

indeks
ZI064

KALKULATOR CASIO MJ-120D PLUS
12-pozycyjny, duży wyświetlacz
• Podwójne zasilanie • Automatyczny przegląd operacji • 300 kroków sprawdzania 
wyników i korekty • Klawisz cofania • Obliczenia tax+/tax- • Obliczanie sumy 
końcowej (GT) • Obliczenia marży • Klawisz podwójnego zera • Wymiary 
148x126,50x28,60 mm • 2 lata gwarancji

indeks
ZI219

KALKULATOR BIUROWY CASIO GR-12
12-pozycyjny wyświetlacz
• Podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44) • Duży wyświetlacz • Waga 225 g 
• Gumowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem się kalkulatora 
• Pierwiastek kwadratowy • Procenty • Podwójna pamięć • Klawisz cofania 
• Znak +/– • Obliczenia marżowe • Zaokrąglanie liczb (w górę i w dół) • Przybliżenia 
do 4, 2, 1, 0 miejsc po przecinku • Zapis walutowy • Znacznik części tysięcznej 
• Wymiary 34,5x155x210 mm • 2 lata gwarancji

KALKULATOR KIESZONKOWY LC-100NR/ 
LC-210NR/LC-310NR
Kalkulator kieszonkowy z 8-pozycyjnym wyświetlaczem
• Operacje z wykorzystaniem pamięci M+/M– • Typ baterii guzikowa: GP189 
• Pierwiastek kwadratowy • Trzy przyciski pamięci • 2 lata gwarancji

indeks model kolor wymiary waga
KBK117 LC-110NR czarny 87x58x12 mm 31 g
KBK118 LC-210NR czarny 98x62x11 mm 34 g
KBK119 LC-310NR czarny 114x69x18 mm 63 g

Kalkulatory
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KALKULATOR KIESZONKOWY CITIZEN 
SLD+SOLAR  SLD-100NR/SLD-200NR
Kalkulator kieszonkowy z 8-pozycyjnym wyświetlaczem
• Operacje w wykorzystaniem pamięci M+/M– • Typ baterii guzikowa: GP189 
• Pierwiastek kwadratowy • Trzy przyciski pamięci • Dodatkowe baterie solarne 
• 2 lata gwarancji

indeks model kolor wymiary waga
KBK120 SLD-100NR czarny 90x60x11 mm 32 g
KBK121 SLD-200NR czarny 98x60x10 mm 34 g

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-805NR
8-pozycyjny wyświetlacz
• Obliczanie z wykorzystaniem pamięci M+/M– • Podwójne zasilanie: typ 
baterii GP189 + baterie słoneczne • Wymiary 124x102x25 mm • Kolor czarny 
• 2 lata gwarancji

indeks kolor wymiary waga
KBK114 czarny 124x102x25 mm 87 g

KALKULATOR BIUROWY  
CITIZEN CT-500VII
10-pozycyjny wyświetlacz
• Stały kąt nachylenia • Automatyczne wyłączanie kalkulatora • Przycisk procenty 
• Przycisk z podwójnym zerem • Przycisk ceny z/bez podatku • Sprawdzanie i korekta 
– umożliwia przeglądanie i korektę poprzednich wpisów • VAT / podatek obrotowy – 
szybkie dodawanie lub odejmowanie lokalnych podatków obrotowych od wartości 
• Pierwiastek kwadratowy – zasada pełnych kosztów • Zmiana znaku • Trzy przyciski 
pamięci • 2 lata gwarancji

indeks wymiary waga
KBK122 136x134x28 mm 140 g

indeks kolor wymiary waga
KBK111-2 czarny 203x158x31 mm 228 g
KBK111-1 niebieski 203x158x31 mm 228 g
KBK111-3 burgundowy 203x158x31 mm 228 g

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-888X
12-pozycyjny wyświetlacz
• Podwója pamięć MII • Obliczanie marżu MU • Określanie miejsc po przecinku 
• Zaokrąglanie wyników • Klawisz cofania • Obliczanie z wykorzystaniem pamięci 
M+/M– • Podwójne zasilanie: typ baterii CR2032 + baterie słoneczne • Wymiary 
203x158x31 mm • 2 lata gwarancji

indeks kolor wymiary waga
KBK107 / czarno-szary 152x152x27 mm 164 g

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-368
12-pozycyjny wyświetlacz
• Podwójna pamięć MII • Obliczanie marżu MU • Klawisz zmiany znaku • Określanie 
miejsc po przecinku • Zaokrąglanie wyników • Klawisz cofania • Obliczanie 
z wykorzystaniem pamięci M+/M– • Podwójne zasilanie: typ baterii CR2032 + baterie 
słoneczne • Wymiary 152x152x27 mm • Kolor czarno-szary • 2 lata gwarancji

indeks rodzaj
KW694-2 / biało-czarny
KW694-4 / biało-zielony
KW694-7 / biało-pomarańczowy

KALKULATOR KIESZONKOWY TOOR TR-295
8-pozycyjny wyświetlacz
• Kasowanie ostatniej pozycji • Obliczanie procentu • Pamięć • Zasilanie bateryjne 
• Zgodny z wymaganiami UE • Wymiary 90x55x11 mm • Dożywotnia gwarancja
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indeks
KW1033

KALKULATOR KIESZONKOWY  
TOOR TR-227 Z KLAPKĄ
12-pozycyjny wyświetlacz
• Kasowanie ostatniej pozycji • Obliczanie pierwiastka • Obliczanie procentu • Pamięć 
• Wymiary 102 x 60 x 12 mm • Zgodny z wymaganiami UE • Dożywotnia gwarancja

indeks
KW1034

KALKULATOR BIUROWY TOOR TR-1216
12-pozycyjny wyświetlacz
• Biurowy z ruchomym wyświetlaczem • Marża/obniżka • Klawisz cofania ostatniej 
cyfry • Kasowanie ostatniej pozycji • Wybór trybu przecinka • Całkowite kasowanie 
rejestrów i pamięci • Wymiary 186 x 112 x 29 mm • Dożywotnia gwarancja

indeks
KW463

KALKULATOR BIUROWY TR-2245
12-pozycyjny wyświetlacz
• Pamięć • Pierwiastkowanie • Obliczanie procentu liczby • Marża/obniżka 
• Zmiana znaku • Suma ogólna • Klawisz cofania ostatniej cyfry • Kasowanie 
ostatniej pozycji • Zasilanie bateryjne i słoneczne • Wymiary 142 x 105 x 23 mm 
• Dożywotnia gwarancja

indeks
ZI004

KALKULATOR VECTOR KAV DK-206 BLK
12-pozycyjny wyświetlacz
• Duży wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia • Podwójne zasilanie 
• Zaokrąglanie wyników • Klawisz cofania • Klawisz zmiany znaku +/– • Obliczanie 
sumy końcowej (GT) • Klawisz podwójnego zera • Wymiary 200x155x27 mm 
• 6 lat gwarancji

indeks
ZI048

KALKULATOR VECTOR KAV CD-2401 BLK
12-pozycyjny wyświetlacz
• Podwójne zasilanie • Klawisz cofania • Obliczanie sumy końcowej (GT) • Klawisz 
podwójnego zera • Wymiary 130x103x32 mm • 6 lat gwarancji

indeks
ZI006

KALKULATOR VECTOR KAV DK-222
12-pozycyjny wyświetlacz
• Mały biurowy kalkulator • Podwójne zasilanie • Obliczanie marży • Klawisz cofania 
• Zaokrąglanie wyników • Wymiary 103x137x32 mm • 6 lat gwarancji
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indeks
ZI2455

KALKULATOR VECTOR KAV CD-2455 BLK
12-pozycyjny wyświetlacz
• Podwójne zasilanie • Obliczanie marży • Suma końcowa GT • Klawisz cofania 
• Zaokrąglanie wyników • Plastikowe przyciski • Wymiary 160x155x35 mm 
• 6 lat gwarancji

indeks kolor
ZI005-2 czarny
ZI005-5 szary

KALKULATOR VECTOR KAV DK-209 (2 KOLORY)
12-pozycyjny wyświetlacz
• Duży wyświetlacz • Podwójne zasilanie • Podwójna pamięć • Zaokrąglanie 
wyników • Klawisz cofania • Klawisz podwójnego zera • Klawisz zmiany znaku +/– 
• Obliczanie marży • Obliczenia procentowe • Plastikowa obudowa i klawisze 
• Wymiary 160x152x32 mm • 6 lat gwarancji

indeks kolor g/m2 ark.
AR401 Gładki biały 250 20
AR420 Gładki kremowy 250 20
AR463 Holland biały 100 50
AR462 Holland kremowy 100 50
AR296 Iceland diamentowa biel 220 20
AR295 Iceland kremowy 220 20
AR332 Iceland złoty 220 20
AR285 Kora biały 230 20
AR286 Kora kremowy 230 20
AR287 Kryształ biały 230 20

indeks kolor g/m2 ark.
AR288 Kryształ kremowy 230 20
AR425 Laid biały 120 50
AR426 Laid kremowy 120 50
AR297 Millenium biały 220 20
AR595 Millenium kremowy 220 20
AR333 Millenium srebrny 220 20
AR289 Płótno biały 230 20
AR290 Płótno kremowy 230 20
AR593 Sukno biały 180 20
AR594 Sukno kremowy 180 20

Kora KryształPłótno

Iceland Millenium Laid

Sukno

Holland

KARTONY OZDOBNE
Faktura i kolor jedyne w swoim rodzaju
• Efektowne, tłoczone i metalizowane kartony do druku zaproszeń, menu, wizytówek, 
dyplomów, kart okolicznościowych • Karton z wyraźnym tłoczeniem polecamy 
do drukarek atramentowych, karton metalizowany do drukarek laserowych 
• Najwyższej jakości papier 100, 120 i 250 g/m2 jest przeznaczony do drukarek 
laserowych i atramentowych • Opakowanie 20 lub 50 ark. A4

Kartony ozdobne

Koperty ozdobne 
znajdziesz na str. 103-104
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Kindeks kolor
ES587-3 czerwony
ES587-1 niebieski
ES587-2 czarny

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE 
EUROPOST VIVIDA
Pasuje do pozostałych artykułów z linii VIVIDA
• W komplecie z 5 teczkami zawieszanymi A4 Esselte i kieszonkami do opisu 
• Pomieści do 15 teczek zawieszanych A4 • Wyposażona w zapięcie zabezpieczające 
dokumenty • Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przenoszenie • Po wyjęciu teczek 
może również służyć jako walizeczka do przechowywania różnych rzeczy

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE  
PS A4 HAN SWING
Przy rączkach miejsca na umieszczenie artykułów piszących
• Wykonany z trwałego polistyrenu • Praktyczne rączki umożliwiają wygodne 
przenoszenie pojemnika • Mieści 20 teczek zawieszkowych lub 3 segregatory A4/50 
• Wymiary 390x150x260 mm

indeks kolor
DN1145-05 szary
DN1145-02 czarny

indeks kolor
DN1145-01 niebieski
DN1145-03 czerwony

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

indeks kolor
ES341-2 czarny
ES341-3 czerwony
ES341-1 niebieski
ES341-20 transparentny

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE  
LEITZ PLUS + 5 TECZEK
Specjalne uchwyty ułatwiają przenoszenie 
• Odpowiednia dla wszystkich rodzajów teczek A4 • Posiada specjalne uchwyty 
ułatwiające przenoszenie • W komplecie z 5 teczkami, etykietami i kieszonkami 
na etykiety • Obniżony przód ułatwia czytanie opisów

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE 
Q-CONNECT OFFICE SET
Miniarchiwum na teczki zawieszkowe
• Kartoteka – mini archiwum wykonane z metalowej siateczki powlekanej lakierem 
• Wymiary 335x250x285 mm • Kompatybilny z większością teczek zawieszkowych 
dostępnych na rynku • Szerokość szyny do zawieszania teczek 18,5 cm (pojemność 
ok. 10-30 teczek zawieszkowych w zależności od wypełnienia teczek)

indeks kolor
PB1141 czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

kolor XS S M L
czarny KW028-2 KW029-2 KW030-2 KW031-2
czerwony KW028-3 KW029-3 KW030-3 KW031-3
niebieski KW028-1 KW029-1 KW030-1 KW031-1

KASETKI NA PIENIĄDZE 8878
Posiadają plastikową tackę na bilon
• Metalowe kasetki lakierowane o zaokrąglanych brzegach • Zamykane na kluczyk 
(w zestawie 2 kluczyki) • Dostępne w czterech rozmiarach: XS – 70x120x153 mm, 
S – 77x157x207 mm, M – 82x192x262 mm, L – 100x217x300 mm

KIESZENIE MAGAZYNOWE 
Z PASKAMI MONTAŻOWYMI
• Kieszeń magazynowa posiadająca paski montażowe zakończone w kształcie 
strzałek, umożliwiające zaczepienie w otworach mocujących • Przeznaczona jest 
do informacji umieszczonych długoterminowo na pojemnikach do przechowywania 
czy skrzyniach do transportu • Dzięki swej wytrzymałości sprawdza się na 
ruchomych kontenerach transportowych, np. metalowych skrzynkach • Kieszenie 
nie wypadają podczas silnych wstrząsów • Niebieska tylna ścianka oraz przednia 
przezroczysta wykonane są z wytrzymałego polipropylenu • Posiada klapkę, która 
chroni dokumenty przed wilgocią i kurzem • Pełna przezroczystość i możliwość 
skanowania • Szybka wymiana dokumentów • 50 sztuk w opakowaniu

indeks kolor wymiary (mm)
DU1535-1 niebieski 210x148
DU1536-1 niebieski 210x297 (pion)
DU1537-1 niebieski 297x210 (poziom)

Kasetki na pieniądze

Kieszenie magazynowe

Kartoteki na teczki zawieszkowe Teczki zawieszkowe 
znajdziesz na str. 212-213
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KIESZENIE MAGAZYNOWE MAGNETYCZNE
Mocowana na magnes
• Kieszeń z dwoma paskami magnetycznymi na tylnej ściance • Zastosowanie 
na metalowych powierzchniach, takich jak regały magazynowe, perforowane 
metalowe ścianki i metalowe pojemniki • Niebieska folia tylnej ścianki i przezroczyste 
okienko wykonane zostały z mocnego i trwałego polipropylenu • Odpowiednia dla 
skanerów i odporne na rozdarcia • Szybka wymiana zadrukowanych etykiet • 50 sztuk 
w opakowaniu

indeks kolor wymiary (mm)
DU1527-1 niebieski 100x38
DU1528-1 niebieski 150x67
DU1575-1 niebieski 210x74
DU1576-1 niebieski 297x74

indeks kolor wymiary (mm)
DU1577-1 niebieski 148x105
DU1529-1 niebieski 210x148 (A5 pozioma)
DU1530-1 niebieski 210x297 (A4 pionowa)
DU1531-1 niebieski 297x210 (A4 pozioma)

KIESZENIE MAGAZYNOWE 
MAGNETYCZNE NEODYMOWE
Mocowana na silny magnes neodymowy
• Duża siła przyczepności dzięki zastosowaniu dwóch magnesów neodymowych 
• Tylna niebieska ścianka i przednia przezroczysta, wykonana z wytrzymałego 
polipropylenu • Dostosowana do skanowania i odporna na rozdarcia • Posiada 
klapkę, która chroni dokumenty przed wilgocią i kurzem • Do zastosowania 
na powierzchniach metalowych, takich jak półki i kontenery w magazynie 
• Dokument można z łatwością wymienić • 10 sztuk w opakowaniu

KIESZENIE MAGAZYNOWE 
Z UCHWYTAMI Z DRUTU
Mocowana uchwytami z drutu
• Kieszeń z uchwytami z galwanizowanego i elastycznego drutu do łatwego 
i pewnego przymocowania • Do zastosowania na pojemnikach do transportowania, 
skrzyniach, drewnianych zabezpieczeniach przewożonego towaru, kartonach 
na paletach • Niebieska tylna część i przezroczyste okienko z przodu wykonane 
z mocnego polipropylenu • Produkt przeznaczony do skanowania i odporny 
na rozerwanie • Posiada klapkę, która chroni dokumenty przed wilgocią i kurzem 
• Szybka wymiana dokumentów • 50 sztuk w opakowaniu

indeks kolor wymiary (mm)
DU1532-1 niebieski 210x148 (A5 pozioma)
DU1533-1 niebieski 210x297 (A4 pionowa)
DU1534-1 niebieski 297x210 (A4 pozioma)

indeks kolor wymiary (mm)
DU1538-1 niebieski 210x148 (A5 pozioma)
DU1539-1 niebieski 210x297 (A4 pionowa)
DU1540-1 niebieski 297x210 (A4 pozioma)
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KIESZENIE MAGAZYNOWE – OPASKA 
NA STOPĘ PALETOWĄ
Idealna do oznaczenia palet
• Opaska z czterema kieszeniami do zamocowania na stopie palety • Łatwe 
mocowanie do stopy palety poprzez zaczep na rzepy • Możliwość opisania 
wszystkich czterech boków opaski • Wycięcie na kciuk w przezroczystym okienku 
ułatwia wysunięcie etykiety • Niebieska folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko 
wykonane zostały z mocnego i trwałego polipropylenu • Odpowiednie dla 
skanerów i odporne na rozdarcia • Szybka wymiana zadrukowanych etykiet 
• Szablony do etykiet do pobrania na www.duraprint.pl • Wymiary wewnętrzne: 
140x65/90x65 mm (SxW) • Wymiary zewnętrzne: 596x75x0,8 mm (SxWxG)

indeks kolor wymiary
DU1588-1 niebieski 140x65/90x65 mm

indeks kolor ilość
AM213 czerwony 5 szt.

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA TARIFOLD A4 
KANG EASY LOAD 5 Z KLIPEM MAGNETYCZNYM
Otwierana po przekątnej
• Uniwersalna, przezroczysta kieszeń A4 z klipsem magnetycznym • Tył kieszeni 
pokryty warstwą specjalnego kleju umożliwiającego wielokrotne przyklejanie 
kieszeni do czystych powierzchni bez pozostawiania śladów

KLEJ W PŁYNIE DWUSTRONNY AMOS
2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni  
i wąska do precyzyjnego dozowania
• Wysokiej jakości • Bezbarwny, bezwonny • Niebrudzący  
• Zmywalny • Nie zawiera kwasów • Zgodny z normą CE  
• Pojemność 34 ml

indeks
KW159

KLEJ W PŁYNIE DONAU ROLLER
Nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy
• Klej w płynie wyposażony w metalową kulkę 
do nanoszenia kleju • Do precyzyjnego klejenia m.in. 
papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. • Przeznaczony 
do biura, szkoły oraz domu • Nie zawiera rozpuszczalników 
i zapachu – bezpieczny dla środowiska • Usuwalny 
za pomocą wody • Szybkoschnący • Bezbarwny • Prosty 
w użyciu • Pojemność 50 ml

indeks
DN604

Kieszenie samoprzylepne Kleje w płynie

indeks rodzaj
KW131 30 ml
KW1025 40 ml
KW1026 50 ml

KLEJ W PŁYNIE K
Dobre właściwości klejące
• Bezbarwny • Niebrudzący • Do papieru i tektury • Na bazie wody

KLEJ W PŁYNIE OFFICE PRODUCTS 
Z GĄBCZASTĄ KOŃCÓWKĄ
Do precyzyjnego klejenia papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
• Klej w płynie wyposażony w gąbczastą końcówkę • Przeznaczony do biura, 
szkoły oraz domu • Nie zawiera rozpuszczalników • Bezzapachowy • Nie niszczy 
ani nie deformuje klejonej warstwy • Usuwalny za pomocą wody • Prosty w użyciu 
• Nietoksyczny • Pojemność 50 ml

indeks
DN149
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indeks rodzaj szer. klejenia
KW017 8 g 15 mm
KW018 15 g 19 mm
KW019 22 g 23 mm
KW020 35 g 26 mm

KLEJ W SZTYFCIE AMOS
Ulubiony klej wielu klientów
• 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 • 3 lata gwarancji 
• Przebadany w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA

indeks rodzaj
KW384 8 g

KLEJ W SZTYFCIE AMOS MAGIC
Duża siła klejenia po wyschnięciu
• Łatwy w użyciu • Niebrudzący, zmywalny • Nie zawiera kwasów 
• Zawiera PVP • Kolor niebieski zanika w miarę wysychania kleju

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 • Nie niszczy ani nie deformuje klejonej 
warstwy • Usuwalny za pomocą wody • Przeznaczony do biura, szkoły oraz domu 
• Prosty w użyciu • 6 lat przydatności do użycia • Kolor biały, po naniesieniu 
bezbarwny

indeks rodzaj
DN428 8 g
DN151 15 g
DN1052 25 g
DN153 35 g
DN1160 40 g

•   Nie pozostawia śladów na powierzchni klejonej,  
przezroczysty.

KLEJ 
SCOTCH® 

• Doskonały do papieru i kartonu
• Wiąże po jednym pociągnięciu
• Bez zbrylania i grudek

1 2 3

Klej specjalistyczny Scotch® w sztyfcie

Specjalna formuła kleju 
dla silnego i długotrwałe-
go połączenia

Bezpieczny  
dla dzieci - bez 

rozpuszczalników1. 1 sztyft 8 g  3M045
2. 1 sztyft 21 g  3M036
3. 1 sztyft 40 g  3M099

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks rodzaj
TO324 8 g
TO331 15 g
TO103 21 g

KLEJ W SZTYFCIE ŻELOWY TOMA
Wyjątkowo mocny i trwały
• Do klejenia papieru, kartonu • Bezbarwny i nie brudzący

KLIPS ARCHIWIZACYJNY Q-CONNECT Z-CLIP
Przeznaczony dla pliku dokumentów o grubości max. 7 cm
• Najwyższej jakości, o podwyższonej elastyczności • Plastikowe uchwyty do spinania 
oraz archiwizacji dokumentów • Niełamliwy – dzięki specjalnej masie plastycznej 
nadaje się do wielokrotnego użytku (wysokogatunkowy PP) • Dzięki zastosowaniu 
specjalnego „zamka” – niezwykle prosty w użyciu, dodatkowo zamek zabezpiecza 
klips przed otwieraniem • Długość wąsów 10,5 cm • Odległość między dziurkami 
8 cm • Kolor biały

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks
PB933

Klipsy archiwizacyjne

Kleje w sztyfcie
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KLIPY DO DOKUMENTÓW
Do wielokrotnego użytku
• Metalowe – odporne na odkształcenia

indeks rozmiar ilość rodzaj 
opakowania

PB1195 15 mm 12 kartonik
DN135 19 mm 12 kartonik
PB1013 19 mm 30 plastikowe
DN136 25 mm 12 kartonik
PB1014 32 mm 12 plastikowe
DN137 32 mm 12 kartonik
DN138 41 mm 12 kartonik
PB1015 41 mm 6 plastikowe
DN139 51 mm 12 kartonik

Koperty bąbelkoweindeks
wymiar

wewnętrzny
koperta kolor

karton
szt.

BG030 95x165 mm A – 11 biała 200

BG031 115x215 mm B – 12 biała 200

BG032 145x215 mm C – 13 biała 100

BG033 175x265 mm D – 14 biała 100

BG034 215x265 mm E – 15 biała 100

BG035 215x340 mm F – 16 biała 100

BG036 225x340 mm G – 17 biała 100

BG037 265x360 mm H – 18 biała 100

BG038 295x445 mm I – 19 biała 50

BG039 345x470 mm K – 20 biała 50

BG040 175x165 mm CD biała 100

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty bezpieczne  
DEPOSACK

indeks
wymiar

wewnętrzny
koperta kolor

karton
szt.

AG243 155x260 mm M5(b) biała A500 Deposack biała 500

AG244 155x260 mm M5(b) BEZP transp A500 Deposack transparentna 500

AG245 185x260 mm B5(b) BEZP biała A500 Deposack biała 500

AG246 185x260 mm B5(b) BEZP transp A500 Deposack transparentna 500

AG247 255x360 mm B4(b) BEZP biała A500 Deposack biała 500

AG248 255x360 mm B4(b) BEZP transp A500 Deposack transparentna 500

KOPERTY BEZPIECZNE
Do wpłat bankowych i wartościowych przedmiotów
• Przeznaczone do zabezpieczania i transportowania wpłat bankowych, 
wartościowych przedmiotów, tajnych dokumentów  
• Dostępne kolory: biały, transparentny

indeks kolor wymiar ilość
EM639 biały B5 1 szt.
EM638 transparentny B5 1 szt.
EM640 biały B4 1szt.
EM641 transparentny B4 1 szt.

Koperty kurierskie

indeks wymiar koperta
opak.

szt.

AG228 170x135 mm Kurierska C6 1-k 1000

AG229 230x115 mm Kurierska DL 1-k 1000

AG230 240x170 mm Kurierska C5 1-k 1000

AG232 325x230 mm Kurierska C4 1-k 1000

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty bezpieczne

Koperty bąbelkowe

Koperty kurierskie

Klipy biurowe
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C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

indeks wymiar
EM643 C6
EM642 C5

KOPERTY KURIERSKIE
Idealne na listy przewozowe
• Przeznaczone do przesyłek kurierskich na listy przewozowe  
• W formacie C5 oraz C6 • Pakowane po 500 szt.

OLEJOWANE KOPERTY DO NISZCZAREK OPUS
Bez ryzyka zabrudzenia rąk i urządzenia
• Uniwersalne koperty do ręcznego smarowania noży tnących w niszczarkach 
• Nasączone wysokiej jakości olejem • Regularne ich stosowanie znacznie wydłuża 
żywotność i bezawaryjność noży tnących niszczarki • W opakowaniu 18 sztuk

indeks
OP186

Koperty HK
samoklejące z paskiem

indeks wymiar koperta poddruk okno mm
opak. 

szt.

NC101 114 x162 mm C6 HK biała niebieski – 1000

BG015 110x220 mm DL HK biała niebieski – 1000

BG016

162x229 mm

C5 HK biała – – 500

AG218 C5 HK biała niebieski – 500

BG017 C5 HK brązowa – – 500

BG018

176x250 mm

B5 HK biała
– – 500

BG018-50 – – 50

BG019
B5 HK brązowa

– – 500

BG019-50 – – 50

NC043

229x324 mm

C4 HK biała – – 250

AG219 C4 HK biała niebieski – 250

AG220 C4 HK biała okno prawe niebieski 45x90 250

BG021 C4 HK brązowa – – 250

BG022
250x353 mm

B4 HK biała – – 250

BG023 B4 HK brązowa – – 250

Koperty olejowane

Koperty papierowe białe

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty HK 
samoklejące z paskiem – delux

indeks wymiar koperta poddruk g/m2 opak. szt.

AG222 114x162 mm C6 HK biała DELUX niebieski 120 1000

AG223 110x220 mm DL HK biała DELUX niebieski 120 1000

AG224 162x229 mm C5 HK biała DELUX niebieski 120 500

NC191 229x324 mm C4 HK biała DELUX niebieski 120 250

Koperty z nadrukiem
– pełnokolorowy zadruk kopert
– druk dwustronny
– druk na spad

O szczegóły pytaj  
handlowca / opiekunaSortery na korespondencję 

znajdziesz na str. 192-193
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C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty SK samoklejące
pakowane w kartony

indeks wymiar koperta poddruk
okno 
mm

opak. szt.

BG001

114x162 mm

C6 SK biała niebieski – 1000

BG002 C6 SK biała okno prawe niebieski 45x90 1000

BG003 C6 SK biała okno lewe niebieski 45x90 1000

BG004

110x220 mm

DL SK biała niebieski – 1000

BG005 DL SK biała okno prawe niebieski 45x90 1000

BG006 DL SK biała okno lewe niebieski 45x90 1000

C5SKDB

162x229 mm

C5 SK biała długi bok niebieski – 500

NC058
C5 SK biała długi bok okno prawe 
środek

– 45x90 500

AG016
C5 SK biała długi bok okno lewe 
środek

– – 500

BG007 C5 SK biała – – 500

AG225 C5 SK biała niebieski – 500

BG008 C5 SK brązowa – – 500

BG009
176x250 mm

B5 SK biała – – 500

BG010 B5 SK brązowa – – 500

BG011

229x324 mm

C4 SK biała – – 250

AG226 C4 SK biała niebieski – 250

NC193 C4  SK biała okna prawe niebieski 45x90 250

BG012 C4 SK brązowa – – 250

BG013
250x353 mm

B4 SK biała – – 250

BG014 B4 SK brązowa – – 250

Koperty 
KONFEKCJONOWANE
pakowane w folię

indeks wymiar koperta opak. szt.

BG001-25

114x162 mm

C6 SK biała '25 25

BG001-50 C6 SK biała '50 50

BG001-100 C6 SK biała '100 100

NC008-50 C6 NK biała '50 50

BG004-25

110x220 mm

DL SK biała '25 25

BG004-50 DL SK biała '50 50

BG004-100 DL SK biała '100 100

BG016-25

162x229 mm

C5 HK biała '25 25

BG016-50 C5 HK biała '50 50

BG017-25 C5 HK brązowa '25 25

BG017-50 C5 HK brązowa '50 50

BG018-10

176x250 mm

B5 HK biała '10 10

BG018-25 B5 HK biała '25 25

BG018-50 B5 HK biała '50 50

BG019-10 B5 HK brązowa '10 10

BG019-25 B5 HK brązowa '25 25

BG019-50 B5 HK brązowa '50 50

NC043-10

229x324 mm

C4 HK biała '10 10

NC043-25 C4 HK biała '25 25

BG021-10 C4 HK brązowa '10 10

BG021-25 C4 HK brązowa '25 25

BG022-10

250x353 mm

B4 HK biała '10 10

BG022-25 B4 HK biała '25 25

BG023-10 B4 HK brązowa '10 10

BG023-25 B4 HK brązowa '25 25

indeks wymiar koperta opak. szt.

BG025

229x324x38 mm

C4 HK RBD biała
250

BG025-25 25

BG026
C4 HK RBD brązowa

250

BG026-25 25

BG027

250x353x38 mm

B4 HK RBD biała
250

BG027-25 25

BG028
B4 HK RBD brązowa

250

BG028-25 25

NC077

280x400x40 mm

E4 HK RBD biała
250

NC077-25 25

BG029
E4 HK RBD brązowa

250

BG029-25 25

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty RBD
rozszerzane boki i dno

Koperty kremowe
indeks wymiar koperta opak. szt.

AG128 114x162 mm DL HK kremowa '25 25

AG129 162x229 mm C5 HK kremowa '25 25

Koperty papierowe ozdobne

Etykiety na koperty 
znajdziesz na str. 70-72
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indeks format kolor
AR522 C6 biały
AR491 C6 kremowy
AR498 DL biały
AR446 DL kremowy

KOPERTY OZDOBNE MILLENIUM
Elegancja na każdą okazję!
• Wykonane z metalizowanego papieru Millenium 120 g/m2  
• Koperty z samoprzylepnym paskiem • 10 sztuk w opakowaniu

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks
TO323

KOREKTOR W PIÓRZE TOMA TO-014
Szybkoschnący płyn korekcyjny
• Metalowa końcówka • Bez toksycznych rozpuszczalników • Pojemność 10 ml

indeks
UN043

KOREKTOR W PIÓRZE CLP-300
Precyzja w dozowaniu
• Szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • Dokładnie koryguje pismo ręczne 
i na wydrukach komputerowych • Metalowa końcówka z węglika wolframu 
pozwala precyzyjnie dozować płyn korygujący do ostatniej kropli • Wyposażony 
w bezpieczną skuwkę – specjalny otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej 
połknięcia • Grubość linii korygowania 1,2 mm • Pojemność 8 ml

KOREKTOR W PŁYNIE DONAU Z GĄBKĄ
Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• W buteleczce • Płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię • Łatwy 
do nanoszenia, szybko zasychający • Płyn korekcyjny na bazie wody przyjazny 
środowisku • Nakrętka z zamocowanym aplikatorem (gąbeczka) ułatwiającym 
nakładanie warstwy korygującej • Pojemność 20 ml

indeks
DN903

Korektory w płynieKorektory w piórze
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KOREKTOR W PŁYNIE DONAU Z PĘDZELKIEM
Płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię
• W buteleczce • Nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym nakładanie 
warstwy korygującej • Płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający 
• Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie • Pojemność 20 ml

indeks
DN054

KOREKTOR W TAŚMIE DONAU
Przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia
• Warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie • Prosty i bezpieczny 
w użyciu • Suchy i czysty w zastosowaniu • Nietoksyczny • Można stosować 
na wszystkich rodzajach papieru • Długość taśmy 8 m • Szerokość taśmy 5 mm

indeks
DN055

indeks
PB1043

KOREKTOR W TAŚMIE OFFICE PRODUCTS
Atrakcyjna cena!
• Wygodny w użyciu dzięki ergonomicznej obudowie dostosowanej do dłoni 
• Transparentna obudowa umożliwia śledzenie zużycia taśmy • Wysokiej jakości 
taśma korekcyjna odporna na zerwanie z idealnie przylegającą do powierzchni 
papieru warstwą korektora, po której można pisać bezpośrednio po zastosowaniu 
• Do stosowania na wszystkich typach papieru • Nie pozostawia śladów i cieni 
na kserokopiach i faksach • Do użytku w domu, szkole oraz biurze • Przyjazny dla 
środowiska, nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników • Długość taśmy 8 m 
• Szerokość taśmy 5 mm

indeks
KW925

KOREKTOR W TAŚMIE DNL-412
Łatwo koryguje pod każdym kątem
• Wysokiej jakości korektor w taśmie • Do wszystkich typów tuszu • Ruchoma 
końcówka ze stabilizatorem pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty 
niepewnego prowadzenia korektora • Transparentna obudowa pozwala na kontrolę 
stopnia zużycia taśmy • Perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię • Wymiary 
taśmy 4,2 mm x 12 m

indeks
KW883

KOREKTOR W TAŚMIE CT-GN510/B
Perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię
• Wysokiej jakości korektor w taśmie • Do wszystkich typów tuszu • Transparentna 
obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy • Wymiary taśmy 5 mm x 10 m 
• GWARANCJA 5 LAT od daty produkcji podanej na opakowaniu (gwarancja dotyczy 
jakości produktu w oryginalnym opakowaniu; przechowywać w suchym i chłodnym 
miejscu)

KOREKTOR W TAŚMIE QAR-506
Możliwość pionowego ustawienia na biurku
• W taśmie z ruchomą końcówką - stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii 
taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • Łatwe korygowanie 
pod każdym kątem • Symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest 
wygodny dla prawo- i leworęcznych • Obrotowy wymienny wkład • Szerokość taśmy 
korekcyjnej 5 mm • Długość taśmy korekcyjnej 6 m • 5 lat gwarancji

indeks
KW094

Korektory w taśmie
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KOREKTOR W TAŚMIE QDR-506 Z GUMKĄ
Wygodny dla prawo- i leworęcznych
• Wysokiej jakości korektor do wszystkich typów tuszu • Symetryczny kształt 
i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny dla prawo- i leworęcznych 
• Stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego 
prowadzenia korektora: łatwe korygowanie pod każdym kątem • Obrotowy 
wymienny wkład • Dwa rodzaje korekty • Gumka do wymazywania i korektor 
w taśmie • Mechanizm wysuwania końcówki, chroni ją przed uszkodzeniem 
• Szerokość taśmy korekcyjnej 5 mm • Długość taśmy korekcyjnej 6 m • Dodatkowy 
wkład gratis • 5 lat gwarancji

KOREKTOR W TAŚMIE QCR-506
Łatwe korygowanie pod każdym kątem
• Korektor w taśmie z ruchomą końcówką - stabilizator pozwala na uzyskanie prostej 
linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • Symetryczny 
kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny dla prawo- i leworęcznych 
• Obrotowy wymienny wkład • Wyposażony w klip • Szerokość taśmy korekcyjnej 
5 mm • Długość taśmy korekcyjnej 6 m • Gwarancja 5 lat

KOREKTOR W TAŚMIE QBR-506
Łatwe korygowanie pod każdym kątem
• Korektor w taśmie z ruchomą końcówką - stabilizator pozwala na uzyskanie 
prostej linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora 
• Symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest wygodny dla prawo- 
i leworęcznych • Obrotowy wymienny wkład • Możliwość pionowego ustawienia 
na biurku • Szerokość taśmy korekcyjnej 5 mm • Długość taśmy korekcyjnej 6 m 
• 5 lat gwarancji • Dodatkowy wkład gratis

indeks
KW1095

indeks
KW1089

indeks
KW1094

KOREKTOR W TAŚMIE QJR-506
Końcówka wysuwana po kliknięciu w przycisk długopisowy
• Korektor w taśmie z ruchomą końcówką – stabilizator pozwala na uzyskanie prostej 
linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • Łatwe korygowanie 
pod każdym kątem • Symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest 
wygodny dla prawo- i leworęcznych • Obrotowy wymienny wkład • Szerokość taśmy 
korekcyjnej 5 mm • Długość taśmy korekcyjnej 6 m • Dodatkowy wkład GRATIS 
• 5 lat gwarancji

indeks
KW1090

KOREKTOR W TAŚMIE QRM-506
Kieszonkowy – długość 88 mm, średnica 22 mm
• Korektor w taśmie z ruchomą końcówką – stabilizator pozwala na uzyskanie prostej 
linii taśmy, redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • Łatwe korygowanie 
pod każdym kątem • Symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, że jest 
wygodny dla prawo- i leworęcznych • Obrotowy wymienny wkład • Indywidualny 
kod kreskowy • Szerokość taśmy korekcyjnej 5 mm Długość taśmy korekcyjnej 6 m 
• Dodatkowy wkład GRATIS • 5 lat gwarancji

WKŁAD DO KOREKTORÓW QRM-506T/B
Wysokiej jakości taśma korekcyjna
• Wkład do korektorów: QRM-506, QAR-506, QJR-506, QDR-506 • Szerokość taśmy 
korekcyjnej 5 mm • Długość taśmy korekcyjnej 6 m • 5 lat gwarancji

indeks
KW627

indeks
KW1088
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indeks rozmiar taśmy rodzaj
HL567 4,2 mm x 10 m maxi
HL379 8,4 mm x 8,5 m maxi
HL380 4,2 mm x 6 m mini

KOREKTOR W TAŚMIE BLANCO MAXI / MINI
Nowoczesny transparentny wygląd
• Wygodny, suchy korektor zapewnia możliwość natychmiastowego pisania 
• Doskonałe rezultaty na papierze o dowolnej jakości • Bez rozpuszczalnika

indeks
TET068

KOREKTOR W TAŚMIE TETIS BK010-TD
Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach
• Korektor z wkładem wymiennym, o ergonomicznym, nowoczesnym kształcie 
• Posiada automatycznie wysuwaną, ruchomą głowicę korygującą i plastikowy klip 
• Regulacja naciągu taśmy • Szerokość taśmy 5 mm, długość 10 m

indeks
UN139

KOREKTOR W TAŚMIE CLT-205
Korektor ekologiczny w taśmie, z ruchomą końcówką
• Przeznaczony do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego i komputerowego 
• Dzięki ergonomicznemu kształtowi idealny do stosowania w biurze • Posiada 
skuwkę chroniąca taśmę oraz wygodny klip • Jest bardzo lekki a taśma łatwo 
się rozwija i dokładnie nanosi na papier • Nie zawiera szkodliwych substancji 
• Szerokość taśmy 5 mm, długość 6 m

indeks rodzaj format (mm) ilość karteczek w opakowaniu
DN002 biała w pojemniku 83x83x75 750
DN005 mix kolorów – wkład 83x83x75 750
DN003 mix kolorów w pojemniku 83x83x75 750

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

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

NOTES-KOSTKA BIUROWA  
NIEKLEJONA/KLEJONA
Do wykorzystania jako wkład do pojemników lub samodzielnie
• Klejone lub nieklejone karteczki

KOSZ NA ŚMIECI AŻUROWY DONAU
Wykonany z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
• Ażurowy • Estetyczny wygląd • Przeznaczony na drobne śmieci biurowe

indeks pojemność kolor wysokość średnica
DN355-2 12 l czarny 295 mm 275 mm
DN355-1 12 l niebieski 295 mm 275 mm
DN355-5 12 l szary 295 mm 275 mm
DN354-2 16 l czarny 310 mm 315 mm
DN354-1 16 l niebieski 310 mm 315 mm
DN354-5 16 l szary 310 mm 315 mm

Kostki biurowe

Kosze na śmieci

Pojemniki na karteczki 
znajdziesz na str. 170
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indeks kolor
ES586-10 biały
ES586-6 żółty

indeks kolor
ES586-3 czerwony
ES586-1 niebieski

indeks kolor
ES586-4 zielony
ES586-2 czarny

KOSZ NA ŚMIECI EUROPOST VIVIDA 14 L
Unikatowe tłoczenie w drobną kratkę serii VIVIDA
• Nowoczesne wzornictwo z unikalnym tłoczeniem w drobną kratkę • Wspaniale 
pasuje do pozostałych artykułów na biurko z linii Europost VIVIDA • Zintegrowana 
rączka • Wyprofilowane obrzeże

indeks kolor
ES599-10 biały
ES599-8 różowy
ES599-1 niebieski
ES599-7 pomarańczowy
ES599-13 turkusowy
ES599-12 fioletowy
ES599-4 zielony

KOSZ NA ŚMIECI WOW 15 L
Wyposaż swoje biuro z całą kolekcją WOW ze str. 37–38
• Wytrzymały kosz na śmieci w modnych metalicznych kolorach • Gładka 
powierzchnia wewnętrzna ułatwia czyszczenie • Zintegrowana rączka ułatwiająca 
usuwanie śmieci • Specjalnie wyprofilowana obręcz do bezproblemowego 
umieszczania worków na śmieci

indeks kolor
LV073-2 czarny
LV073-11 granatowy
LV073-4 limonkowy

indeks kolor
LV073-1 niebieski
LV073-10 biały
LV073-8 różowy

KOSZ LEVIATAN SIATKA
Pojemność 12 l
• Kosz metalowy, powleczony kolorowym lakierem • Wymiary 266x218x280 mm

KOSZ NA ŚMIECI Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie komponuje się z produktami z serii OFFICE SET
• Kosz na śmieci wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor pojemność rodzaj wymiary
PB598-15 srebrny 12 l okrągły wys. 280 mm, śr. 265/210 mm
PB598-2 czarny 12 l okrągły wys. 280 mm, śr. 265/210 mm
PB599 czarny 18 l kwadratowy 270x270x310mm
PB313-2 czarny 19 l okrągły wys. 340 mm, śr. 295/240 mm
PB313-15 srebrny 19 l okrągły wys. 340 mm, śr. 295/240 mm

Koszulki groszkowe

indeks grubość format opakow.
DN919 50 mic A4 100 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA DONAU
Groszkowa folia o grubości 50 mic
• Wykonana z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej (50 mic) 
• Specjalnie wzmocniony brzeg • Groszkowa, przezroczysta • Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna, antyrefleksyjna • Przeznaczona na dokumenty w formacie A4 
• 11 dziurek do wpinania • Rozmiar 230x300 mm

indeks grubość format opakow.
DN933-S 120 mic A3 1 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA A3 DONAU
Groszkowa folia o grubości 120 mic
• Wykonana z gładkiej, miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej 
• Specjalnie wzmocniony brzeg • Groszkowa, transparentna • Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna • Odpowiednia do dokumentów w formacie A3 w poziomie 
• Ilość dziurek do wpięcia 11 • Rozmiar 428x317 mm • Sprzedawana na sztuki

Sprzedawana 
na sztuki

Worki na śmieci znajdziesz 
w katalogu chemicznym
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indeks grubość format opakow.
ES063 35 mic A4 100 szt.
ES409 43 mic A4 100 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA ESSELTE
11 uniwersalnych otworów na pasku
• Do przechowywania dokumentów w formacie A4 • Multiperforowana – pasuje 
do każdego segregatora • Otwierana u góry • Wykonana z folii PP groszkowej

indeks grubość format opakow.
KBK001 40 mic A4 100 szt.
KBK002 50 mic A4 100 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA KBK
Atrakcyjna relacja jakości do ceny
• Wykonana z folii PP • Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora 
• Otwierana standardowo od góry • Na dokumenty w formacie A4

KOSZULKA GROSZKOWA KBK W PUDEŁKU
Pudełko zabezpiecza koszulki przed zniszczeniem
• Wykonana z folii PP • Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora 
• Otwierana standardowo od góry • Na dokumenty w formacie A4

indeks grubość format opakow.
MAR008 50 mic A4 100 szt.

indeks grubość rodzaj format opakow.
ES246 170 mic z klapką A4 5 szt.
ES159 170 mic – A4 10 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA POSZERZANA LEITZ
Z poszerzanym harmonijkowym brzegiem
• Z poszerzanym brzegiem do przechowywania katalogów, cenników i grubych 
ofert (harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki o 20 mm), otwierana 
u góry • Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora • Pasek perforowany 
wzmocniony • Wykonana z mocnej folii PVC 170 mic

indeks grubość format opakow.
PB006 30 mic A4 100 szt.
PB1036 40 mic A4 200 szt.
DN1045 40 mic A4 100 szt.
DN1042 45 mic A4 100 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA OFFICE PRODUCTS
Groszkowa folia o grubości 30, 40 lub 45 mic
• Ekonomiczna, wykonana z miękkiej folii polipropylenowej • Posiada właściwości 
antyrefleksyjne • Groszkowa, transparentna • Wzmocniony brzeg • Rozcięta na górze 
• Antyelektrostatyczna i antyrefleksyjna • Do zastosowania dla dokumentów 
w formacie A4 • 11 dziurek do wpinania • Rozmiar 230x300 mm

indeks grubość format opakow.
PB012 50 mic A5 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

KOSZULKA GROSZKOWA A5 Q-CONNECT
Groszkowa folia o grubości 50 mic
• Wykonana z miękkiej folii polipropylenowej • Wzmocniony pasek z multiperforacją 
zapobiegający rozerwaniu perforacji • Groszkowa, transparentna • Otwarta na górze 
• Antyelektrostatyczna • Odpowiednia do dokumentów w formacie A5 • 9 dziurek 
do wpinania • Rozmiar 171x215 mm

Albumy ofertowe 
znajdziesz na str. 42

Segregatory znajdziesz 
na str. 184-190
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KOSZULKA KRYSTALICZNA DONAU
Krystaliczna folia o grubości 50 mic
• Wykonana z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej • Krystaliczna, transparentna 
• Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • 11 (A4) i 9 (A5) dziurek do wpinania

indeks grubość uwagi format opakow.
DN918 50 mic w pudełku A4 100 szt.
DN245 50 mic - A4 100 szt.

indeks grubość format opakow.
DN806 120 mic A4 25 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA NA KATALOGI
Krystaliczna folia o grubości 120 mic
• Wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120 mic) • Otwarta 
na górze • Przezroczysta, antyelektrostatyczna • Pojemność do 120 kartek • Wymiary 
wewnętrzne 220x300 mm • Wymiary zewnętrzne 238x304 mm

indeks grubość format opakow.
DN953 170 mic A4 12 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA NA KATALOGI 
Z GÓRNĄ KLAPKĄ
Krystaliczna folia o grubości 170 mic
• Sztywna, wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (170 mic) 
• Otwarta na górze, przezroczysta, antyelektrostatyczna • Mieści materiały do 27 mm 
grubości • Wymiary zewnętrzne 245x306 mm

indeks grubość format opakow.
ES062 55 mic A4 100 szt.
ES125 75 mic A4 100 szt.
ES435 105 mic A4 100 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA ESSELTE
11 uniwersalnych otworów na pasku
• Do przechowywania dokumentów w formacie A4 • Multiperforowana – pasuje 
do każdego segregatora • Otwierana u góry • Wykonana z folii PP krystalicznej

indeks grubość format opakow.
KBK003 50 mic A4 100 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA KBK
Wysoka jakość folii
• Krystaliczna • Wykonana z gładkiej folii polipropylenowej (PP) • Format A4 
• Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora

indeks grubość format opakow.
KBK034 90 mic A4 50 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA POSZERZANA 
MAXI KBK
Pomieści spory plik kartek
• Krystaliczna • Wykonana z gładkiej, mocnej folii polipropylenowej (PP) • Format 
szerszy niż A4, pozwalający przechowywać katalogi lub grube pliki dokumentów

Koszulki krystaliczne

Ofertówki „L” 
znajdziesz na str. 144


