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indeks kolor
NS808-2 czarny
NS808-3 czerwony
NS808-1 niebieski

KRZESŁO CORTESSA
Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
• Metalowa rama, chromowana • Składowanie – 
max 8 szt. • Elementy metalowe: chrome • Produkt 
posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex

GĄBKA MAGNETYCZNA DO TABLIC DONAU
Nie rysuje powierzchni tablicy
• Wykonana z przyjemnego w dotyku materiału • Posiada warstwę magnetyczną, 
co pozwala na przytwierdzanie do tablic magnetycznych • Spód wykończony filcem 
umożliwiającym usuwanie śladów markerów • Charakteryzuje się ergonomicznym 
kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni • Występuje w jaskrawym 
żółtym kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie • Wymiary 106x52x20 mm

indeks
DN053

indeks
ES1423

GĄBKA MAGNETYCZNA NOBO DIAMOND 
DO TABLIC SZKLANYCH
Obustronny wkład
• Usuwa tusz i brud z powierzchni szklanych tablic • Ergonomicznie zaprojektowany, 
wygodny uchwyt • Magnetyczna • Dwustronna • Lekka, nadaje się do mycia w ręku 
• Przeznaczona do użytku z tablicami suchościeralnymi i flipchartam

indeks rodzaj
ES1420 gąbka
ES1421 wkłady

GĄBKA MAGNETYCZNA 
NOBO ECO NIEBIESKA
Łatwa w użytkowaniu
• Gąbka magnetyczna Nobo do tablic suchościeralnych 
• Trzymaj zawsze pod ręką, w pobliżu tablicy 
magnetycznej • Niebieska

Gąbki do tablic

indeks rodzaj
NS400 skaj beż V-46
NS209 skaj brąz V-49
NS359 skaj miodowy V-17

V17 V46 V49

KRZESŁO SAMBA
Metalowe podłokietniki z nakładkami z polerowanego drewna
• Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie • Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką 
oraz imitacją skóry • Stabilna, metalowa, chromowana rama • SAMBA-link – łączący 
krzesła w rzędy • Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex • 2 lata 
gwarancji na krzesło

Markery suchościeralne 
znajdziesz na str. 125-126



87

G

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks format
AM372 A4

GILOTYNA 502
Nóż górny i dolny ze stali
• Gilotyna ze stabilną, metalową podstawą • Doskonała do przycinania zdjęć i małych 
plików papieru • Ręczny docisk cietego materiału i 2 nakładki kątowe • Wgłębienia 
uchwytów ułatwiają przenoszenie • Długość cięcia 320 mm • Maksymalny cięty 
rozmiar papieru DIN A4 • Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek  
(70 g/m2 / 80 g/m2) 8/6 • Maksymalna wysokość ciętego pliku 0,8 mm

indeks format
AM373 A4

GILOTYNA 533
2 nakładki kątowe i regulowany ogranicznik tylny
• Gilotyna A4 ze stabilną, metalową podstawą • Wymienny nóż górny z płaskim 
szlifem i szlifowany nóż dolny ze stali Made in Solingen • Ręczny docisk ciętego 
materiału ze zintegrowaną osłoną palców • Wgłębienia uchwytów ułatwiają 
przenoszenie • Długość cięcia 340 mm • Maksymalny cięty rozmiar papieru 
DIN A4 • Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70 g/m2 / 80 g/m2) 15/12 
• Maksymalna wysokość ciętego pliku 1,5 mm

GILOTYNA NOŻYCOWA IDEAL 1133/1142
Specjalny nóż nie wymagający osłony bezpieczeństwa
• Wyposażona w specjalnie naostrzony nóż, nie wymagający osłony bezpieczeństwa 
• Brak osłony noża powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia • Obcinany 
materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy • Przesuwny ogranicznik formatu 
ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia • Ilość ciętych kartek (70g/m2) – 15

indeks model długość cięcia fotmat blat roboczy
OP134 1133 340 mm A4 25x34 cm
OP141 1142 430 mm A3 25x43 cm

GRZBIETY DO OPRAWY PLASTIKOWEJ O.COMB

średnica oprawia max  
(kartek)

opakowanie  
(sztuk)  biały  czarny  niebieski  zielony

4,5 mm 10 100 – OP025-2 OP025-1 OP025-4
6 mm 25 100 – OP026-2 OP026-1 OP026-4
8 mm 45 100 OP027-10 OP027-2 OP027-1 OP027-4
8 mm 45 25 OP-006-10 OP-006-2 – –
10 mm 65 100 OP028-10 OP028-2 OP028-1 OP028-4
10 mm 65 25 OP-007-10 OP-007-2 OP-007-1 OP-007-4
12 mm 105 100 – OP029-2 OP029-1 OP029-4
12 mm 105 25 OP-008-10 OP-008-2 OP-008-1 –
14 mm 125 100 OP030-10 OP030-2 OP030-1 OP030-4
14 mm 125 25 OP-009-10 OP-009-2 OP-009-1 –
16 mm 145 100 – OP031-2 OP031-1 OP031-4
16 mm 145 25 OP451-10 OP451-2 – –
18 mm 165 100 – OP032-2 OP032-1 OP032-4
18 mm 165 25 – OP-100-2 OP-100-1 –
20 mm 180 100 OP033-10 OP033-2 OP033-1 –
20 mm 180 25 OP-0102-10 OP-0102-2 – –
22 mm 210 100 OP034-10 OP034-2 OP034-1 OP034-4
25 mm 240 50 OP035-10 OP035-2 OP035-1 OP035-4
28 mm 270 50 OP036-10 OP036-2 OP036-1 OP036-4
32 mm 300 50 – OP037-2 OP037-1 OP037-4
38 mm 350 50 OP038-10 OP038-2 OP038-1 OP038-4
45 mm 440 50 OP039-10 OP039-2 OP039-1 –
51 mm 510 50 OP040-10 OP040-2 OP040-1 OP040-4

Gilotyny

Grzbiety do bindowania

Trymery znajdziesz  
na str. 218-219

Okładki do bindowania 
znajdziesz na str. 145
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indeks
AM399

GUMKA GRIP 2001
Ergonomiczny trójkątny kształt
• Najwyższej jakości gumka do ścierania bez PVC • Opatentowana strefa GRIP 
z małymi antypoślizgowymi punktami masującymi • Nie zostawia smug

GUMKA DO ŚCIERANIA FACTIS S-20 CHLEBOWA
• Duża, miękka, syntetyczna gumka do wymazywania ołówków • Nadaje się 
do papierów zwykłych i pergaminowych • Posiada składniki polepszające własności 
wymazujące, niezmienne w całym okresie użytkowania  
• Wymiary 55,5x23,5x13,5 mm

GUMKI PELIKAN
Część niebieska przeznaczona do ścierania atramentu
• Gumka AC – dwuczęściowa. Część niebieska do ścierania atramentu, długopisu 
i pisma maszynowego, część biała do ścierania ołówka i kredek  
• Gumka AS – z tworzywa sztucznego, do ścierania ołówka i kredek

indeks
FC007

indeks rodzaj wymiary (mm)
HL371 AC30 50x19x12
HL372 AS30 50x19x12
HL373 AS40 33x16x10

GUMKI RECEPTURKI DONAU 60 MM
Zawartość kauczuku 80%
• Wytrzymałe i elastyczne • Wykonane z materiału o zwiększonej domieszce 
kauczuku (80%) • Rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych 650-700% 
• Średnica 60 mm • Mix kolorów

indeks kolor opak. ilość ± 2%
DN534 mix kolorów 100 g 400
DN156 mix kolorów 500 g 1450
DN157 mix kolorów 1000 g 2900 indeks średn. x wys. x grubość kolor

EM1011-10 30 x 1,5 x 1,5 biały
EM1011-4 30 x 1,5 x 1,5 zielony
EM1012-10 40 x 1,5 x 1,5 biały
EM1012-4 40 x 1,5 x 1,5 zielony
EM1013-4 50 x 1,5 x 1,5 zielony
EM900-10 50 x 3,0 x 1,5 biały
EM900-4 50 x 3,0 x 1,5 zielony

indeks średn. x wys. x grubość kolor
EM900-3 50 x 3,0 x 1,5 czerwony
EM1014-10 80 x 1,5 x 1,5 biały
EM1014-4 80 x 1,5 x 1,5 zielony
EM1014-3 80 x 1,5 x 1,5 czerwony
EM1015-10 80 x 3,0 x 1,5 biały
EM1015-3 80 x 3,0 x 1,5 czerwony

GUMKI RECEPTURKI
Zawartość kauczuku 60%
• Są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, rolnictwie i ogrodnictwie, 
biurach, bankach, aptekach, gospodarstwie domowym i wielu innych gałęziach 
• Wytrzymałe • Elastyczne • Rozciągliwe • Wykonane z materiału o 60% domieszce 
kauczuku • Opakowanie 1 kg

Gumki do ścierania

Gumki recepturki
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Ołówki znajdziesz  
na str. 147-148

Woreczki strunowe 
znajdziesz na str. 223


