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Akcesoria do zdobienia to szeroka gama różnego rodzaju półproduktów, 
którymi można ozdobić kartki okolicznościowe, zaproszenia, pudełka, pojemniki 
do przechowywania produktów oraz wiele innych przedmiotów użytkowych

indeks nazwa kolor ilość w opak.
AR644 Klamerki drewniane 47 mm mix pastelowy 12
AR643 Klamerki drewniane 47 mm mix naturalny 12
AR626-10 Kwiaty samoprzylepne papierowe DALIA biały 6
AR626-16 Kwiaty samoprzylepne papierowe DALIA beżowy 6
AR628-10 Kwiaty papierowe BUKIECIK – RÓŻE biały 12
AR628-3 Kwiaty papierowe BUKIECIK – RÓŻE czerwony 12
AR679 Etykiety samoprzylepne kraftowe 32
AR657 Etykiety samoprzylepne kredowe 16
AR647 Klamerki kredowe KSZTAŁTY 5
AR678 Perełki samoprzylepne 3/5/6/7 mm biały 54
AR621 Perełki samoprzylepne SERCA biały 40
AR636 Ozdoby drewniane, pudełko KWIATY i MOTYLE 45
AR640 Ozdoby drewniane, pudełko SERCA 45
AR680 Ozdoby drewniane LITERY 13 mm 86
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Akcesoria do zdobienia

AKTÓWKA A4 EKOSKÓRA
Szyta z ekoskóry
• Zamykana na suwak • Grzbiet 50 mm • Wyposażona w kieszeń przestrzenną 
zamykaną na suwak • 2 kieszonki na wizytówki, kieszeń z okienkiem na wizytówki, 
miejsce na długopisy • Ring 4R do wpinania

indeks rodzaj
PP447 bez rączki
PP448 z rączką

Aktówki

Torby na laptopy 
znajdziesz 

na str. 215-217
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Akumulatorki EXTREME
Akumulatorki POWER PLUS

Wykonane w technologii Super Lattice Alloy. Wytrzymują do  6x 
dłużej w aparatach fotograficznych w stosunku do zwykłych baterii 
alkalicznych Energizer. 4 szt. akumulatorków zastępują do  3200 
baterii alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc dla urządzeń 
o  zwiększonym poborze. Gotowe do użycia w momencie zakupu. 
Utrzymują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

Podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urządzeniach 
codziennego użytku. Wytrzymują do 4x dużej w stosunku do zwykłych 
baterii alkalicznych Energizer. 4 szt. akumulatorków zastępują do 2 400 baterii 
alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc dla urządzeń o dużym poborze. 
Świetnie nadaje się do aparatów, nawigacji oraz latarek. Gotowe do użycia  
w momencie zakupu. Utrzymują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

Ładowarki
Umożliwiają szybkie i bezpieczne ładowanie baterii w czasie od 3 godzin. 
Posiadają 2 podwójne kanały ładowania. Automatyczny wyłącznik 
czasowy chroni przed przeładowaniem i przebiegunowaniem.

Latarki
Latarki Energizer działają w technologii LED, zapewniając 
wysoką jakość snopu światła, są odporne na upadki, a ich 
konstrukcja gwarantuje maksymalny komfort używania.

indeks nazwa baterie w zestawie
PB905 MAXI 4 szt. Power Plus AA
PB906 PRO CHARGER 4 szt. Power Plus AA

indeks nazwa ilość  
lumenów

baterie  
w zestawie

PB632 Latarka czołowa Headlight 3 Led 60 3szt. baterii AAA
PB633 Booklite Led 11 2 szt. baterii CR2032

indeks rozmiar typ napięcie pojemność ilość w j.s.
PB913 HR6 AA 1,2V 2300 mAh 2 szt.
PB914 HR6 AA 1,2V 2300 mAh 4 szt.
PB915 HR3 AAA 1,2V 800 mAh 4 szt.

indeks rozmiar typ napięcie pojemność ilość w j.s.
PB908 HR22 E 9V 175 mAh 1 szt.
PB909 HR6 AA 1,2V 2000 mAh 4 szt.
PB910 HR3 AAA 1,2V 700 mAh 4 szt.
PB911 HR14 C 1,2V 2500 mAh 2 szt.
PB912 HR20 D 1,2V 2500 mAh 2 szt.

Akumulatorki

A
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kolor 20 koszulek 40 koszulek
różowy ES1142-8 ES1143-8
niebieski ES1142-1 ES1143-1
pomarańczowy ES1142-7 ES1143-7
turkusowy ES1142-13 ES1143-13
fioletowy ES1142-12 ES1143-12
zielony ES1142-4 ES1143-4

ALBUM OFERTOWY PP A4 LEITZ WOW
Zawiera koszulki z folii o grubości 45 mikronów
• Do prezentacji ofert, zdjęć i projektów oraz programów spotkań czy szkoleń 
• Wykonany z wysokiej jakości PP w modnym stylu WOW, z wykończeniem 
w 2 kolorach • Mocne, wysoko przezroczyste koszulki zapewniają doskonałą 
prezentację materiałów • Na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartości

kolor 20 koszulek 40 koszulek
niebieski PP452-1 PP453-1
czarny PP452-2 PP453-2
bordowy PP452-9 PP453-9
srebrny PP452-15 PP453-15

ALBUM OFERTOWY SIMPLE
Elegancka struktura szczotkowanego metalu
• Wykonany z mocnego poliproylenu o grubości 0,65 mm  
• Doskonały do prezentacji ofert

indeks kolor ilość
AM220 biały 12 szt.

ALBUM OFERTOWY GREEN LINE TARIFOLD A4
Antyodblaskowy materiał pochodzący z recyklingu
• Wykonany z wysokiej jakości antyodblaskowego, w 100% odnawialnego 
materiału • Przyjemny w dotyku • Wyposażony w okienko na wizytówkę 
• Odporny na zabrudzenia, zmywalny • Nie zawiera zbędnych naklejek oraz wkładek

Albumy ofertowe

Szukaj innych produktów 
z kolekcji WOW 

na str. 37-38


