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indeks rodzaj
CO261 282/2B
CO296 282/2H
CO200 282/3B
CO453 282/3H
CO263 282/4B

indeks rodzaj
CO239 282/4H
CO199 282/B
CO297 282/F
CO298 282/H
CO198 282/HB

indeks rodzaj
CO010 2988/2B z gumką
CO009 2988/B z gumką
CO003 2988/HB z gumką

OŁÓWEK STABILO OTHELLO
Klejony grafit zwiększa jego odporność na złamania
• Popularny typ ołówka dostępny w 10 twardościach • Oferowany w 2 wersjach: 
z gumką (2988) lub bez gumki (282) • Idealne do pisania, rysowania i cieniowania

indeks kolor
DU071-2 czarny
DU071-3 czerwony
DU071-6 żółty
DU071-4 zielony
DU071-11 granatowy
DU071-7 pomarańczowy
DU071-5 szary
DU071-18 grafitowy
DU071-12 fioletowy

PANELE PREZENTACYJNE SHERPA
Pasują do wszystkich uchwytów Sherpa
• Wykonane z polipropylenu • Opakowanie 5 szt.

indeks kolor
DU073-00 mix kolorów
DU073-2 czarny

MODUŁ STOŁOWY Z 10 PANELAMI VARIO
Wyjątkowo stabilny, łatwy w obsłudze
• Panele z polipropylenu z indeksami • Stabilny, podstawa z metalu  
• Na panele w formacie A4

indeks kolor
DU074-00 mix kolorów

MODUŁ ŚCIENNY Z 10 PANELAMI VARIO
Przeznaczony szczególnie do warsztatów i sal sprzedażowych
• Kolorowe panele z polipropylenu z indeksami • Na panele w formacie A4

Panele prezentacyjne
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MODUŁ STOŁOWY Z 10 PANELAMI SHERPA
Dwa kolory paneli w zestawie
• Gotowy do użycia zestaw składa się z uchwytu na panele, 10 paneli 
informacyjnych A4 i 10 indeksów z pustymi wkładami • Łatwy montaż na ścianie 
lub regałach ekspozycyjnych • Możliwe zastosowania wielu modułów ściennych 
obok siebie

indeks kolor
DU104 / czarno-czerwony
DU105 / czarno-szary

MODUŁ STOŁOWY Z 5 PANELAMI SOHO
Kompaktowa podstawa zapewnia bardzo dobrą stabilność
• Czarne ramy paneli • Stabilna podstawa

indeks kolor
DU1567-2 czarny

indeks kolor paneli
AM211-5 szary
AM211-1 niebieski

BIURKOWY SYSTEM PREZENTACYJNY  
TARIFOLD A4 +10 PANELI PREZENTACYJNYCH
Wielofunkcyjna podstawa świetnie nadaje się również na piórnik
• Biurkowy system prezentacyjny – idealny do każdego biura • Łatwy w montażu 
• Wersja podstawowa z 10 obrotowymi panelami prezentacyjnymi • Istnieje 
możliwość rozbudowy do 20 lub nawet 30 paneli poprzez dodanie 1 lub 2 
systemów naściennych obok elementu centralnego lub przy zastosowaniu 
elementu do rozbudowy – nieograniczona rozbudowa • Elementy systemu mogą 
być wykorzystywane w innych produktach linii Tarifold

indeks rodzaj
AM175 ścienny
AM176 biurkowy

SYSTEM PREZENTACYJNY VEO TARIFOLD A4  
+ 10 PANELI PREZENTACYJNYCH
Niezwykle prosty w montażu bez użycia narzędzi
• System prezentacyjny VEO ochroni i zorganizuje wszystkie Twoje najważniejsze 
dokumenty • Spektakularny kształt, wysoka jakość materiałów, elegancki design – 
to cechy charakteryzujące system VEO • Możliwość szybkiej rozbudowy do 20, 
30, 40 paneli • Aluminiowa konstrukcja pokryta czarnym, miękkim plastikiem 
o ziarnistej fakturze • Systemy VEO są pakowane w eleganckie pudełka (wykonane 
z odnawialnego polipropylenu), które mogą być ponownie wykorzystane

indeks
AM224

PODSTAWA STOŁOWA TARIFOLD A4  
NA 10 PANELI PREZENTACYJNYCH PUSTA
Do zastosowania z panelami prezentacyjnymi Tarifold
• Wytrzymała, wykonana z metalu podstawa stołowa, przystosowana 
do 10 obrotowych paneli prezentacyjnych A4 Tarifold Technic • Optymalna dla oczu 
dzięki zastosowanemu kątowi nachylenia. Łatwość rozbudowy (poprzez dodanie 
1 lub 2 elementów do elementu centralnego) do pojemności 20 lub 30 paneli 
zapewnia istotne powiększenie możliwości prezentacyjnych • Specjalne otwory 
montażowe umożliwiają mocowanie do ściany
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indeks
AM219

RAMIĘ PRZEGUBOWE  
Z ZACISKIEM DO BLATU
Do stosowania z panelami prezentacyjnymi Tarifold
• Wbudowany mechanizm sprężynowy zapewnia ustawienie dowolnej wysokości 
i kąta nachylenia oraz obrót o 360 stopni

MODUŁ ŚCIENNY Z 10 PANELAMI SHERPA
Idealne do zakładów produkcyjnych
• Wyjątkowo stabilny i elegancki moduł • Trwałe, odporne na zarysowania tworzywo 
• Możliwość powiększenia aż do 100 paneli

indeks kolor
DU066  czarno-czerwony
DU072  czarno-szary

indeks kolor ilość
AM216-5 szary 10 szt.
AM216-1 niebieski 10 szt.
AM216-10 biały 10 szt.
AM216-3 czerwony 10 szt.

indeks kolor ilość
AM216-6 żółty 10 szt.
AM216-4 zielony 10 szt.
AM216-2 czarny 10 szt.
AM216-00 mix kolorów 10 szt.

PANELE PREZENTACYJNE  
TARIFOLD A4 OTWARCIE Z GÓRY
Materiał PVC eliminuje refleksy świetlne
• Panele wykonane są według opatentowanej technologii firmy Tarifold • Specjalny 
stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, że panele są z jednej 
strony bardzo elastyczne, a zarazem wytrzymałe na wszelkiego rodzaju zgięcia 
• Dostarczane są w opakowaniach po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi, 
umożliwiającymi organizację prezentowanych treści

indeks kolor ilość
AM217-5 szary 5 szt.
AM217-10 biały 5 szt.
AM217-00 mix kolorów 5 szt.

PANELE PREZENTACYJNE  
Z USZKIEM TARIFOLD A4 PIONOWE
Umożliwiają prezentację dokumentów w orientacji pionowej
• Obracane panele wyposażone w bardzo wytrzymały, chromowany, metalowy 
uchwyt • Prosty i efektywny sposób prezentowania wszelkiego rodzaju 
dokumentów! • Opatentowana konstrukcja z drutu stalowego sprawia, że panele są 
bardzo trwałe i praktycznie niezniszczalne

indeks
AM179

UCHWYT NAŚCIENNY TARIFOLD A4 PUSTY
Do zastosowania z panelami prezentacyjnymi Tarifold
• Wytrzymały metalowy produkt nadający się świetnie do środowisk przemysłowych 
• Do mocowania na ścianie • Dzięki możliwości rozbudowy stanowi idealny nośnik 
nawet dla dużej ilości informacji • Dostarczany bez paneli • Na 10 ramek

Ramki samoprzylepne 
i magnetyczne znajdziesz 

na str. 180-181
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PAPIER FOTOGRAFICZNY
Wysoka rozdzielczość 5760 dpi
• Do drukarek atramentowych i laserowych (KW1030 i KW1031) • Specjalna 
powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne wydruki fotograficzne 
w naturalnych kolorach • Błyszczący papier jest wodoodporny 
i szybkoschnący • Zdjęcia wyróżniają się ostrością oraz imponującym 
kontrastem • Rodzaje papieru: matowy, błyszczący • Formaty: A3, A4 i A6 
• Certyfikat ISO 9001

PAPIER KANCELARYJNY
• Papier używany do pisania akt urzędowych, podań, wypracowań

Papiery fotograficzne
Papiery kancelaryjne

Papiery do plotera i ksero w roli

indeks rodzaj format g/m2 ilość
EM608 do ploterów 297 mm x 50 m 80 2 szt.
EM609 do ploterów 297 mm x 50 m 90 2 szt.
EM610 do ploterów 420 mm x 50 m 80 2 szt.
EM611 do ploterów 420 mm x 50 m 90 2 szt.
EM612 do ploterów 594 mm x 50 m 80 1 szt.
EM613 do ploterów 594 mm x 50 m 90 1 szt.
EM614 do ploterów 610 mm x 50 m 80 1 szt.
EM615 do ploterów 610 mm x 50 m 90 1 szt.
EM616 do ploterów 841 mm x 50 m 80 1 szt.
EM617 do ploterów 841 mm x 50 m 90 1 szt.
EM618 do ploterów 914 mm x 50 m 80 1 szt.
EM619 do ploterów 914 mm x 50 m 90 1 szt.
EM620 do ploterów 1067 mm x 50 m 80 1 szt.
EM621 do ploterów 1067 mm x 50 m 90 1 szt.
EM624 ksero w roli 297 mm x 100 m 80 2 szt.
EM625 ksero w roli 420 mm x 100 m 80 2 szt.
EM626 ksero w roli 594 mm x 100 m 80 1 szt.
EM627 ksero w roli 610 mm x 100 m 80 1 szt.
EM628 ksero w roli 841 mm x 100 m 80 1 szt.
EM629 ksero w roli 914 mm x 100 m 80 1 szt.
EM630 ksero w roli 1067 mm x 100 m 80 1 szt.
EM631 ksero w roli 297 mm x 175 m 80 2 szt.
EM632 ksero w roli 420 mm x 175 m 80 2 szt.
EM633 ksero w roli 594 mm x 175 m 80 1 szt.
EM634 ksero w roli 610 mm x 175 m 80 1 szt.
EM635 ksero w roli 841 mm x 175 m 80 1 szt.
EM636 ksero w roli 914 mm x 175 m 80 1 szt.
EM637 ksero w roli 1067 mm x 175 m 80 1 szt.

PAPIER DO PLOTERA I KSERO W ROLI
Do ploterów atramentowych jak i kopiarek
• Uniwersalny papier biały, doskonały do wydruków na wszystkich rodzajach 
ploterów atramentowych oraz kserokopiarek • Role papieru pakowane są w karton, 
dodatkowo rolka w kartonie zabezpieczona jest folią • Papiery te przeznaczone są 
do wykonywania rysunku technicznego, graficznego, rejestracji wyniku pomiaru, 
kreślenia precyzyjnych map i planów, wykreślania form i wzorników, wykonywania 
projektów architektonicznych, instalacyjnych itp.

Rodzaje papierów:
• papier do ploterów: tulejka 50 mm, długość 50 m
• papier w roli: tulejka 76 mm, długość 100 m
• papier w roli: tulejka 76 mm, długość 175 m

indeks format ilość gramatura rodzaj
KW083 A4 20 ark. 130 g/m2 błyszczący
KW328 A4 20 ark. 180 g/m2 błyszczący
KW919 A4 20 ark. 230 g/m2 błyszczący
KW901 A6 20 ark. 230 g/m2 błyszczący
KW329 A4 20 ark. 200 g/m2 błyszczący 
KW747 etykiety CD 20 ark. 130 g/m2 błyszczący 
KW331 A4 20 ark. 130 g/m2 błyszczący samoprzylepny
KW352 A3 20 ark. 230 g/m2 błyszczący

indeks format ilość gramatura rodzaj
KW330 A4 20 ark. 260 g/m2 satynowy
KW896 A4 50 ark. 140 g/m2 matowy
KW897 A4 50 ark. 190 g/m2 matowy
KW332 A4 20 ark. 100 g/m2 matowy samoprzylepny
KW810 A4 20 ark. 200 g/m2 błyszczący czerpany
KW1030 A4 20 ark. 160 g/m2 błyszczący
KW1031 A4 20 ark. 200 g/m2 błyszczący

indeks rozmiar rodzaj ilość
ID316 A4 kratka 500 ark.
ID470 A3 kratka 100 ark.

indeks rozmiar rodzaj ilość
ID376 A3 kratka 500 ark.
ID164 A3 linia 100 ark.



152

P

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks rodzaj rozmiar gramatura ilość składek 
w kartonie

EM001 obniżona biel 150x12"x1 60 g/m2 2000
EM1026 biały 150x12"x1 60 g/m2 2000
EM1027 biały 210x12"x1 60 g/m2 2000
EM006 kolor nadruk 210x12"x2 900
EM007 kolor 210x12"x3 600
EM008 biały 240x06"x1 60 g/m2 4000
EM011 obniżona biel 240x12"x1 60 g/m2 2000
EM569 biały 240x12"x1 60 g/m2 2000
EM012 biały 240x12"x1 70 g/m2 2000
EM014 kolor 240x06"x2 1800
EM500 kolor nadruk 240x06"x2 1800
EM015 biały 240x12"x2 900
EM016 kolor 240x12"x2 900
EM017 kolor nadruk 240x12"x2 900
EM502 kolor nadruk 240x06"x3 1200
EM018 biały 240x12"x3 600
EM019 kolor 240x12"x3 600
EM020 kolor nadruk 240x12"x3 600
EM022 kolor 240x12"x4 450
EM023 kolor nadruk 240x12"x4 450
EM024 kolor nadruk 240x12"x5 450
EM025 obniżona biel 250x12"x1 60 g/m2 350
EM1028 biały 250x12"x1 60 g/m2 2000
EM028 kolor 250x12"x2 900
EM029 kolor nadruk 250x12"x2 900
EM031 kolor nadruk 250x12"x3 600
EM035 obniżona biel 360x12"x1 60 g/m2 2000
EM1029 biały 360x12"x1 60 g/m2 2000
EM037 kolor 360x12"x2 900
EM038 kolor nadruk 360x12"x2 900
EM039 obniżona biel 375x12"x1 60 g/m2 2000
EM1030 biały 375x12"x1 60 g/m2 2000
EM040 kolor 375x12"x2 900
EM041 kolor nadruk 375x12"x2 900
EM042 kolor 375x12"x3 600
EM1031 biały 390x12"x1 60 g/m2 2000
EM349 kolor 390x12"x2 900

PRODUKT

POLSKI

SKŁADANKA KOMPUTEROWA
Najwyższa jakość!
• Papier komputerowy produkowany z wysokogatunkowych 
surowców offsetowego i samokopiującego 
na specjalistycznych wysokowydajnych 
maszynach rotacyjnych

Papiery komputerowe
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Papiery ksero białe

indeks EU017indeks EU021indeks EU018
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indeks format gramatura ark. w opak.
IG326 A4 75 g/m2 500
IG327 A3 75 g/m2 500
IG002 A4 80 g/m2 500
IG008 A3 80 g/m2 500

indeks format gramatura ark. w opak.
IG318 A4 90 g/m2 500
IG319 A3 90 g/m2 500
IG320 A4 100 g/m2 500
IG321 A3 100 g/m2 500

indeks format gramatura ark. w opak.
IG322 A4 120 g/m2 250
IG323 A3 120 g/m2 500
IG324 A4 160 g/m2 250
IG325 A3 160 g/m2 250

indeks format gramatura ark. w opak.
IG329 A4 90 g/m2 500
IG330 A3 90 g/m2 500
IG342 A4 100 g/m2 500
IG331 A3 100 g/m2 500
IG332 A4 120 g/m2 250
IG333 A3 120 g/m2 250
IG343 A4 160 g/m2 250
IG344 A3 160 g/m2 250
IG345 A4 200 g/m2 250
IG334 A3 200 g/m2 250

indeks format gramatura ark. w opak.
IG335 A4 220 g/m2 250
IG336 A3 220 g/m2 250
IG346 A4 250 g/m2 125
IG315 A3 250 g/m2 125
IG347 A4 280 g/m2 150
IG337 A3 280 g/m2 150
IG030 A4 300 g/m2 125
IG120-100g A4 100 g/m2 500
IG120-200g A4 200 g/m2 250

• Color Copy jest pierwszym papierem stworzonym specjalnie do wykorzystania w kolorowych systemach 
laserowych. • Color Copy jest poddawany ciągłym udoskonaleniom, aby dostosować go do wymagań 
technologii druku cyfrowego. • To czyni go numerem jeden wśród papierów do kolorowego druku laserowego. 
• Na rynkowy sukces Color Copy składają się następujące cechy.
Color Copy – 7 cech głównych:

1. Specjalnie przygotowana powierzchnia
• Perfekcyjne przeniesienie tonera/obrazu na arkusz dla wyjątkowej jakości druku.
• Specjalna warstwa pigmentacyjna nadaje doskonałe właściwości elektrostatyczne i zapewnia znakomitą 
reprodukcję kolorów.

2. Pierwszorzędne uformowanie arkusza
• Równomierne rozmieszczenie tonera.
• Gładka powierzchnia arkusza jest osiągnięta dzięki równomiernemu rozłożeniu włókien w arkuszu. 
• Jeśli grubość arkusza będzie nierówna, rezultatem będą plamy na wydrukowanym obrazie.

3. Doskonała kontrola przewodności
• Wysoka jakość druku.
• Wyjątkowe podawanie arkuszy.

• Przewodność papieru jest zdefiniowana poziomem wilgotności i zawartości soli. • Jeżeli wilgotność jest 
za niska, papier jest zbyt naelektryzowany. • Arkusze sklejają się, co szybko prowadzi do zacięć papieru w ma-
szynie i spadku jakości wydruku. • Jeżeli wilgotność jest zbyt wysoka, cierpi na tym jakość przenoszenia tonera 
na arkusz.

4. Precyzyjnie dopasowana gładkość
• Idealne przeniesienie obrazu.
• Doskonała praca i podawanie papieru.

• Gładkość jest rezultatem odpowiednio dobranego poziomu nacisku podczas gładzenia papieru. • Jej brak 
prowadzi do nierówności profilu arkusza. • Jeżeli papier jest zbyt gładki, będzie zacinał się w podajniku.

5. Doskonale równa powierzchnia
• Doskonałe właściwości podawcze dla druku.

6. Redukcja tarcia i zużycia maszyny
• Wysokiej jakości materiały bazowe chronią Twoją maszynę.

7. Wysoka światłotrwałość
• Długotrwała ochrona przeciwko blaknięciu.

80
Universal

Zwiększona produktywność. 
99% druku bez zacięć. Mniej zacięć to niższy koszt 
druku dokumentu.
Udoskonalona, gładka powierzchnia.
Najwyższej jakości powierzchnia papieru to perfek-
cyjna jakość wydruku i mniejsze zużycie tonera.
Jedwabisty dotyk. 
Wyjątkowo gładka powierzchnia. Mniejsza 
ścieralność to dłuższe funkcjonowanie sprzętu 
biurowego. 
Wielofunkcyjność. 
100% gwarancji zastosowania we wszystkich 
urządzeniach biurowych oraz do każdego typu 
dokumentów. Posiada certyfikat FSC®.

100
Presentation

Większa gramatura i gładkość.
Przekładają się na wyższą jakość wydruku, 
co podnosi wartość Twoich dokumentów.
Dwustronne użycie.
Gwarancja perfekcyjnego dwustronnego zadruku 
i intensywnych kolorów bez prześwitywania.
Wielofunkcyjny.
Idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów 
drukarek atramentowych i laserowych oraz 
do kopiowania w kolorze.

120
Colour Documents

Najwyższa ostrość wydruku.
We wszystkich dokumentach w dużej rozdzielczości 
i w kolorze.
Doskonałe kontrastowe i mocno nasycone kolory. 
Lepsza jakość druku dzięki większemu kontrastowi, 
żywym kolorom i ostrym krawędziom. 
Zwiększona sztywność i grubość.
Idealny papier do zadruku po obu stronach bez efektu 
przebijania, nawet przy dużej ilości kolorów.

Office Card

160
Doskonała jakość kolorowego druku cyfro-
wego. Idealnie podkreśla wysoką jakość grafiki 
dzięki dużemu kontrastowi i ostrości obrazów. 
Doskonałe wydruki w kolorze. 
100% gwarancja wysokiej oceny dokumentu 
w oczach odbiorcy dzięki żywym kolorom 
i wyraźnej grafice.
Papier przystosowany do wszystkich urządzeń 
biurowych służących do przygotowywania 
wysokiej jakości specjalistycznych projektów.

PAPIER COLOR COPY
• Specjalistyczny papier satynowany do druku laserowego, który spełnia najwyższe 
wymagania nowoczesnych kopiarek i drukarek. • Idealna biel i doskonała jakość 
struktury papieru zapewniają optymalne nanoszenie tonera, wspaniały kolor 
kopii oraz stałą, wysoką jakość. • Idealny do prezentacji, raportów sprzedaży 
oraz dokumentów biznesowych. • Posiada ekologiczne, papierowe opakowanie. 
• Dostępny w gramaturach: od 90 do 350 g/m2; w formatach: A4, A3, SRA3 i folio. 
• Certyfi katy papiernicze: 
– FSC® Mixed Credit GFA-COC-001390 
• CO2 neutral.
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MULTICOPY ZERO
• Multicopy Zero jest neutralnym węglowo papierem o zróżnicowanych 
zastosowaniach, przeznaczonym do wszystkich maszyn biurowych. • Emisja gazów 
generowana podczas produkcji i transportu papieru Multicopy Zero do użytkownika 
końcowego, jest kompensowana do zera dzięki pozyskaniu wysokiej jakości 
kredytów węglowych. • Multicopy cechuje się znakomitą wydajnością i oferuje 
wysoką jakość druku zarówno w kolorze jak i w druku czarno białym.
• Multicopy Zero jest dostępny w formatach A4 i A3

indeks
PY013

PAPIER KSERO KOLOR EMERSON A4
Szeroka paleta kolorów
• Szeroka paleta kolorów oraz najwyższa jakość tych produktów zadowolą nawet 
najbardziej wymagających klientów • Oferowane papiery doskonale sprawdzają się 
w różnego rodzaju urządzeniach biurowych • Papier 80 g jest pakowany po 500 ark., 
papier 160 g po 250 ark.

EM411
EM392
EM395
EM412
EM393
EM396
EM397
EM413
EM394
EM409
EM410
EM414
EM419
EM420
EM421
EM403
EM404
EM405
EM406
EM422
EM423
EM408
EM407
EM417
EM418
EM383
EM415
EM380
EM416

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
160
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
160
80
80
80
80

niebieski
kremowy
kanarkowy
szary
różowy
łososiowy
zielony
liliowy
jasny niebieski
jasny zielony
kość słoniowa
beżowy
kanarkowy
kość słoniowa
pomarańczowy
czerwony
fuksja
ciemny niebieski
ciemny zielony
cytrynowy
złoty
żółty
brzoskwiniowy
ciemny zielony
żółty
mix 5 x 20 arkuszy
mix 5 x 50 arkuszy
mix 5 x 20 arkuszy
mix 5 x 50 arkuszy

pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
pastelowy
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
intensywny
pastelowy
pastelowy
intensywny
intensywny

indeks g/m2 kolor rodzaj koloru

Papiery ksero kolorowe Tonery do drukarek 
znajdziesz na str. 214
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PAPIER KSERO KOLOR MAESTRO
• Papier MAESTRO® Color – posiada 30 odcieni • Najwyższej jakości papier biurowy 
barwiony w masie celulozowej • Polecany do wydruków w drukarkach laserowych 
i atramentowych, a także w wysokonakładowych urządzeniach kopiujących 
• Zachowuje odporność barw na starzenie • Dostępny w formacie A4 w 80 g/m2 
i 160 g/m2, i formacie A3 80 g/m2 i 160 g/m2

indeks format gramatura ark. w opak. kolor
IG256-AB48 A4 80 g/m2 500 błękit tropikalny
IG256-AG10 A4 80 g/m2 500 złota patyna
IG256-B100 A4 80 g/m2 500 czarny
IG256-BE66 A4 80 g/m2 500 kość słoniowa
IG256-BL29 A4 80 g/m2 500 jasny niebieski
IG256-CO44 A4 80 g/m2 500 czerwień koralowa
IG256-CR20 A4 80 g/m2 500 chamois
IG256-CY39 A4 80 g/m2 500 kanarkowy
IG256-GN27 A4 80 g/m2 500 jasna zieleń
IG256-GO22 A4 80 g/m2 500 morelowy
IG256-GR21 A4 80 g/m2 500 szary
IG256-IG50 A4 80 g/m2 500 żółć siarkowa
IG256-LA12 A4 80 g/m2 500 ametystowy
IG256-LG46 A4 80 g/m2 500 jasna zieleń
IG256-MA42 A4 80 g/m2 500 ochra
IG256-MB30 A4 80 g/m2 500 niebieski
IG256-MG28 A4 80 g/m2 500 zielony
IG256-NEOGB A4 80 g/m2 500 żółty
IG256-NEOGN A4 80 g/m2 500 zielony
IG256-NEOOR A4 80 g/m2 500 pomarańczowy
IN256-NEOPI A4 80 g/m2 500 różowy
IG256-OBL70 A4 80 g/m2 500 błękit arktyczny
IG256-OPI74 A4 80 g/m2 500 flamingo
IG256-OR43 A4 80 g/m2 500 intensywny pomarańcz
IG256-IP25 A4 80 g/m2 500 różowy
IG256-SA24 A4 80 g/m2 500 łososiowy
IG256-SY40 A4 80 g/m2 500 złotożółty
IG256-YE23 A4 80 g/m2 500 beż piaskowy
IG256-ZG34 A4 80 g/m2 500 cytrynowy
IG256-ZR09 A4 80 g/m2 500 czerwień ceglasta

Kolorowe etykiety 
samoprzylepne  

znajdziesz na str. 69
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PIECZĄTKA PRINTER IQ
Wysokej jakości pieczątka dla firm i instytucji
• Posiada przezroczystą podstawę, która ułatwia wykonanie odbicia treści 
we właściwym miejscu • Jest wyposażona w zatyczkę, którą bardzo łatwo można 
nałożyć chroniąc tekst pieczątki przed zabrudzeniami, np. w torbie lub teczce 
• Została zabezpieczona przed przesuwaniem na papierze dlatego gwarantuje 
czytelną treść – bez „podwójnych” odbić • Wykonana z tworzyw najwyższej jakości 
• Podczas odbijania tekstu daje przyjemny, bardzo delikatny dźwięk • Dostępna 
w wielu kolorach • Jedyna na rynku, której obudowę możesz personalizować 
samodzielnie wprowadzając logo, kod QR, dowolną grafikę promując swoją firmę

indeks rodzaj kolor
CL543 47 x 18 mm czarny

WYSOKA JAKOŚĆ

PIECZĄTKA DO ODZIEŻY COLOP
Pieczątka do odzieży pozwala na szybkie i łatwe oznakowanie ubrań
• Pieczątka pozwala oznaczyć odzież dziecka imieniem, nazwiskiem, numerem 
telefonu lub mailem • Znajduje zastosowanie w takich miejsach jak: przedszkola, 
szkoły, szatnie, a także wycieczki, kolonie, obozy, zimowiska, przyjęcia urodzinowe 
dla dzieci, wypożyczalnie, itp. • Opakowanie zawiera pieczątkę z trwałym tuszem 
przeznaczonym do znakowania odzieży, zestaw czcionek, pensetę oraz białą 
tasiemkę, która umożliwia znakowanie ciemnych tkanin

indeks kolor
CL750 czarny

indeks rodzaj kolor rozmiar
UN267-2 4911 czarny 38x14 mm
UN267-3 4911 czerwony 38x14 mm
UN267-1 4911 niebieski 38x14 mm
UN267-4 4911 zielony 38x14 mm
UN197-2 4912 czarny 47x18 mm
UN197-3 4912 czerwony 47x18 mm

indeks rodzaj kolor rozmiar
UN197-1 4912 niebieski 47x18 mm
UN197-4 4912 zielony 47x18 mm
UN268-2 4913 czarny 58x22 mm
UN268-3 4913 czerwony 58x22 mm
UN268-1 4913 niebieski 58x22 mm
UN268-4 4913 zielony 58x22 mm

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

PIECZĄTKA SAMOTUSZUJĄCA PRINTY
Oprawa pieczątek Printy wytrzymuje minimum 100 000 odbić
• Kompaktowa pieczątka z zatyczką z rewolucyjnym systemem wymiany wkładki 
• Specjalne uchwyty z boku wkładki zapobiegają ubrudzeniu się przy jej wymianie 
• Wyprodukowana z materiałów z recyclingu oraz przy zmniejszonej emisji CO2 
• Posiada okienko pozycyjne umieszczone na dole pieczątki, przez które dokładnie 
widać, gdzie się stempluje – można idealnie wpasować odbicie w wymagane 
miejsce • Kolory tuszu czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy • Dostępna także 
z odbiciem wielokolorowym

PIECZĄTKA – ROLLER KAMUFLAŻOWY PLUS
• Odmiana pieczątki kamuflażowej ze specjalną rolką, która nanosi tusz 
uniemożliwiający odczytanie treści dokumentu • Dla tych wszystkich, którzy dbają 
o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO!

indeks Szerokość rolki
LV097 26 mm

Pieczątki

Tusze do pieczątek 
znajdziesz na str. 219
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Z pasji do perfekcji stworzyliśmy wyjątkową markę, której 
głównym elementem rozwoju są innowacje. Najważniejszy dla nas 
jest konsument oraz najwyższa jakość – dzięki temu Parker 
to obecnie najbardziej rozpoznawalna marka ekskluzywnych 
artykułów piśmienniczych na świecie. Każdy produkt PARKER jest 
drobiazgowo kontrolowany na każdym etapie produkcji. Jest to 
nasze zobowiązanie do jakości – realizacja wizji George Parkera.

Muted Black GT

Nightsky Blue CT

Metro Metallic CT

Vibrant Magenta CT

Stainless CT

Bond Street Black CT

Kensington Red CT

Royal Blue CT

Victoria Violet CT

nazwa produktu pióro wieczne długopis
Jotter Stainless Steel GT AT367 AT577
Jotter Stainless Steel CT AT407 AT574
Jotter Bond Street Black CT AT410 AT578
Jotter Kensington Red CT AT416 AT579
Jotter Royal Blue CT AT413 AT580
Jotter Victoria Violet CT AT584

nazwa produktu pióro wieczne długopis
Parker IM Muted Black GT AT549 AT551
Parker IM Muted Black CT AT547 AT548
Parker IM Blue CT AT552 AT553
Parker IM Brushed Metal GT AT554 AT555
Parker IM Blue Grey CT AT560 AT561
Parker IM White CT AT562 AT563

nazwa produktu indeks
Atrament w butelce czarny AT585
Atrament w butelce niebieski AT586
Naboje atramentowe czarne AT589
Naboje atramentowe niebieskie AT592
Wkład do długopisu Quinkflow czarny F AT595-2
Wkład do długopisu Quinkflow niebieski F AT595-1
Wkład do piór kulkowych czarny F AT597-2
Wkład do piór kulkowych niebieski F AT597-1

nazwa produktu pióro wieczne pióro kulkowe długopis
Vector czarny AT825 AT402 AT403
Vector niebieski AT826 AT679 AT690
Vector czerwony AT824 AT404 AT405
Vector fioletowy AT100-12 AT402-12 AT101-12
Vector niebiesko–zielony AT100-13 AT402-13 AT101-13

URBAN
Dynamiczny design modelu Urban walczy i zdobywa Twoje zainteresowanie. 
Jego wyróżniająca, nowoczesna forma łączy w sobie klasę i zdecydowanie. 
Z PARKER Urban nigdy nie zabraknie Ci inspiracji.

PARKER IM
Dzięki przemyślanemu wyborowi wykończeń Parker IM jest idealnym dodatkiem 
do każdego stylu. Wygodny i funkcjonalny – łączy nowoczesną formę 
z uniwersalnym urokiem metalu. Parker IM to odzwierciedlenie współczesnego 
designu marki PARKER.

VECTOR
Dla konsumentów ceniących funkcjonalność, wydajność 
i praktyczność Vector jest najlepszym wyborem.

JOTTER
PARKER Jotter to funkcjonalność i trwałość. Jego opływowy kształt i ikoniczna 
strzałka czerpią z klasycznego designu marki PARKER. Jotter jest idealny, jeśli 
żyjesz w biegu i szukasz prostych rozwiązań. 

nazwa produktu pióro wieczne długopis
Urban Muted Black CT AT479 AT480
Urban Muted Black GT AT481 AT482
Urban Nightsky Blue CT AT483 AT484
Urban Metro Metallic CT AT485 AT486
Urban Vibrant Magenta CT AT487 AT488

ATRAMENTY, WKŁADY

Muted Black  CT

Blue CT

Brushed Metal GT

Blue Grey CT

White CT

Pióra wieczne
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Od momentu założenia firmy przez Lewisa Edsona WATERMAN w  1883 roku 
i wynalezienia pierwszego napełnianego wiecznego pióra, WATERMAN nieustannie 
wprowadza innowacje. Wieloletnie doświadczenie i kreatywność sprawiają, 
że WATERMAN jest prawdziwym autorytetem w świecie artykułów piśmienniczych. 
Każde pióro jest unikatowe i ekskluzywne, odzwierciedlające charakter 
i temperament jego właściciela.

Job No: 345806       Client: Newell Brands       Campaign: Waterman Hemisphere       Proof No: 01 Publication: Master 1720 x 1360       Insertion Date: --/--/2017

HÉMISPHÈRE. TWÓJ STYL PODPISU.

Dostępne artykuły:
wieczne pióro i długopis

Kolekcja HÉMISPHÈRE dostępna jest w wykończeniu 
czarny GT lub CT i stalowy GT lub CT

Wszystkie pióra i długopisy 
WATERMAN wyposażone są 
w eleganckie opakowanie.
Doskonały prezent!

Dostępne artykuły:
wieczne pióro i długopis

Kolekcja ALLURE dostępna jest w wykończeniu 
czarny CT, niebieski CT, czerwony CT

HÉMISPHÈRE
Kolekcję HÉMISPHÈRE wyróżnia elegancka i ponadczasowa linia. 
Najpopularniejsza seria Waterman urzeka niezwykłym połączeniem 
klasyki i nowoczesności.

ALLURE
Kolekcja Allure to linia akcesoriów piśmienniczych 
marki WATERMAN o prostym i wyrazistym profilu. 
Produkty charakteryzują się korpusem wykonanym 
z mosiądzu pokrytym matowym lakierem.

ATRAMENTY, NABOJE I WKŁADY
WATERMAN oferuje najwyższej jakości atramenty i wkłady 
zapewniające wyjątkowy komfort pisania.

indeks nazwa produktu
AT376 WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny GT wieczne pióro
AT377 WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny GT długopis
AT378 WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny CT wieczne pióro
AT379 WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny CT długopis
AT131 WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy GT wieczne pióro
TI103 WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy GT długopis
AT531 WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy CT wieczne pióro
TI102 WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy CT długopis

indeks nazwa produktu
TI114-1 Atrament w butelce niebieski Floryda
TI114-2 Atrament w butelce czarny
TI115-1 Naboje standard niebieskie Floryda (8 szt.)
TI115-2 Naboje standard czarne (8 szt.)
AT032-1 Naboje international niebieskie Floryda (6 szt.)
AT032-2 Naboje international czarne (6 szt.)
TI116-1 Wkład do długopisu niebieski (F)
TI116-2 Wkład do długopisu czarny (F)

indeks nazwa produktu
AT204-2 WATERMAN ALLURE Czarny CT wieczne pióro
AT163-2 WATERMAN ALLURE Czarny CT długopis
AT204-1 WATERMAN ALLURE Niebieski  CT wieczne pióro
AT163-1 WATERMAN ALLURE Niebieski  CT  długopis
AT204-3 WATERMAN ALLURE Czerwony  CT  wieczne pióro
AT163-3 WATERMAN ALLURE Czerwony  CT długopis
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indeks w pudełku kolor
PB617 25 szt. mix kolorów
DN124 100 szt, mix kolorów

PINEZKI BECZUŁKI
Dedykowane do tablic korkowych
• Długość ostrza 11 mm • Długość całkowita 23 mm • 100 sztuk w opakowaniu

PINEZKI TABLICOWE BECZUŁKI VICTORY OFFICE
W wygodnym pudełeczku
• Pinezki biurowe kołkowe (beczułki) do tablic korkowych i filcowych 
• Długość ostrza 11 mm, długość całkowita 23 mm

indeks kolor ilość w opak.
AM497 mix kolorów 50 szt.
AM529 mix kolorów 100 szt.

PINEZKI TABLICOWE CHORĄGIEWKI 
VICTORY OFFICE
W wygodnym pudełeczku
• Pinezki biurowe chorągiewki do tablic korkowych i filcowych • Dostępne w mixie 
kolorów ze szpilką o długości 34 mm • Pakowane w pudełka plastikowe

indeks rodzaj ilość w opak.
AM498 mix kolorów 20 szt.
AM499 mix kolorów 50 szt.
AM500 mix kolorów 100 szt.

PINEZKI TABLICOWE KOŁKOWE VICTORY OFFICE 
W wygodnym pudełeczku
• Pinezki biurowe kołkowe do tablic korkowych i filcowych 
• Pakowane w transparentne pudełka plastikowe

indeks rodzaj ilość w opak.
AM493 mix kolorów 25 szt.
AM494 mix kolorów 100 szt.
AM495 transparentne 25 szt.
AM496 transparentne 100 szt.

PINEZKI METALOWE VICTORY OFFICE
W wygodnym pudełeczku
• Super mocne pinezki nitowane metalowe • Główka o średnicy 9,5 mm, 
nóżka o długości 8 mm • Powłoka odporna na czynniki zewnętrzne • Dostępne 
w plastikowym opakowaniu z zawieszką

indeks kolor ilość w opak.
AM513-15 srebrny 100 szt.
AM513-18 złoty 100 szt.
AM513-MIX mix kolorów 100 szt.

PLANER TYGODNIOWY SUCHOŚCIERALNY 
MAGNETYCZNY
Zestaw zawiera marker, 3 szt. magnesów, gąbkę oraz zestaw do montażu
• Tablica posiada właściwości zarówno suchościeralne jak i magnetyczne • Produkt 
przeznaczony do pisania markerami suchościeralnymi • Bogata kolorystyka 
ram • Zestaw zawiera marker, 3 szt. magnesów, gąbkę oraz zestaw do montażu 
• Tablica – terminarz z nadrukiem do planowania zadań tygodniowych zarówno 
indywidualnych, jak i grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych • Rama drewniana

indeks wymiary kolor
AM527 60x40 cm sosnowy
AM527-3 60x40 cm czerwony
AM527-8 60x40 cm różowy

indeks wymiary kolor
AM527-1 60x40 cm niebieski
AM527-4 60x40 cm zielony
AM527-11 60x40 cm granatowy

Pinezki

Planery
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PŁYTA CD-R VERBATIM

indeks rodzaj powierzchnia pojemność prędkość ilość
PL003-10 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 10 szt.
PL003-25 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 25 szt.
PL003-50 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 50 szt.
PL003-100 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 100 szt.

PŁYTA DVD VERBATIM AZO

indeks rodzaj powierzchnia pojemność prędkość ilość
PL1018 DVD+R do nadruku 4,7 GB 16x 50 szt.
PL1019 DVD-R do nadruku 4,7 GB 16x 50 szt.
PL300-10 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 10 szt.
PL300-25 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 25 szt.
PL300-50 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 50 szt.
PL300-100 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 100 szt.
PL122-10 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 10 szt.
PL122-25 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 25 szt.
PL122-50 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 50 szt.
PL122-100 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 100 szt.

indeks kolor
TET066-2 czarny
TET066-1 niebieski

PODAJNIK DO TAŚMY BP010
Masywna i trwała obudowa
• Podajnik do taśmy o szer. 24 mm

Płyty CD i DVD

Podajniki do taśmy biurowej

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK ŻELOWA 
CRYSTAL
Łatwa do czyszczenia
• Wykonana z przezroczystego materiału • Miła w dotyku powierzchnia • Podkładka 
żelowa pomaga utrzymać nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy 
przy komputerze • Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki 
po powierzchni biurka

indeks kolor
FE2577-2 czarny
FE2577-11 granatowy
FE2577-plasma Plasma

indeks kolor
FE402-2 czarny
FE402-12 fioletowy
FE402-1 niebieski

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK 
MEMORY FOAM
Zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki optycznej
• Kształt podkładki pod nadgarstek uzależniony jest od siły nacisku ręki i ciepła ciała 
• Zapewnia pełny komfort pracy • Specjalna struktura redystrybuuje punkty nacisku 
w celu złagodzenia podparcia • Zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu 
myszki optycznej • Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki 
po powierzchni biurka

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK ŻELOWA 
SZEWRON
Antybakteryjna powłoka Microban®
• Wykonana z przezroczystego materiału z abstrakcyjnym nadrukiem pod żelem 
• Łatwa do czyszczenia, miła w dotyku powierzchnia • Podkładka żelowa pomaga 
utrzymać nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze 
• Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni 
biurka • Antybakteryjna powłoka Microban® zapobiega rozwojowi szkodliwych 
dla zdrowia bakterii i zarazków

indeks kolor
FE128 szewron

Podkładki pod mysz i nadgarstek

Taśmy biurowe 
znajdziesz na str. 203-205

Foliopisy do płyt CD 
znajdziesz na str. 124
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PODKŁADKA PRZED KLAWIATURĘ ŻELOWA 
SZEWRON
Antybakteryjna powłoka Microban®
• Wykonana z przezroczystego materiału z abstrakcyjnym nadrukiem pod żelem 
• Łatwa do czyszczenia, miła w dotyku powierzchnia • Podkładka żelowa pomaga 
utrzymać nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze 
• Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni 
biurka • Antybakteryjna powłoka Microban® zapobiega rozwojowi szkodliwych 
dla zdrowia bakterii i zarazków

indeks kolor
FE687 szewron

indeks
ES1338

PODKŁADKA POD MYSZ KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Regulacja wysokości – dzięki kolorystycznym wkładkom określającym pozycję 
osobistego komfortu – pomaga ułożyć nadgarstek podczas posługiwania się myszą 
pod odpowiednim kątem • Żelowa podkładka zapewnia przyjemnie chłodną, 
wygodną powierzchnię, która dopasowuje się do nadgarstka i łagodzi napięcia 
w miejscach nacisku • Antybakteryjna powierzchnia jest odporna na zaplamienia 
i nie wchłania zapachów

indeks
ES1337

PODKŁADKA POD NADGARSTEK  
KENSINGTON SMARTFIT® CONFORM
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Oznaczone kolorami 4 wymienne podkładki, dostosowane do osób o różnym 
wzroście, zapewniają neutralny kąt podparcia dla ręki i nadgarstka • Śliska, 
nieprzywierająca podstawa podkładki ułatwia przesuwanie myszy i zapewnia 
wygodniejsze użytkowanie

PODKŁADKA POD MYSZ KENSINGTON DUO GEL
Dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstka i ręki użytkownika
• Żelowa podkładka dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstka i ręki 
użytkownika, zapewniając komfortowe podparcie podczas posługiwania się myszą 
• Dzięki kanałowi wentylacyjnemu dłonie pozostaną suche i chłodne • Dwukolorowa 
• Miękka powierzchnia podkładki jest łatwa do czyszczenia

indeks rodzaj
ES1215-1 / niebiesko-czarny
ES215-5 / 2 odcienie szarości
ES21215-3 / czerwono-czarny

PODKŁADKA POD MYSZ HEALTH-V CRYSTAL
Pomaga zapobiegać zwężeniu cieśni nadgarstka
• Podkładka pod mysz i nadgarstek Health-V Crystal • Posiada wbudowaną podpórkę 
pod nadgarstek • Wykonana z krystalicznie przezroczystego materiału – łatwa 
do czyszczenia • Specjalna opatentowana konstrukcja Health-V w podkładkach 
pomaga zapobiegać zwężeniu cieśni nadgarstka • Wbudowana w materiał powłoka 
antybakteryjna MICROBAN® zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi szkodliwych 
drobnoustrojów • Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki 
po powierzchni biurka

indeks kolor
FE455-2 czarny
FE455-12 fioletowy
FE455-1 niebieski

Podkładki przed klawiaturę

indeks kolor
FE217-11 granatowy
FE217-2 czarny

PODKŁADKA PIANKOWA PRZED KLAWIATURĘ 
MEMORY FOAM
Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki
• Kształt podkładki pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki i ciepła ciała 
zapewniając pełny komfort pracy • Specjalna konstrukcja redystrybuuje punkty 
nacisku w celu złagodzenia podparcia

Myszki znajdziesz  
na str. 128
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PODKŁADKA PRZED KLAWIATURĘ 
POD NADGARSTEK KENSINGTON DUO GEL
Dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstka i ręki użytkownika
• Żelowa podkładka dopasowuje się do naturalnego kształtu nadgarstków i rąk 
użytkownika, zapewniając komfortowe podparcie podczas pisania na klawiaturze 
• Dzięki kanałowi wentylacyjnemu dłonie pozostaną suche i chłodne • Dwukolorowa 
• Miękka powierzchnia podkładki jest łatwa do czyszczenia

indeks rodzaj
ES1218-1 / niebiesko-czarny
ES1218-3 / czerwono-czarny

PODKŁAD NA BIURKO Z NAKŁADKĄ DURABLE
Nowa, niższa cena!
• Antypoślizgowy, szczególnie mocny • Z nakładką przezroczystą

PODKŁAD NA BIURKO DURABLE 7102
Bardzo trwałe materiały
• Antypoślizgowy, szczególnie mocny

indeks kolor wymiary
DU591-2 czarny 53x40 cm
DU591-3 czerwony 53x40 cm
DU591-11 granatowy 53x40 cm
DU591-5 szary 53x40 cm

indeks kolor wymiary
DU741-2 czarny 65x52 cm
DU741-3 czerwony 65x52 cm
DU741-11 granatowy 65x52 cm
DU741-5 szary 65x52 cm

Podkłady na biurko

PODKŁAD NA BIURKO Z KALENDARZEM
Dobra relacja ceny do jakości
• Podkład na biurko z notatnikiem oraz nadrukowanym kalendarzem i zaznaczonymi 
na nim międzynarodowymi świętami i tygodniowym planem • Zawiera 25 arkuszy 
• Antypoślizgowy • Kolor czarny

indeks rodzaj wymiary
DU603 podkład 59x42 cm
DU1244 wkład zapasowy 57x41 cm

indeks rozmiar
PP159 529x417 mm
PP158 648x509 mm

PODKŁAD NA BIURKO TRANSPARENTNY
Posiada właściwości antypoślizgowe
• Wykonany z grubego, wysoko przezroczystego PVC • Zaokrąglone krawędzie 
• Możliwość umieszczenia pod spodem własnych notatek

Biuwary znajdziesz  
na str. 45

PODKŁAD NA BIURKO DURAGLAS
Nowa, niższa cena!
• Przezroczysty, antyrefleksyjny – idealny do dokumentów, notatek, spisów itd.

indeks kolor wymiary
DU604 przezroczysty 53x40 cm
DU1312 przezroczysty 65x50 cm
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PODNÓŻEK FELLOWES 
ERGONOMICZNY
Pozwala złagodzić lub zapobiec bólom krzyża
• Ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy 
zapewnia pełny odpoczynek i komfort użytkowania • Trwała 
i mocna konstrukcja • Specjalna powierzchnia z wypustkami 
umożliwia masaż stóp • Posiada regulację wysokości (2 
pozycje) oraz kąta nachylenia (płynnie do 25°)

indeks
FE106

Podnóżki

indeks
ES1339

PODNÓŻEK KENSINGTON 
SOLEMATE PLUS
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi 
SmartFit
• Nachylenie do 20° oraz blokada kąta nachylenia zapewniają 
dodatkowy komfort • Regulacja wysokości od 3,5" do 5" 
• Antypoślizgowa faktura powierzchni pod stopami zwiększa 
komfort użytkowania

indeks
ES1341 indeks

ES1340

PODNÓŻEK KENSINGTON 
SOLEMATE COMFORT
Piankowa powierzchnia zapewnia niezwykły komfort
• Luksusowa pianka memory zapewnia odpoczynek 
zmęczonym i bolącym stopom • Wygodny pedał do 
ustawienia kąta nachylenia bez konieczności schodzenia 
z krzesła • Możliwość nachylenia pod kątem w zakresie 20° 
w celu zapewnienia dodatkowego komfortu  

PODNÓŻEK KENSINGTON 
SOLESAVER
Antypoślizgowa powierzchnia
• 3 opcje pochylenia – pod kątem 10°, 15° i 20° – 
zapewniają wygodne ustawienie dla każdego użytkownika 
• Antypoślizgowa faktura powierzchni pod stopami zwiększa 
komfort użytkowania

indeks
PB180

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PODNÓŻEK Q-CONNECT Z REGULACJĄ X 3
Posiada antypoślizgową powierzchnię stabilizującą podnóżek
• Wykonany z trwałego ABS • Podnosi komfort pracy przy biurku • Regulacja 
wysokości i kąta nachylenia (3 poziomy wysokości) • Wymiary 400x70x350 mm 
• Kolor antracyt

indeks kolor
FE479-2 czarny

PODPÓRKA POD PLECY SIATKOWA 
PROFESSIONAL SERIES™
Siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała
• Redukuje napięcia pleców i ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy • Siatkowy 
materiał dopasowuje się do konturów ciała zapewniając doskonałe wsparcie 
i zwiększa komfort użytkowania • System napinający Tri-Tensioning pozwala 
na przymocowanie praktycznie do każdego fotela i eliminuje potrzebę ponownej 
regulacji • Specjalne podparcie wspiera odcinek lędźwiowy, możliwość regulacji 
wysokości ułatwia dopasowanie do potrzeb danego użytkownika

indeks
ES1336

PODPÓRKA POD PLECY KENSINGTON 
SMARTFIT® CONFORM
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Regulacja wysokości zapewnia dopasowanie na odcinku lędźwiowym • Niezależne 
sprężyny dopasowują się do figury użytkownika, podążając za każdą zmianą 
ustawienia ciała, a siatkowa powłoka zapewnia doskonałą wentylację

Podpórki pod plecy
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indeks kolor
FE688 czarny

PODSTAWA POD MONITOR DESIGNER SUITES™
Zawiera dodatkową szufladę na przybory biurowe
• Pozwala ustawić monitor na wysokości wzroku, pomaga zapobiegać bólom mięśni 
i karku • Możliwość regulacji wysokości podstawy – 3 pozycje (11 cm, 13 cm, 15 cm) 
• Przeznaczona dla monitorów o maks. przekątnej 21” lub wadze do 18 kg

RAMIĘ NA MONITORY – SERIA PLATINUM
Intuicyjny system zarządzania okablowaniem minimalizuje bałagan
• W pełni niezależne, regulowane ramię • Technologia sprężyny gazowej umożliwia 
łatwe dostosowanie monitora do pracy oraz współdzielenie ekranu • Złącza USB 3.0 
umożliwiają łatwe podłączanie ulubionych urządzeń • Łatwe do zamocowania za 
pomocą zacisku lub oczka w blacie biurka • Zgodność ze standardem VESA 75×75 
i 100×100

indeks rodzaj
FE691 Na 1 monitor
FE692 Na 2 monitory
FE693 Na 3 monitory

indeks kolor
ES1333-2 czarny
ES1333-5 szary

PODSTAWKA OBROTOWA POD MONITOR 
KENSINGTON SMARTFIT®
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Opatentowany, obrotowy schowek z przegródkami pozwala uporządkować rzeczy 
na biurku, ułatwiając jednocześnie dostęp do nich • Solidna konstrukcja – utrzymuje 
monitor o wadze do 18 kg

indeks
ES1334-2

indeks
ES1335-2

PODSTAWKI POD MONITOR 
KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Ustawia monitor na wysokości oczu, co pomaga redukować problemy z oczami i szyją  
• Uniwersalna podstawka zaprojektowana z myślą o każdym monitorze o wadze 
do 36 kg (ES1334-2) lub do 18 kg (ES1335-2) • Akcesoria biurowe i papiery mogą być 
przechowywane pod podstawką, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku

indeks
PB759

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PODSTAWA POD MONITOR Q-CONNECT
Wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS
• Praktyczne rozwiązanie podnoszące komfort pracy przy komputerze • Dedykowana 
monitorom LCD/TFT lub komputerom przenośnym • Posiada rozkładaną szufladę 
i przestrzeń na laptopa, nośniki danych, długopisy itp. • Wymiary 450x315x113 mm 
• Kolor czarno-szary

Podstawy i ramiona do monitora
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indeks rodzaj
ES1330-2 krótki uchwyt (73 mm)
ES1331-2 uchwyt do monitora i podstawa na laptopa
ES1329-2 długi uchwyt (400 mm)
ES1332-2 uchwyt na dwa monitory

UCHWYTY DO MONITORÓW KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Zwiększają dostępną przestrzeń na biurku i umożliwiają ustawienie monitora na odpowiedniej 
wysokości • System zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy • Monitory 
mocowane są zgodnie ze standardem VESA® 75 mm lub 100 mm • Odpowiednie dla 
monitorów o przekątnej do 24” i maksymalnej wadze do 11,3 kg na jedno ramię

indeks kolor
FE464-2 czarny
FE464-10 biały

PODSTAWA POD LAPTOPA QUICK LIFT I-SPIRE™
Do użytku z laptopami do 17”
• Idealna do przenoszenia – możliwość złożenia podstawy na płasko • Możliwość 
korzystania z laptopa wraz z zewnętrzną klawiaturą i myszką • Gumowana 
powierzchnia oraz przedni panel zapobiegają przesuwaniu się laptopa • Regulacja 
kąta/wysokości – 7 różnych pozycji • Szczelina zapewnia chłodzenie • Składane 
przednie nóżki

indeks kolor
ES1328-2 czarny
ES1328-5 szary

indeks
ES1327-2

PODSTAWKA CHŁODZĄCA POD LAPTOPA 
KENSINGTON SMARTFIT® EASY RISER™
Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Nachylenie w zakresie 50° • Poprawia cyrkulację powietrza, zapobiegając 
przegrzewaniu się laptopa • Składana na płasko, co ułatwia przewożenie 
• Dostosowana do komputerów o przekątnej ekranu od 12 do 17 cali

PODSTAWKA POD LAPTOPA 
KENSINGTON SMARTFIT®

Zapewnia doskonałe dopasowanie dzięki systemowi SmartFit
• Umożliwia zamontowanie kompatybilnej, uniwersalnej stacji dokującej Kensington 
pod platformą laptopa, co doskonale sprawdza się na biurkach o ograniczonej 
ilości miejsca • Odpowiedni dla laptopów posiadających ekran do 15,6” • System 
zarządzania kablami zapewnia porządek w miejscu pracy

Podstawy pod laptopa

Stanowiska do pracy  
stojącej znajdziesz  

na str. 194
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www.leitz.com

 STYLOWE 
DWUKOLOROWE 
POJEMNIKI 
DO SZYBKIEGO, ŁATWEGO 
I PRZEMYŚLANEGO 
PORZĄDKOWANIA 
RZECZY

SYSTEM MODUŁOWY 
POZWALA W OPTYMALNY 
SPOSÓB ZARZĄDZAĆ 
ZAWARTOŚCIĄ

WYKONANE Z TRWAŁEGO, 
ODPORNEGO NA 
USZKODZENIA, 
WODOODPORNEGO 
TWORZYWA ABS 
(BEZ BPA) DLA 
ZAPEWNIENIA OCHRONY 
PRZECHOWYWANYCH 
RZECZY ORAZ 
ELEGANCKIEGO WYGLĄDU

 OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: 
NA STANDARDOWEJ 
PÓŁCE ZMIEŚCI SIĘ 
POJEMNIK ŚREDNI, 
A NA NIM 2 POJEMNIKI 
MAŁE

 DELIKATNY ZATRZASK 
PRZYTRZYMUJE 
POKRYWĘ, NIE 
PRZESZKADZAJĄC 
JEDNOCZEŚNIE W JEJ 
ŁATWYM ZDEJMOWANIU

NIEUŻYWANE POJEMNIKI 
MOŻNA PRZECHOWYWAĆ 
JEDNE W DRUGICH, 
OSZCZĘDZAJĄC W TEN 
SPOSÓB MIEJSCE

ŁATWE DO CZYSZCZENIA, 
MAJĄ ZAOKRĄGLONE 
KRAWĘDZIE

Produkt Szer. x wys. x gł. (mm) Indeks

A MyBox duży z pokrywą 318 x 198 x 385 ES191-

B MyBox mały z pokrywą 318 x 128 x 191 ES193-

C Organizer duży MyBox z uchwytem 307 x 101 x 375 ES204-10

D Organizer mały MyBox z uchwytem 307 x 56 x 181 ES205-10

E Organizer podłużny MyBox 307 x 55 x 105 ES203-

F Pojemnik MyBox bez pokrywki 246 x 98 x 160 ES201-

A

B

C

E

F

D

Pojemnik duży Leitz MyBox® 
z pokrywką
18-litrowy. Na dokumenty A4, 
czasopisma i większe – domowe lub 
biurowe – akcesoria.

A

Pojemnik mały Leitz MyBox® 
z pokrywką
5-litrowy. Na dokumenty A5 i małe – 
domowe lub biurowe – akcesoria.

B

Pojemnik Leitz MyBox® bez 
pokrywki
Umożliwa estetyczne przechowywanie 
często używanych rzeczy.

F

Organizer podłużny Leitz MyBox® 
Elegancki pojemnik na małe akcesoria 
lub półka pasująca do małego i dużego 
pojemnika Leitz MyBox®.

E

Organizer duży Leitz MyBox® 
z uchwytem
Elegancki przybornik lub wewnętrzny 
organizer pasujący do dużego 
pojemnika Leitz MyBox®.

C

Organizer mały Leitz MyBox® 
z uchwytem
Elegancki przybornik lub wewnętrzny 
organizer pasujący do małego 
i dużego pojemnika Leitz MyBox®.

D

Idealnie pasują do innych 
produktów z kolekcji WOW.

Modułowe pojemniki Leitz MyBox® 
charakteryzują się unikalnym stylem pasującym 
zarówno do biura, jak i domu. Są niezwykle 
trwałe – wykonane są  z najwyższej jakości 
materiałów o wysokim połysku – i prezentują 
charakterystyczne dwukolorowe wzornictwo. 
Służą do łatwego, wygodnego i atrakcyjnego 
przechowywania dokumentów, magazynów, 
kabli, narzędzi i mniejszych akcesoriów. System 
modułowy pozwala na optymalne zarządzanie 
zawartością. Idealnie pasują do innych 
dwukolorowych produktów z kolekcji 
Leitz WOW.

KIEDY SPOSÓB PAKOWANIA MA ZNACZENIE

5
Szary

8
Różowy

1
Niebieski

4
Zielony

NOWOŚĆ 
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POJEMNIKI NA CZASOPISMA VARICOLOR
Pasują do innych produktów z kolekcji VARICOLOR
• 5 eleganckich pojemników w zestawie • Z uchwytem w różnych kolorach do łatwej 
organizacji i segregowania dokumentów • Do czasopism, katalogów, ulotek, itp. 
• Do formatu A4 • Wymiary: 73x306x241 mm (SxWxG)

indeks
DU055-19

indeks kolor
ES597-10 biały
ES597-8 różowy
ES597-1 niebieski
ES597-7 pomarańczowy

indeks kolor
ES597-13 turkusowy
ES597-12 fioletowy
ES597-4 zielony

POJEMNIK NA CZASOPISMA LEITZ WOW
W supermodnych kolorach kolekcji WOW ze str. 37-38
• Z otworem na palec dla bardziej przyjaznego użytkowania • 6 cm szerokość 
grzbietu zapewnia wygodne przechowywanie magazynów, katalogów i innych 
dokumentów

POJEMNIK NA CZASOPISMA 
Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na dokumenty, czasopisma, foldery z metalowej siateczki powlekanej 
lakierem • Szerokość grzbietu 90 mm • Pojemność do 850 kartek o gramaturze  
80 g/m2 • Format A4 • Wymiary 90x295x258 mm

indeks kolor
PB369-2 czarny
PB369-15 srebrny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA DŁUGOPISY TREND
Zawsze w atrakcyjnej cenie
• Średnica 80 mm • Wysokość 102 mm

indeks kolor
DU126-4 zielony
DU126-1 niebieski
DU126-3 czerwony
DU126-12 fioletowy
DU126-10 biały
DU126-2 czarny
DU126-7 pomarańczowy

indeks kolor
DU126-04 zielony transparentny
DU126-20 transparentny
DU126-01 niebieski transparentny
DU126-012 fioletowy transparentny
DU126-07 pomarańczowy transparentny
DU126-03 czerwony transparentny

indeks kolor
LV072-2 czarny
LV072-11 granatowy
LV072-4 limonkowy

indeks kolor
LV072-1 niebieski
LV072-10 biały/perłowy
LV072-8 różowy

POJEMNIK NA DŁUGOPISY LEVIATAN SIATKA
Wysokość 98 mm
• Pojemnik na długopisy metalowy, powleczony kolorowym lakierem 
• Średnica 91 mm

Pojemniki na czasopisma

Pojemniki na długopisy
Długopisy znajdziesz  

na str. 49-57
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GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA DŁUGOPISY 
Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na długopisy z metalowej siateczki  
powlekanej lakierem

indeks kolor rodzaj wymiary
PB545 czarny kwadratowy 80x80x100mm
PB960-2 czarny okrągły śr. 90 mm, wys. 100 mm
PB960-15 srebrny okrągły śr. 90 mm, wys. 100 mm

indeks kolor
PB105 czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA DOKUMENTY Q-CONNECT 
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na dokumenty, czasopisma, foldery z metalowej siateczki powlekanej 
lakierem • Zamykany wieczkiem • Format A4 • Wymiary 390x300x85 mm

POJEMNIK Z KARTECZKAMI TREND
Zawsze w atrakcyjnej cenie
• Wkład 800 karteczek o wymiarach 90x90 mm

indeks kolor
DU124-12 fioletowy
DU124-7 pomarańczowy
DU124-10 biały
DU124-4 zielony
DU124-1 niebieski
DU124-2 czarny
DU124-3 czerwony

indeks kolor
DU124-004 zielony transparentny
DU124-012 fioletowy transparentny
DU124-20 transparentny
DU124-03 czerwony transparentny
DU124-07 pomarańczowy transparentny
DU124-01 niebieski transparentny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA KARTECZKI Q-CONNECT 
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na karteczki z metalowej siateczki powlekanej lakierem • Dostarczany 
bez karteczek • Wymiary 95x80x95 mm

indeks kolor
PB588-2 czarny
PB588-15 srebrny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

POJEMNIK NA SPINACZE Q-CONNECT 
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Pojemnik na spinacze wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem

indeks kolor rodzaj wymiary
PB587 czarny kwadratowy 80x80x30 mm
PB463 czarny okrągły śr. 90 mm, wys. 32 mm

POJEMNIKI ŚCIENNE 
CEP RECAPTION
Każdą półkę można zamontować oddzielnie
• Zestaw półek przeznaczony na dokumenty 
w formacie A4, wykonany z odpornego na pęknięcia 
i odkształcenia polistyrenu • Wewnątrz mieści ok. 300 
kartek o gramaturze 80 g/m2 o maksymalnym 
rozmiarze 24x32 cm • Duży kąt w kształcie litery „V” 
ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów 
• Możliwość przechowywania większych formatów lub 
zrolowanych dokumentów (max. średnica 120 mm) 
• Mocowany za pomocą dwóch śrub - akcesoria 
do prostego i szybkiego montażu w komplecie 
• Wymiary 361x86x270 mm

indeks kolor
PB211-20 transparentny
PB211-22 dymny

Pojemniki na dokumenty Pojemniki na karteczki

Pojemniki na spinacze Pojemniki ścienne

Spinacze najdziesz  
na str. 193

Kostki biurowe  
znajdziesz na str. 107
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indeks rodzaj wymiar
DU080 półka na ulotki 1/3 A4
DU082 zestaw 3 półek 1/3 A4 

POJEMNIKI ŚCIENNE COMBIBOXX 1/3 A4
Nieograniczone możliwości rozbudowy w pionie
• Na ulotki w formacie 1/3 A4 • Możliwość rozbudowy o kolejne półki  
i połączenia z formatem A4

POJEMNIKI ŚCIENNE COMBIBOXX A4
Na ulotki w formacie A4
• Na ulotki w formacie A4 • Możliwość rozbudowy o kolejne półki

indeks rodzaj wymiar
DU077 półka na katalogi A4
DU116 zestaw 3 półek 3xA4
DU078 moduł do rozbudowy A4

indeks kolor rodzaj
DU130-2 czarny A4
DU130-20 transparentny A4
DU132-20 transparentny A5

POJEMNIKI ŚCIENNE PIONOWE 
NA DOKUMENTY FLEXIPLUS
Dostępne w rozmiarze A4 i A5
• Można odczepiać i pojedynczo wieszać na ścianie • Pakowane po 2 szt.  
• Wymiary:  
247x360x100 mm dla formatu A4 
180x250x105 mm dla formatu A5

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
GUARANTEEGUARANTEE

QUALITY

100%

POJEMNIKI ŚCIENNE Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Półka wykonana z metalowej siateczki powlekanej lakierem • Do instalacji 
naściennej • Możliwość wykorzystania szuflad jako zestaw lub pojedynczo 
• Specjalne otwory na haczyki • Obniżone krawędzie od strony zewnętrznej ułatwiają 
wyjmowanie dokumentów • Wymiary zestawu 325x230x330 mm • Wymiary 
pojedynczej szuflady 325x88x170 mm

indeks kolor
PB523-2 czarny
PB523-15 srebrny

indeks kolor
DN701 czarny

POJEMNIKI ŚCIENNE 5 PÓŁEK Q-CONNECT 
OFFICE SET
Idealnie pasuje do pozostałych produktów z serii OFFICE SET
• Zestaw metalowych półek na dokumenty, korespondencję, czasopisma, wykonany 
z metalowej siateczki • Na tylnej ściance dwa dedykowane otwory do mocowania 
na ścianie • W komplecie zestaw mocujący do ściany • Wymiary 315x440x120 mm

POJEMNIK Z SZUFLADAMI VARICOLOR
Eleganckie i funkcjonalne
• Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • Delikatne kolorowe linie na brzegach 
frontów szuflad są pomocne przy porządkowaniu dokumentów • Cicho i lekko 
wysuwające się szuflady posiadają blokady • Szuflady przeznaczone na dokumenty 
do formatu A4, C4 oraz mniejszych rozmiarów jak Folio oraz A5 • Na frontach 
szuflad znajdują się przezroczyste okienka z etykietami, które można opisać także 
komputerowo • Etykiety wymienia się w prosty sposób

indeks rodzaj
DU168 5 szuflad
DU192 7 szuflad
DU169 10 szuflad

indeks rodzaj
DU1544 4 szuflady, zamykany
DU1543 4 szuflady
DU069 3 szuflady

Pojemniki z szufladami

Stojaki na ulotki  
znajdziesz na str. 195
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ZESTAW 5 SZUFLADEK CEP SMOOVE
Z wysokiej jakości plastiku w 100% recyklowanego
• Zestaw 5 szufladek wykonanych z wysokiej jakości plastiku w 100% recyklowanego 
• Wyposażony w ergonomiczne uchwyty z ogranicznikami na każdej szufladzie 
• Zestaw zawiera: 
– 2 małe szufladki o wymiarach 32,2x10,8x3,7cm 
– 2 standardowe szufladki o wymiarach 32,2x24,4x4cm 
– 1 dużą szufladkę o wymiarach 32,2x24,4x8,5cm 
– 6 etykiet opisowych 
• Podkładki antypoślizgowe zabezpieczające powierzchnię blatu przed 
porysowaniem • Wymiary 36x28,8x27 cm

indeks kolor
PB579-2 czarny
PB579-2/1 / czarny/niebieski
PB579-2/4 / czarny/zielony
PB579-2/MIX / czarny/mix kolorów
PB579-10/MIX / biały/mix kolorów

POJEMNIK Z SZUFLADAMI VIVIDA
Miejsce na etykiety z przodu szuflad
• 2 małe szuflady do przechowywania dokumentów i przyborów biurowych oraz 
2 duże szuflady do przechowywania innych przedmiotów • Miejsce na umieszczenie 
etykiet do opisu na frontowej ściance szuflad pomaga w uporządkowaniu 
zawartości • Antypoślizgowa, gumowa podstawa

indeks kolor
ES584-2 czarny
ES584-17 niebieski
ES584-3 czerwony
ES584-4 zielony
ES584-10 biały

POJEMNIK Z SZUFLADAMI LEITZ WOW
Kolorystyka WOW pasuje do całej serii ze str. 37-38
• 2 duże szuflady do przechowywania kabli, magazynów, a nawet do przyborów 
kuchennych i 2 małe szuflady do przechowywania dokumentów i przyborów 
biurowych • W zestawie z przezroczystym organizerem dla wygodnego 
przechowywania małych przedmiotów, np. długopisów, spinaczy itp. 
• Posiada antypoślizgowe, gumowe nóżki • Można ustawiać jeden na drugim 
(maksymalnie trzy)

indeks kolor szuflady
ES595-5 biały/szary 4
ES595-8 biały/różowy 4
ES595-1 biały/niebieski 4
ES595-7 biały/pomarańczowy 4
ES595-13 biały/turkusowy 4
ES595-12 biały/fioletowy 4
ES595-4 biały/zielony 4

indeks kolor szuflady
ES596-5 biały/szary 5
ES596-8 biały/różowy 5
ES596-1 biały/niebieski 5
ES596-7 biały/pomarańczowy 5
ES596-13 biały/turkusowy 5
ES596-12 biały/fioletowy 5
ES596-4 biały/zielony 5

indeks format
DK241 120x60 cm
DK242 70x50 cm 

POTYKACZ KREDOWY  
W RAMIE DREWNIANEJ MEMOBOARDS
Potykacz przeznaczony do pisania kredą
• Potykacz kredowy czarny w ramie drewnianej lakierowanej brązowej 
• Od wewnętrznej strony strony zamontowany jest łańcuszek regulujący 
rozstaw potykacza

Potykacze

Pojedyncze szuflady 
na dokumenty znajdziesz 

na str. 196-198

Przedłużacze znajdziesz pod 
hasłem „Listwy zasilające” 

na str. 117-118

Markery kredowe  
znajdziesz na str. 120
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indeks kolor
DN269-10 biały
DN269-3 czerwony
DN269-00 mix kolorów

indeks kolor
DN269-1 niebieski
DN269-7 pomarańcz.
DN269-8 różowy

indeks kolor
DN269-5 szary
DN269-4 zielony
DN269-6 żółty

PRZEKŁADKI KARTONOWE 1/3 A4
Do wpinania w pionie oraz w poziomie
• Wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2 • Pakowane jednostkowo w folię 
ochronną • 100 sztuk w opakowaniu

indeks kolor
MAR012-8 różowy
MAR012-6 żółty
MAR012-7 pomarańczowy
MAR012-4 zielony
MAR012-1 niebieski
MAR012-3 czerwony
MAR012-MIX mix kolorów

PRZEKŁADKI KARTONOWE KBK 1/3 A4
Do użycia w pionie i poziomie
• Wykonane z kartonu o gramaturze 180 g/m2 • Pakowane jednostkowo w folię 
ochronną • Format 1/3 A4 • Dziurkowanie 4 • Wymiary 240x105 mm • Opakowanie 
zawiera 100 sztuk

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR A4
Przekładki wzmocnione folią Mylar
• Wykonane z grubego, białego kartonu 160 g/m2 • Na indeksach nadruk numeryczny 
• Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją jest wzmocniony folią 
• Multiperforowane – pasują do każdego segregatora

indeks rodzaj
ES186 1-5 numeryczne
ES171 1-10 numeryczne
ES172 1-12 numeryczne
ES173 1-20 numeryczne
ES174 1-31 numeryczne
ES175 A-Z alfabetyczne

indeks rodzaj
PB802 1-5, 5 kart
PB069 1-10, 10 kart
PB070 1-12, 12 kart

indeks rodzaj
PB071 1-20, 20 kart
PB072 1-31, 31 kart
PB940 A-Z, 21 kart

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR A4
Plastikowy, kolorowy indeks pokryty folią MYLAR
• Wykonane z białego kartonu o gramaturze 170 g/m2 • Pierwsza karta opisowa 
z numerami w kolorze białym • 11 dziurek do wpinania (ze wzmocnionym obszarem 
europerforacji)

indeks rodzaj
DN251 5 kart
DN252 10 kart
DN253 12 kart

PRZEKŁADKI KARTONOWE 
Z LAMINOWANYMI INDEKSAMI A4
Karta informacyjno-opisowa w komplecie
• Wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m2 • Wyposażone we wzmocniony, 
przezroczysty pasek brzegowy zapewniający dłuższe użytkowanie • Pakowane 
jednostkowo w folię ochronną

indeks rodzaj
DN254 5 kart
DN733 10 kart
DN256 12 kart

PRZEKŁADKI KARTONOWE Z KARTĄ 
INFORMACYJNĄ KOLOROWE A4
Wyposażone w kartę informacyjno-opisową
• Wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m2 uzyskanego na drodze recyklingu 
• Pakowane jednostkowo w folię ochronną • Kolor przekładki odpowiada 
kolorowi indeksu

Przekładki kartonowe

Zakładki indeksujące 
znajdziesz na str. 223-225
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indeks rodzaj kolor
DN571 1-5, 5 kart mix kolorów
DN262 1-10, 10 kart mix kolorów
DN263 1-31, 31 kart mix kolorów

PRZEKŁADKI PP DONAU A4
Wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120 mic
• 11 dziurek do wpinania • Format A4 • Rozmiar przekładki 230x297 mm • Mix 
kolorów

indeks rodzaj
ES786 1-5
ES785 1-6
ES784 1-10
ES782 1-12

PRZEKŁADKI MAXI PP Z MOŻLIWOŚCIĄ 
NADRUKOWANIA TEKSTU ESSELTE
Z kartą do indywidualnego zadruku na komputerze
• Wykonane z grubego i sztywnego PP (przekładki 300 mic) • Pod kartę opisową 
można włożyć zadrukowaną według schematu kartkę A4 • Przezroczysta, plastikowa 
karta opisowa (350 mic) • Multiperforowane – pasują do każdego segregatora

indeks rodzaj
ES362 1-5 numeryczne
ES210 1-6 numeryczne
ES126 1-10 numeryczne
ES364 1-12 numeryczne
ES503 1-20 numeryczne
ES365 1-31 numeryczne
ES1220 1-54 numeryczne
ES366 A-Z alfabetyczne

PRZEKŁADKI PP SZARE A4 ESSELTE
Wzmocniony perforowany pasek na karcie opisowo-informacyjnej
• Na indeksach nadruk numeryczny lub alfabetyczny • Multiperforowane – pasują 
do każdego segregatora • Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją 
jest wzmocniony folią

indeks rodzaj
ES047 5 kart
ES046 6 kart
ES048 10 kart
ES049 12 kart
ES050 20 kart

PRZEKŁADKI PP ESSELTE A4
W ciekawej tonacji kolorystycznej
• Przekładki i indeksy w 5 kolorach • Multiperforowane – pasują do każdego 
segregatora • Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją 
jest wzmocniony folią • Wykonane z folii polipropylenowej

indeks rodzaj
ES606 1-5
ES607 1-6
ES608 1-10
ES609 1-12

PRZEKŁADKI PP LEITZ WOW
Przekładki do wielokrotnego użytku z serii WOW
• Mocny, przezroczysty PP o grubości 0,3 mm • Format A4+ pozwala na szybki 
dostęp do dokumentów, nawet w przypadku przechowywania ich w koszulkach 
• Zadrukowane numerycznie przekładki do łatwego sortowania • 11 uniwersalnych 
otworów umożliwiających wpinanie do segragatora

PRZYBORNIK NA BIURKO HAN RONDO
Tworzywo odporne na pęknięcia i odkształcenia
• Wysoka jakość wykonania z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu 
• Wyposażony w 9 przedziałów: 3 przednie – małe, przeznaczone na drobne 
akcesoria biurowe, 3 tylne – duże, przeznaczone na artykuły piśmienne 
(mieści ok. 40 długopisów), 1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc., 
1 tylna, przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe, pocztówki, 
koperty, etc. • Zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni 
• Wymiary: 140x140x109 mm

indeks kolor
DN1071-10 biały
DN1071-2 czarny
DN1071-01 transp. niebieski

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

Przekładki plastikowe

Przyborniki



175

P

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor
LV071-2 czarny
LV071-11 granatowy
LV071-4 limonkowy

indeks kolor
LV071-1 niebieski
LV071-10 biały/perłowy
LV071-8 różowy

PRZYBORNIK NA BIURKO LEVIATAN SIATKA
Metalowy, trzykomorowy przybornik na biurko
• Powleczony kolorowym lakierem • Wymiary 205x103x98 mm

PRZYBORNIK NA BIURKO Q-CONNECT 
OFFICE SET
• Praktyczny zestaw do organizacji przestrzeni biurkowej.
• Wszystkie elementy wykonane z metalowej siateczki powlekanej matowym 
lakierem w kolorach czarnym lub srebrnym

indeks kolor
PB969 czarny

indeks kolor
PB590 czarny

indeks kolor
PB120-15 srebrny

indeks kolor
PB592 czarny

indeks kolor
PB109 czarny

indeks kolor
PB120-2 czarny

indeks kolor
PB591 czarny

indeks kolor
PB593 czarny

indeks kolor
PB594 czarny

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks
FE526

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE WOODGRAIN
System FastFold pozwala na złożenie pudła w kilka sekund
• W biurach może służyć do archiwizacji dokumentów w pudełkach na akta (seria 
R-KIVE® Basic lub Bankers Box® System) lub w segregatorach • W domu idealne 
do przechowywania zabawek, odzieży, artykułów sezonowych itp. • Wytrzymałe 
i bezpieczne – wykonane z grubej tektury falistej z podwójnym systemem ścian 
bocznych • Łatwe do złożenia • Otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie 
• Duże etykiety do opisu zawartości • Dostępne w opakowaniu po 2 lub 10 sztuk 
• Wymiar produktu zewnętrzny 340x295x405 mm • Wymiar produktu wewnętrzny 
325x285x385 mm

Automatyczne
składanie

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE Q-CONNECT 
ZBIORCZE
Produkt bezkwasowy
• Wykonane z szarej tektury o gramaturze 483 g/m2 (dno) i 370 g/m2 (wieko)  
• Typ fali B (dno) i E (wieko) • Mieści 6 tradycyjnych pudełek 80 mm 
5 o szerokości 100 mm, 4 o szerokości 120 mm • Możliwość umieszczania 
tradycyjnych segregatorów dźwigniowych (max. 6 sztuk) • Pudło posiada ścianki 
opisowe oraz estetyczne wykończenie • Specjalnie profilowane otwory ułatwiają 
przenoszenie • Wzmocniona konstrukcja dna gwarantuje długotrwałe wykorzystanie 
• Dzięki zdejmowanemu wieku dostęp do zawartości jest niezwykle wygodny 
• Wymiary 515x305x350 mm • Kolor szary

indeks
PB363

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Pudła archiwizacyjne
Klipsy archiwizacyjne 
znajdziesz na str. 100
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Kolor Pojemność Indeks

 czarny

800 
kartek

DN956-2

 czerwony DN956-3

 granatowy DN956-11

 niebieski DN956-1

 zielony DN956-4

 żółty DN956-6

Wymiary (mm): 80 x 257 x 320

PUDEŁKA A4/80
ŚCIĘTE, LAKIEROWANE

Kolor Pojemność Indeks

 czarny

1000 
kartek

DN312-2

 czerwony DN312-3

 granatowy DN312-11

 niebieski DN312-1

 zielony DN312-4

 żółty DN312-6

Wymiary (mm): 100 x 257 x 320

PUDEŁKA A4/100
ŚCIĘTE, LAKIEROWANE

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy

800 
kartek

DN308-14

 czerwony DN308-3

 niebieski DN308-1

 szary DN308-5

 zielony DN308-4

 żółty DN308-6

Wymiary (mm):  80 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy

1000
kartek

DN309-14

 czerwony DN309-3

 niebieski DN309-1

 szary DN309-5

 zielony DN309-4

 żółty DN309-6

Wymiary (mm):  100 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy

1200 
kartek

DN310-14

 czerwony DN310-3

 niebieski DN310-1

 szary DN310-5

 zielony DN310-4

 żółty DN310-6

Wymiary (mm):  120 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/120

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy 1550 
kartek

PB812-14

 niebieski PB812-1

Wymiary (mm):  155 x 340 x 297

XXL

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

ULTRA

XXL

Kolor Pojemność Indeks

 brązowy 2000 
kartek

DN1233-14

 niebieski DN1233-1

Wymiary (mm):  200 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200

 5 rozmiarów

 pojemność:  800–2000 kartek

 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

 trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ B, 390 g/m2)

 łatwe do złożenia

 nowoczesny design

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny do produkcji 
wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób. 
Promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe światowe 
standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje legalność 
pochodzenia surowca.

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4 I ŚCIĘTE

  

P
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  standardowe lub wzmocnione, o zwiększonej wytrzymałości
  z klapą górną lub frontową
  udźwig do 25 kg
  wytrzymują ustawienie w 3 poziomach
  bezkwasowe (pH ok. 7,5)

  trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ C, do 490 g/m2)

  frontowa klapa gwarantuje łatwy dostęp do zawartości

   mieszczą różną kombinację pudeł A4 lub segregatorów

  ekologiczne, posiadają certyfikat FSC

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4 ŚCIĘTE I ZBIORCZE

✓ ✓

Kolor Gramatura Indeks

 brązowy 450 g/m2 PB359-14

 niebieski 490 g/m2 PB359-1

Wymiary (mm):  558 x 370 x 315

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE
ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA

BEZPIECZNE 

PRZENOSZENIE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 25 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

  

PUDŁA ZBIORCZE WZMOCNIONE 
ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA

Kolor Gramatura Indeks

 brązowy 450 g/m2 PB813-14

 niebieski 490 g/m2 PB813-1

Wymiary (mm):  555 x 360 x 315

  

Kolor Gramatura Grzbiet (mm) Indeks

 niebieski
390 g/m2

80 DN314

 niebieski 100 DN313

Wymiary (mm):  80 x 320 x 257 / 100 x 340 x 257

PUDEŁKA A4/80/100
ŚCIĘTE







PUDŁA ZBIORCZE
KLAPA ZDEJMOWANA

Kolor Gramatura Indeks

 brązowy
490 g/m2

DN929-14

 niebieski DN929-1

Wymiary (mm):  545 x 363 x 317







P
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Przechowywanie i archiwizacja

Nowość

Naciśnij

Naciśnij

Kontenery Esselte Speedbox do przechowywania 
czy przenoszenia
• Automatycznie składane dno
• Mają podwójne ściany i dno zapewniające stabilną konstrukcję 

przy ich pełnym zapełnieniu czy przy przenoszeniu
• Do przechowywania dokumentów w formacie A4, będących 

w koszulkach czy folderach
• Wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia; 
posiadają certyfikat FSC

Opis Rozmiar SxWxG mm Indeks
E Otwierane z góry, format A4 355 x 252 x 193 1 ES928
F Rozmiar M, mieści 3 x pudło 100 mm lub 2 x pudło 150 mm 367 x 325 x 263 1 ES929

Rozmiar L, mieści: 5 x pudło 80 mm lub 4 x pudło 100 mm 433 x 364 x 263 1 ES965
G Mieści 5 segregatorów 75 mm 392 x 334 x 301 ES966

Pudła Esselte Speedbox - nowe rozwiązanie do archiwizacji
Pudła i kontenery Esselte Speedbox zapewniają oszczędność czasu i wysiłku. Posiadają automatycznie 
składane dno, co umożliwia szybką i intuicyjną pracę – od teraz złożenie pudła jest niezwykle proste i szybkie.  

RECYCLABLE
RECYCLED

• Automatycznie składane dno
• Mają podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym 

otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec
• Do przechowywania dokumentów w formacie A4, będących 

w koszulkach czy folderach 
• Wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia; 
posiadają certyfikat FSC

Pudła archiwizacyjne Esselte Speedbox

Opis Rozmiar SxWxG mm Indeks
A Grzbiet 80 mm; format A4 80 x 350 x 250 1 ES924
B Grzbiet 100 mm; format A4 100 x 350 x 250 1 ES925
C Grzbiet 150 mm; format A4 150 x 350 x 250 1 ES926
D Grzbiet 80 mm; otwierane od szerszej strony, format A4 80 x 350 x 250 1 ES927

Bestsellers

Pudła do archiwizacji Esselte Standardowe pudła do archiwizacji Esselte są doceniane przez 
Klientów z różnych branż już od ponad 25 lat. Każdego roku 
ogromnie duża ilość dokumentów jest przechowywana w pudłach 
Esselte w wielu sektorach takich jak: bankowość, ochrona zdrowia 
czy wadministracji rządowej.  

Opis Rozmiar WxSxG mm Indeks
Pudła archiwizacyjne

A Grzbiet 100 mm, format A4 350 x 100 x 250 1 ES073-1
1 ES073-4
1 ES073-3
1 ES073-6
1 ES073-10

Grzbiet 80 mm, format A4 350 x 80 x 250 1 ES072-1
1 ES072-4
1 ES072-3
1 ES072-6
1 ES072-10

B Grzbiet 150 mm, format A4 350 x 150 x 250 1 ES061
Grzbiet 200 mm, format A4 350 x 200 x 248 1 ES071-10
Kontenery do przechowywania dokumentów czy segregatorów

E Na segregatory (mieści 7 segregatorów lub 7 pojemników 75 mm) 338 x 306 x 525 1 ES236
F Otwierane z góry (mieści 6x pudło 80 mm lub 5x pudło 100 mm) 556 x 374 x 260 1 ES234

Pudło otwierane z przodu 270 x 303 x 390 1 ES297

RECYCLABLE
RECYCLED

NOWE KOLORY 
VIVIDA

FE GDA CB

FA B E

Eselte archiwizacja.indd   1 19.02.2019   09:13:56



179

P

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

www.leitz.com

NOWE  
rozmiary

KOLEKCJA PUDEŁ  
CLICK & STORE

Pudła na płyty
Pudło małe
Idealne do przechowywania drobiazgów oraz płyt CD, mieści 
30 standardowych plastikowych opakowań, 60 cienkich opakowań 
lub 160 papierowych kopert 143 x 136 x 352 mm ES580-

Pudło na drobiazgi i DVD
Mieści 20 standardowych opakowań lub 40 cienkich opakowań
206 x 147 x 352 mm ES1150-

Pudła uniwersalne
Małe (format A5+) 220 x 160 x 282 mm ES1015-

Średnie (format A4+) 281 x 200 x 370 mm ES1022-

Duże (format A3+) 369 x 200 x 482 mm ES530-

Inne możliwości przechowywania
Pojemnik na czasopisma Leitz Click & Store
Składany pojemnik na czasopisma z otworem na palec 
na grzbiecie i etykietą do opisu zawartości. ES984-

Pojemnik z szufladami Leitz Click & Store

3 szuflady 286 x 282 x 358 mm ES559-

4 szuflady 286 x 282 x 358 mm ES686-

Pudło na teczki zawieszane* 357 x 285 x 367 mm ES351-*

Pudła z przegródkami
Aby uporządkować rzeczy wewnątrz pudeł, warto zastosować 
system wewnętrznych przegródek.

Małe 220 x 110 x 285 mm ES1148-

Duże 280 x 100 x 370 mm ES1149-

1 32

Pudła uniwersalne w formie sześcianu
Forma sześcianu zwiększa pojemność pudeł, co pomaga 
w przechowywaniu większych lub owalnych przedmiotów. 
Duże pudła pasują wymiarem do standardowych mebli mających 
formę sześcianu i można w nich zmieścić segregatory i foldery A4, 
zarówno w ułożeniu pionowym, jak i poziomym. Pudła średnie 
pasują wymiarem do regałów na książki i łatwo zmieszczą 
przedmioty w formacie A5 oraz książki.

Rozmiar M 240 x 240 x 250 mm ES1325-

Rozmiar L 300 x 300 x 330 mm ES1326-

* Dostępne tylko w kolorze białym -10 i czarnym -2 Mocne metalowe 
uchwyty 

ułatwiające 
przenoszenie

Metalowa ramka 
na etykietę 
do opisu  

zawartości

Szybkie i proste 
składanie dzięki 

zatrzaskom

Wzmocnione 
rogi pokrywy

Stylowy i praktyczny system do archiwizacji, 
zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi 
trendami wzornictwa, wygląda świetnie 
zarówno w domu, jak i w biurze. Pudła Leitz 
wykonane są z mocnego kartonu pokrytego 
laminowanym papierem, który stanowi 
długotrwałą ochronę przed czynnikami 
zewnętrznymi. Możliwość wielokrotnego 
składania i rozkładania pudeł pozwoli 
na zaoszczędzenie miejsca, gdy ich 
nie będziemy używać.

10
Biały

8
Różowy

1
Niebieski

4
Zielony

13
Turkusowy

12
Fioletowy

Szybkie i proste składanie

Pudła ozdobne


