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DATOWNIK KBK
Wspaniały stosunek ceny do jakości
Samotuszujący • W eleganckiej obudowie 
z plastiku • Przydatny szczególnie do 
stemplowania korespondencji firmowej, 
potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy 
towaru itp. • Wysokość cyfr/liter 4 mm

indeks wersja
UN198 ISO
UN199 polska

DATOWNIKI

DESKI Z KLIPEM

indeks wersja
UN063 ISO
UN084 polska

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

DATOWNIK TRODAT  
4810 ISO/PL
Dostępny z datą w wersji ISO oraz polskiej
W eleganckiej obudowie wyprodukowanej 
z odzyskanego plastiku oraz przy zmniejszonej 
emisji CO2 • Przydatny szczególnie 
do stemplowania korespondencji firmowej, 
potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy 
towaru itp. • Datownik dostępny jest z datą 
w wersji ISO oraz polskiej • Wysokość cyfr/
liter 4 mm

indeks rodzaj
LV014 z podziałką
LV197 z kalkulatoremDESKA Z KLIPEM DELI

Z kalkulatorem lub podziałką!
Wykonana z mocnego plastiku o bardzo estetycznym wyglądzie • Idealnie 
nadaje się do pracy w terenie lub jako podkład do robienia notatek 
podczas spotkania • Na jednym z boków znajduje się podziałka milimetrowa 
• Wyposażona w oczko do zawieszenia oraz uchwyt na długopis (LV197) 
• Deska LV197 posiada 8-pozycyjny kalkulator na klipsie

indeks kolor
ES1138-8 różowy
ES1138-1 niebieski
ES1138-7 pomarańczowy
ES1138-13 turkusowy
ES1138-12 fioletowy
ES1138-4 zielony

DESKA Z KLIPEM LEITZ WOW
Z zaczepem do powieszenia 
Doskonała do pracy w terenie, na konferencji czy zebraniu • Wykonana 
z wysokiej jakości polistyrenu PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem 
• Mocny mechanizm przytrzymujący kartki • Z zaczepem do powieszenia 
• Mieści do 80 kartek

indeks rodzaj wersja
KW143 4610 cyfrowa
KW143-0 4610L literowo-cyfrowa

DATOWNIK 4610/4610L
Obudowa wykonana z antypoślizgowego materiału 
Samotuszujący • Obudowa z tworzywa sztucznego pokryta materiałem 
antypoślizgowym • Wyposażony w okienko indeksowe • Wysokość czcionki 
4 mm • Datownik literowy posiada polskie nazwy miesięcy

indeks kolor
ES1139-8 różowy
ES1139-1 niebieski
ES1139-7 pomarańczowy
ES1139-13 turkusowy
ES1139-12 fioletowy
ES1139-4 zielony

DESKA Z KLIPEM I OKŁADKĄ LEITZ WOW
Dodatkowa kieszeń na luźne dokumenty 
Doskonała do pracy w terenie, na konferencji czy zebraniu • Wykonana 
z wysokiej jakości polifoamu PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem 
• Mocny mechanizm przytrzymujący kartki • Z zaczepem do powieszenia 
• Mieści do 75 kartek (max 10 kartek w koszulce) • Dodatkowa kieszeń 
na luźne dokumenty i małe przedmioty

ISO:
PL:

ISO:

PL:
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indeks kolor
PP187-2 czarny
PP187-3 czerwony
PP187-1 niebieski
PP187-4 zielony
PP187-11 granatowy
PP188-01 niebieski pastel
PP188-04 zielony pastel
PP188-08 różowy pastel
PP188-12 fioletowy pastel

DESKA Z KLIPEM FOKUS A4
Lekka deska w wyjątkowych kolorach
Sztywna podkładka wykonana z bardzo lekkiej tektury oblanej folią PVC 
• Wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy o pojemności do 100 kartek

indeks kolor
PP189-2 czarny
PP189-3 czerwony
PP189-1 niebieski

indeks kolor
PP189-4 zielony
PP189-11 granatowy
PP190-01 niebieski pastel

indeks kolor
PP190-04 zielony pastel
PP190-08 różowy pastel
PP190-12 fioletowy pastel

DESKA Z KLIPEM  
FOKUS A4 Z OKŁADKĄ
Miejsce na długopis oraz kieszeń na wewnętrznej stronie okładki
Sztywna teczka wykonana z bardzo lekkiej tektury oblanej folią PVC 
z zamykaną okładką • Wyposażona w mocny mechanizm zaciskowy 
o pojemności do 100 kartek

DŁUGOPISY

indeks kolor
BC082-1 niebieski
BC082-2 czarny

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ATLANTIS SOFT
Grubość linii pisania 0,32 mm
Długopis automatyczny z metalowym klipem • Gumowy uchwyt oraz 
obudowa  w kolorze tuszu • Wymienny wkład • Atrament na bazie oleju, 
trwały, wodoodporny oraz szybkoschnący (<2 s) • Formuła tuszu Easy Glide 
gwarantuje do 35% gładsze i lżejsze pisanie (w porównaniu do długopisów 
BIC ze standardową formułą tuszu) • Kulka pisząca z węglika wolframu 
• Średnica końcówki 1 mm

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY RECORD
Popularny długopis z wysokowydajnym wkładem
Automatyczny • Wymienny wkład wielkopojemny LE 052 • Kolor wkładu 
niebieski • Obudowy w mix'ie kolorystycznym

indeks
LV566

indeks
KW876

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY GR-557
Grubość linii pisania 0,7 mm
Ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym • Idealny pod nadruk 
reklamowy – nie posiada żadnych oznaczeń • Tusz wodoodporny • Długość 
pisania 1000 m • Grubość linii 0,7 mm • Niebieski kolor tuszu • Obudowa 
miks kolorów

indeks kolor
BC104-1 niebieski
BC104-2 czarny
BC104-3 czerwony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ROUND STIC CLIC
Grubość linii pisania 0,32 mm
Długopis automatyczny • Smukła obudowa w kolorze tuszu • Końcówka 
o grubości 1 mm

ZOBACZ TEŻ…

Długopisy Parker i Waterman
str. 178 – 179
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indeks
KW1052

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY GRAND GR-5903 
KOMPLET 4 KOLORY
Grubość linii pisania 1 mm
Ergonomiczna obudowa z elementami antypoślizgowymi • 4 kolory 
w plastikowym etui • Długość pisania 500 m • Grubość linii 1 mm

indeks kolor rodzaj
PM042-1 niebieski RT M-1 mm
PM042-2 czarny RT M-1 mm
PM042-3 czerwony RT M-1 mm

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY INKJOY 100 RT
Grubość linii pisania M 1 mm
Długopis w przezroczystej obudowie z systemem przyciskowym posiadający 
rewolucyjny systemem tuszu ULV • Nowy tusz sprawia, że długopis wręcz 
płynie po papierze, jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala 
uniknąć rozmazywania • Występuje w bardzo intensywnych, żywych kolarach

indeks kolor rodzaj
PM043-1 niebieski RT M
PM043-2 czarny RT M
PM043-3 czerwony RT M

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY 
INKJOY 300 RT
Grubość linii pisania M 0,4 mm
Inkjoy 300 RT to długopis z systemem przyciskowym 
posiadający rewolucyjny systemem tuszu ULV 
• Nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie 
po papierze, jednocześnie jednak bardzo szybko 
wysycha, co pozwala uniknąć rozmazywania 
• Obudowa w kolorze tuszu z metalowym klipsem 
• Komfortowy uchwyt pasuje perfekcyjnie 
do dłoni • Występuje w bardzo intensywnych, 
żywych kolorach indeks kolor

PM077-2 czarny
PM077-1 niebieski
PM077-3 czerwony
PM077-8 ciemoróżowy
PM077-12 fioletowy

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY 
INKJOY 550 RT
Grubość linii pisania 0,4 mm
Długopis z systemem przyciskowym 
posiadający rewolucyjny systemem tuszu 
ULV który sprawia, że długopis wręcz 
płynie po papierze, jednocześnie jednak 
bardzo szybko wysycha, co pozwala 
uniknąć rozmazywania • Obudowa 
transparentna w kolorze tuszu z trwałym 
metalowym klipsem • Długi, komfortowy 
uchwyt pasuje perfekcyjnie do dłoni

indeks kolor rodzaj
PM045-1 niebieski RT M
PM045-2 czarny RT M
PM045-3 czerwony RT M

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY 
INKJOY 700 RT
Grubość linii pisania M 0,4 mm 
Długopis z systemem przyciskowym posiadający 
rewolucyjny systemem tuszu ULV • Nowy tusz 
sprawia, że długopis wręcz płynie po papierze, 
jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, 
co pozwala uniknąć rozmazywania • Obudowa 
w eleganckim, białym kolorze z metalowym 
przyciskiem, klipsem • Komfortowy uchwyt pasuje 
perfekcyjnie do dłoni • Występuje w bardzo 
intensywnych, żywych kolorach

indeks kolor rodzaj
DN960-2 czarny 1,0 mm
DN960-3 czerwony 1,0 mm
DN960-1 niebieski 1,0 mm
PB825-2 czarny 0,7 mm
PB825-3 czerwony 0,7 mm
PB825-1 niebieski 0,7 mm

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY 
PENAC RB085
Grubość linii pisania 0,7 mm lub 1 mm
Z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju 
• Gumowana obudowa z antypoślizgowymi 
żłobieniami • Posiada klips i metalową 
końcówkę • Długość linii pisania do 900 m 
• Certyfikat ISO 12757 i EN71
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indeks

kolor 
obudowy

kolor 
wkładu

PB383 mix kolorów niebieski
PB383-2 czarny czarny
PB383-3 czerwony czerwony
PB383-1 niebieski niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY 
SCHNEIDER K15
Grubość linii pisania M
Smukły długopis z wytrzymałym klipem 
• Wymienny wkład • Grubość pisania M

indeks kolor
PB312-2 czarny
PB312-1 niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY SCHNEIDER SUPRIMO
Grubość linii pisania M
Długopis automatyczny w żywych, transparentnych kolorach • Gumowany, 
profilowany uchwyt gwarantuje komfort pisania • Wyposażony w wymienny 
wkład • Elastyczność przy wymianie na dowolny z grupy „Plug&Play” 
• Końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie 
• Tusz olejowy, wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 12757-2, 
gwarantuje trwałość znakowania dokumentów • Obudowa w kolorze tuszu 
• Zintegrowany, mocny, plastikowy klip • Kulka pisząca o średnicy M

indeks kolor
TO038-2 czarny
TO038-4 zielony

indeks kolor
TO038-1 niebieski
TO038-3 czerwony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY S-FINE 069
Grubość linii pisania 0,5 mm
Długopis automatyczny w gwiazdki • Gumowany uchwyt • Wkład 
– szwajcarska technologia Floating Ball® System • Kulka z węglików 
spiekanych 0,5 mm

indeks kolor
TO325-2 czarny
TO325-1 niebieski
TO325-3 czerwony
TO325-4 zielony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY MEDIUM
Grubość linii pisania 1,0 mm
Długopis automatyczny • Obudowa w kolorze tuszu • Wygodny gumowany 
uchwyt • Wymienne wkłady • Trwała kulka 1 mm • Linia pisania 2000 m

indeks kolor
TO230-1 niebieski
TO230-2 czarny

indeks kolor
TO230-3 czerwony
TO230-4 zielony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY SUNNY FINE
Grubość linii pisania 0,7 mm
Długopis automatyczny w plastikowej żółtej obudowie w gwiazdki w kolorze 
tuszu • Trwała kulka z węglików spiekanych 0,7 mm • Wytrzymały 
mechanizm włączający • Wygodny, gumowany uchwyt • NOWY WKŁAD – 
do pisania po wszystkich rodzajach papieru np. po odwrotnej stronie faktur

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TRIO RT GP
Grubość linii pisania 0,7 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Wysuwany trójkątny długopis 
• Dymiony korpus z przyciskiem wysuwającym w kolorze tuszu • Gumowany 
obszar uchwytu dla komfortowego pisania • Ergonomiczny trójkątny kształt, 
perfekcyjnie wyskalowany do długiego pisania

indeks kolor
PP042-2 czarny
PP042-1 niebieski
PP042-3 czerwony
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indeks kolor
PP045-2 czarny
PP045-1 niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TOP TEK RT
Grubość linii pisania 1,0 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, 
który zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Wysuwany długopis 
o dymionym korpusie • Obszar uchwytu w kolorze tuszu • Psiada najwyższej 
jakości wysuwający przycisk i klip • Wymaga bardzo niwielkiego nacisku 
w trakcie pisania

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY FAB
Grubość linii pisania 0,7 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Wysuwany długopis o dymionym 
korpusie • Gumowany obszar uchwytu i przycisk w kolorze tuszu

indeks kolor
PP048-2 czarny
PP048-1 niebieski
PP048-3 czerwony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TRI TEK
Grubość linii pisania 0,7 mm
Długopis automatyczny • Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny 
obszar uchwytu i trókątny kształt zapewniają długie i komfortowe pisanie 
• Foliowany korpus • Posiada metalowe oraz chromowane elementy 
• Wkład z tuszem Visco Fluid

indeks kolor
PP069-1 niebieski

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY TOP TEK RT GOLD
Grubość linii pisania 0,7 mm
Długopis automatyczny • Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny 
obszar uchwytu zapewnia komfort pisania • Foliowany korpus w kolorze 
złotym • Posiada galwanizowane złotem elementy (klip, przycisk, końcówka) 
• Wkład z tuszem Visco Fluid

indeks kolor
PP072-1 niebieski

indeks kololr
UN001-2 czarny
UN001-1 niebieski
UN001-3 czerwony

DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY SN-101
Grubość linii pisania 0,3 mm
Wygodny uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku 
• Automatycznie chowany wkład • Tusz o optymalnej lepkości i składzie daje 
komfortowe – szybkie i lekkie pisanie • Nie plami i nie pozostawia kleksów 
• Idealne pod nadruki reklamowe • Wymienny wkład SA-7CN

indeks kolor
BC002-1 niebieski
BC002-2 czarny

indeks kolor
BC002-3 czerwony
BC002-4 zielony

DŁUGOPIS CRISTAL
Grubość linii pisania 0,32 mm
Charakterystyczna transparentna, polistyrenowa, sześciokątna obudowa 
• Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu • Końcówka pisząca 
z węglika wolframu o średnicy 1 mm • Długość linii pisania 3000 m 
• Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu • Atrament 
na bazie oleju, trwały, wodoodporny, szybkoschnący (<2s), gwarantujący 
płynność pisania
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indeks kolor
BC001-1 niebieski
BC001-2 czarny
BC001-3 czerwony
BC001-4 zielonyDŁUGOPIS ORANGE

Grubość linii pisania 0,8 mm
Charakterystyczna pomarańczowa, sześciokątna obudowa z polistyrenu 
• Długość linii pisania 3500 m • Końcówka pisząca z węglika wolframu 
o średnicy 0,8 mm • Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu 
• Atrament na bazie oleju, trwały, wodoodporny, szybkoschnący (<2s), 
gwarantujący płynność pisania

indeks kolor
BC105-1 niebieski
BC105-2 czarny

indeks kolor
BC090-1 niebieski
BC090-2 czarny

DŁUGOPIS CRISTAL BICOLOR
Grubość linii pisania 0,32 mm
Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze 
tuszu • Końcówka pisząca z węglika wolframu 
o średnicy 1 mm • Charakterystyczna 
transparentna, polistyrenowa, sześciokątna 
obudowa • Przezroczysta obudowa umożliwia 
kontrolę zużycia tuszu • Atrament na bazie 
oleju, trwały, wodoodporny, szybkoschnący 
(<2s), gwarantujący płynność pisania

DŁUGOPIS ROUND STIC
Grubość linii pisania 0,32 mm
Długopis jednorazowy • Wentylowana skuwka i końcówka w kolorze tuszu 
• Końcówka o grubości 1,0 mm • Długość linii pisania 1100 m

indeks kolor
BC097-1 niebieski
BC097-2 czarny
BC097-3 czerwony

DŁUGOPIS ROUND STIC EXACT
Grubość linii pisania 0,3 mm
Długopis jednorazowy • Igłowa końcówka pisząca • Wygodny kauczukowy 
uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu • Średnica kulki 
piszącej 0,8 mm

indeks kolor rodzaj
PM039-1 niebieski XF-0,5 mm
PM039-2 czarny XF-0,5 mm
PM040-1 niebieski M-1 mm

indeks kolor rodzaj
PM040-2 czarny M-1 mm
PM040-3 czerwony M-1 mm
PM040-4 zielony M-1 mm

DŁUGOPIS INKJOY 100 CAP
Grubość linii pisania 0,5 mm (XF) lub 1 mm (M)
Długopis w przezroczystej obudowie z zatyczką, posiadający rewolucyjny 
systemem tuszu ULV • Nowy tusz sprawia, że długopis wręcz płynie 
po papierze, jednocześnie jednak bardzo szybko wysycha, co pozwala 
uniknąć rozmazywania • Występuje w bardzo intensywnych, żywych kolarach

indeks kolor
HL065-1 niebieski
HL065-2 czarny
HL065-3 czerwony
HL065-4 zielony

DŁUGOPIS STICK PELIKAN
Komfortowe, jedwabiste pisanie
Klasyczny długopis typu stick
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indeks kolor
PB345-1 niebieski
PB345-2 czarny

DŁUGOPIS Q-CONNECT Z WYMIENNYM WKŁADEM
Grubość linii pisania 0,4 mm
Klasyczny długopis • Skuwka z klipsem w kolorze tuszu • Średnica 
kulki 0,7 mm • Długość linii pisania 1400 m • Kolor niebieski

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks
kolor 
wkładu

rodzaj

PB826-2 czarny F
PB826-3 czerwony F
PB826-1 niebieski F

indeks
kolor 
wkładu

rodzaj

PB827-2 czarny M
PB827-3 czerwony M
PB827-1 niebieski M

DŁUGOPIS SCHNEIDER TOPS 505
Grubość linii pisania M lub F
Wytrzymały długopis ze zdejmowaną skuwką • Odporna na ścieranie 
końcówka pisząca • Wyposażony w jednorazowy, wielkopojemny wkład 
• Tusz olejowy • Wentylowana skuwka z klipem

indeks kolor rodzaj
PB730-2 czarny F
PB730-3 czerwony F
PB730-1 niebieski F
PB371-2 czarny M
PB371-3 czerwony M
PB371-1 niebieski M

indeks kolor rodzaj
PB371-4 zielony M
PB372-2 czarny XB
PB372-3 czerwony XB
PB372-1 niebieski XB
PB372-4 zielony XB

DŁUGOPIS SLIDER BASIC
Grubość linii pisania F, M lub XB
Pozostawiony bez nasadki nie zasycha nawet przez kilka dni, po użyciu tusz 
wysycha szybko i nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza

indeks kolor
TO363-1 niebieski
TO363-2 czarny

indeks kolor
TO363-3 czerwony
TO363-4 zielony

DŁUGOPIS KLASYCZNY JEDNORAZOWY SUNNY FINE
Grubość linii pisania 0,7 mm
W plastikowej żółtej obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu • Wentylowana 
nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych 0,7 mm • Nowy wkład 
do pisania po wszystkich rodzajach papieru, np. po odwrotnej stronie druków 
samokopiujących (faktur) indeks kolor

TO008-2 czarny
TO008-4 zielony

indeks kolor
TO008-1 niebieski
TO008-3 czerwony

DŁUGOPIS KLASYCZNY JEDNORAZOWY S-FINE 059
Grubość linii pisania 0,5 mm
Długopis w gwiazdki w kolorze tuszu • Wkład – szwajcarska technologia 
Floating Ball® System • Trwała kulka z węglików spiekanych 0,5 mm • Linia 
pisania 4000 m
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indeks kolor
PP052-2 czarny
PP052-1 niebieski
PP052-3 czerwony

DŁUGOPIS TRIO DC CLEAR
Grubość linii pisania 0,7 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, 
który zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Trójkątny długopis 
z dwuczęściową skuwką • Przezroczysty korpus i klip • Zaślepka i stożkowa 
końcówka w kolorze tuszu • Ergonomiczny trójkątny kształt perfekcyjnie 
wyskalowany do długiego pisania

indeks kolor
PP039-MIX mix kolorówDŁUGOPIS TRIO DC FASHION

Grubość linii pisania 1,0 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Ergonomiczny trójkątny długopis 
z dwuczęściową skuwką • Barwiony korpus i klip w kolorze tuszu • Wygodny 
obszar uchwytu do komfortowego pisania • Występuje w kolorze niebieskim, 
zielonym, pomarańczowym, różowym, fioletowym

indeks kolor
PP038-2 czarny
PP038-1 niebieski
PP038-3 czerwonyDŁUGOPIS TRIO DC TINTED

Grubość linii pisania 0,7 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, 
który zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Ergonomiczny trójkątny 
długopis z dwuczęściową skuwką • Barwiony korpus i klip w kolorze 
tuszu • Ergonomiczny trójkątny kształt, perfekcyjnie wyskalowany 
do długiego pisania

indeks kolor
PP043-2 czarny
PP043-1 niebieski

DŁUGOPIS ULTRA GLIDE
Grubość linii pisania 1,0 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Długopis o foliowanym korpusie i 
przezroczystej skuwce • Zaślepka i klip w kolorze tuszu • Innowacyjny obszar 
uchwytu został zaprojektowany dla jeszcze większego komfortu pisania

indeks kolor
PP056-2 czarny
PP056-1 niebieski

DŁUGOPIS ULTRA GILDE STEEL
Grubość linii pisania 1,0 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, który 
zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Długopis o ciemnobarwionym 
korpusie • Obszar uchwytu, zaślepka i skuwka w kolorze tuszu • Innowacyjny 
obszar uchwytu został zaprojektowany dla jeszcze większego komfortu 
pisania • Połączenie wysokiej klasy polimerów i stali zapewnia wysoką 
jakość długopisu

DŁUGOPIS EECO
Grubość linii pisania 0,7 mm
Barwiony korpus i skuwka w kolorze tuszu • Wygodny obszar uchwytu 
do długiego i komfortowego pisania • Zatyczka zintegrowana z korpusem 
• Jednoczęściowa skuwka • Wkład z tuszem Visco Fluid

indeks kolor
PP068-1 niebieski
PP068-2 czarny
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indeks kolor
PP065-2 czarny
PP065-1 niebieski

DŁUGOPIS MAXFLOW
Grubość linii pisania 0,7 mm
Zastosowana nowoczesna formuła tuszu olejowego Visco Fluid Ink, 
który zapobiega rozmazywaniu pisanego tekstu • Długopis o przezroczystym 
korpusie • Obszar uchwytu i zaślepka w kolorze tuszu • Innowacyjny obszar 
uchwytu został zaprojektowany dla jeszcze większego komfortu pisania 
• Dekoracyjne stalowe elementy dodają mu klasy

indeks
kolor 
tuszu

kolor 
obudowy

UN138-2 czarny czarny
UN138-3 czerwony czerwony
UN138-1 niebieski niebieski
UN260-12 niebieski fioletowy

indeks
kolor 
tuszu

kolor 
obudowy

UN260-7 niebieski pomarańczowy
UN260-8 niebieski różowy
UN260-4 niebieski zielony

DŁUGOPIS KULKOWY AUTOMATYCZNY 
JETSTREAM SXN-101/SXN-101C
Grubość linii pisania 0,35 mm
Wypróbuj japońską jakość i lekkość pisania! • Idealne dla 
osób leworęcznych i szybko piszących! • Tusz pigmentowy 
zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi 
kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • Można 
pisać nieprzerwanie po śliskim papierze, np. fakturach 
• Wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez 
dłuższy czas bez wysiłku • Automatycznie chowany wkład 
• Wymienne wkłady SXR-71

kolor pióro SXN-217 wkład SXR-7 pióro SXN-210 wkład SXR-10
czarny UN018-2 UN021-2 UN210-2 UN162-2
czerwony UN018-3 UN021-3 UN210-3 UN162-3
niebieski UN018-1 UN021-1 UN210-1 UN162-1

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE AUTOMATYCZNE  
JETSTREAM SXN-217/SXN-210
Grubość linii pisania SXN-217 – 0,35 mm a SXN-210 – 0,45 mm
Idealne dla osób leworęcznych i szybkopiszących! • Tusz zasycha w ciągu 
1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka 
przez papier • Można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • Gumowa 
obudowa zapewnia komfort pisania • SXN-217 – wymienny wkład SXR-7  
• SXN-210 – wymienny wkład SXR-10

indeks kolor
UN015-2 czarny
UN015-3 czerwony
UN015-1 niebieski
UN015-4 zielony

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE UB-150
Grubość linii pisania 0,3 mm
Symbol światowego pióra! • Kapilarny system podawania tuszu zapewnia 
komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli • Zachowuje cały czas 
taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory • Pigmentowy tusz jest 
wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez papier • Bezpieczna 
skuwka – specjalny otwór umożliwiający oddychanie w przypadku jej 
połknięcia • Końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie prowadzenie 
pióra po kartce, bez konieczności dużego nacisku • Średnica kulki ok. 0,5 mm

indeks rodzaj kolor
UN121-2 długopis czarny
UN121-3 długopis czerwony
UN121-1 długopis niebieski
UN121-4 długopis zielony

indeks rodzaj kolor
UN127-2 wkład czarny
UN127-3 wkład czerwony
UN127-1 wkład niebieski

DŁUGOPIS KULKOWY JETSTREAM SX-101
Grubość linii pisania 0,35 mm
Idealne dla osób leworęcznych i szybko piszących • Tusz 
pigmentowy zasycha w ciągu 1 sekundy, nie rozmazuje się, 
nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka przez papier • Można 
pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • Gumowa obudowa 
zapewnia komfort pisania • Bezpieczna skuwka – specjalny 
otwór umożliwia oddychanie w przypadku jej połknięcia 
• Wymienne wkłady SXR-72

kolor pióro SX-217 wkład SXR-C7 pióro SX-210 wkład SXR-C1
czarny UN187-2 UN159-2 UN134-2 UN179-2
czerwony UN187-3 UN159-3 UN134-3 UN179-3
niebieski UN187-1 UN159-1 UN134-1 UN179-1

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE JETSTREAM  
SX-217/SX-210
Grubość linii pisania SX-217 – 0,35 mm a SX-210 – 0,45 mm
Idealne dla osób leworęcznych i szybkopiszących! • Tusz zasycha w ciągu 
1 sekundy, nie rozmazuje się, nie robi kleksów, nie blaknie, nie przesiąka 
przez papier • Można pisać nieprzerwanie po śliskim papierze • Gumowa 
obudowa zapewnia komfort pisania • SX-217 – wymienny wkład SXR-C7  
• SX-210 – wymienny wkład SXR-C1
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indeks kolor rodzaj
UN263-2 czarny Air
UN263-1 niebieski Air
UN263-3 czerwony Air

indeks kolor rodzaj
UN273-2 czarny Air Micro
UN273-3 czerwony Air Micro
UN273-1 niebieski Air Micro

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE NOWEJ GENERACJI UBA-188 AIR
Grubość linii pisania Air 0,35–0,55 mm; Air Micro 0,28–0,45 mm
NOWOŚĆ w ofercie • To pióro pisze jak pióro wieczne! Jedna końcówka – wiele grubości pisania! • Końcówka AIR jest wyprodukowana z elastycznego 
materiału • Grubość i intensywność linii zależy od tego z jaką siłą naciskamy i pod jakim kątem piszemy • Nie drapie i nie ślizga się po papierze • Można nim 
pisać pod każdym kątem • Tusz pigmentowy – odporny na działanie wody i światła • Grubość linii pisania w zależności od kąta nachylenia pióra i siły nacisku: 
Air micro 0,28–0,45 mm; Air 0,35–0,55 mm

indeks kolor
PB829-2 czarny
PB829-3 czerwony
PB829-1 niebieski
PB829-4 zielony

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE SCHNEIDER 
ONE BUSINESS
Grubość linii pisania 0,6 mm
Super-Flow-System kontroluje precyzyjne dozowanie tuszu 
• Tusz wodoodporny • Nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni 
• Duży zbiornik ze wskaźnikiem poziomu atramentu • Ergonomiczna 
gumowana obudowa • Skuwka z eleganckim, metalowym klipem • Grubość 
linii pisania 0,6 mm

indeks kolor rodzaj końcówka
PB479-2 czarny 0,3 mm stożkowa
PB479-3 czerwony 0,3 mm stożkowa
PB479-1 niebieski 0,3 mm stożkowa
PB479-4 zielony 0,3 mm stożkowa
PB448-2 czarny 0,5 mm stożkowa
PB448-3 czerwony 0,5 mm stożkowa

indeks kolor rodzaj końcówka
PB448-1 niebieski 0,5 mm stożkowa
PB448-4 zielony 0,5 mm stożkowa
PB977-2 czarny 0,3 mm igłowa
PB977-3 czerwony 0,3 mm igłowa
PB977-1 niebieski 0,3 mm igłowa
PB977-4 zielony 0,3 mm igłowa

indeks kolor rodzaj końcówka
PB461-2 czarny 0,5 mm igłowa
PB461-3 czerwony 0,5 mm igłowa
PB461-1 niebieski 0,5 mm igłowa
PB461-4 zielony 0,5 mm igłowa

DŁUGOPIS – PIÓRO KULKOWE SCHNEIDER 
ONE HYBRID
Grubość linii pisania 0,3 mm lub 0,5 mm
Innowacyjne pióro kulkowe stylizowane na klasyczne, eleganckie pióro 
wieczne • Hybrydowa końcówka ze stali szlachetnej • Tusz wodoodporny, 
zgodny z certyfikatem ISO 14145-2 gwarantuje trwałość znakowania 
dokumentów • Super-Flow-System kontrolujący precyzyjne dozowanie tuszu 
• Tusz nie wysycha bez zamkniętej skuwki przez 2-3 dni • Duży zbiornik 
ze wskaźnikiem poziomu atramentu • Elementy obudowy w kolorze tuszu 
• Ergonomiczna, całkowicie gumowana obudowa • Skuwka wentylowana 
z wytrzymałym, metalowym klipem • Długość linia pisania 2200 m

indeks
BC098

DŁUGOPIS RECEPCYJNY BIC 4 COLOURS DESK PEN
Stabilna, obciążona podstawa i wytrzymały łańcuszek
Zawiera 4 niebieskie wkłady • Atrament na bazie oleju, trwały i wodoodporny 
szybkoschnący (<2 s), gwarantujący płynność pisania • Kulka pisząca 
z węglika wolframu • Średnica końcówki 1 mm zapewnia szerokość 
linii pisania 0,32 mm • Ma certyfikat NF Environment (dotyczy długopisu, 
bez podstawy i łańcuszka) • Łańcuszek ze stali nierdzewnej o długości 58 cm 
• Długość linii pisania 8000 m
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DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA SPRĘŻYNCE D.RECT
Ekonomiczny długopis recepcyjny
Podstawa przyklejana do powierzchni biurka • Na sprężynce • Wymienny 
wkład w kolorze niebieskim LE 015 • Obudowy w mix'ie kolorystycznym

indeks rodzaj
LV168 leżący
LV124 stojący

indeks
DN899

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

DŁUGOPIS RECEPCYJNY NA SPRĘŻYNCE
Grubość linii pisania 0,7 mm
Podstawka przyklejana do podłoża • Istnieje możliwość regulacji nachylenia 
umieszczania długopisu • Długość sprężynki (po rozciągnięciu) 150 cm 
• Idealny do punktów usługowych, banków, recepcji, itp. • Średnica kulki 
0,7 mm • Długość linii pisania do 800 m

indeks
KW647

DŁUGOPIS GRAND DO EKRANÓW  
GR-3608 TOUCH PEN
Idealny do smartfonów jako touch pen
Długopis z wymiennym wkładem • Posiada gumkę do pracy na ekranach 
dotykowych • Tusz wodoodporny • Długość pisania 600 m • Grubość linii 
0,7 mm • Niebieski kolor tuszu

DŁUGOPIS 4 COLOURS  
Z OŁÓWKIEM MULTIFUNCTION
Grubość linii pisania 0,7 mm
Długopis 3+1 z 3 wysuwanymi i wymiennymi wkładami o średniej grubości 
końcówce i ołówek mechaniczny z wymiennym wkładem o grubości 0,7 mm 
• Kolor tuszu: czarny, niebieski oraz czerwony i ołówek HB • Wygodnie 
wyściełany uchwyt oraz wbudowana gumka z ochronną osłonką

indeks
BC113

indeks kolor obudowy rodzaj szer. pisania
BC099 niebieski 1 mm 0,4 mm
BC100 czerwony 0,8 mm 0,36 mm

DŁUGOPIS 4 COLOURS MEDIUM/FINE
Grubość linii pisania 0,32 mm
Długopis automatyczny • 4 kolory wkładu: niebieski, czarny, zielony, 
czerwony • Wyposażony w uchwyt na smycz oraz klip z tworzyw sztucznych 
• Atrament na bazie oleju, trwały i wodoodporny szybkoschnący (<2 s), 
gwarantujący płynność pisania • Kulka pisząca z węglika wolframu 
• Certyfikat NF Environment

indeks kolor rodzaj
KW666-1 niebieski długopis + wkład
KW654-3 czerwony długopis
KW654-12 fioletowy długopis
KW654-8 różowy długopis
KW654-4 zielony długopis
KW665 mix kolorów 6 długopisów
KW654-2 czarny długopis
KW654-1 niebieski długopis
KW664-2 czarny wkład
KW664-1 niebieski wkład

DŁUGOPIS WYMAZYWALNY CORETTO
Długopis wymazywalny z wymiennym wkładem
Wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu • Tusz znika także 
po podgrzaniu kartki • Długość pisania 210 m • Grubość linii 0,5 mm 
• Tusz wodoodporny
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indeks kolor rodzaj
EM1019-2 czarny długopis
EM1019-3 czerwony długopis
EM1019-1 niebieski długopis
EM1019-4 zielony długopis

indeks kolor rodzaj
EM1020-2 czarny wkład
EM1020-3 czerwony wkład
EM1020-1 niebieski wkład
EM1020-4 zielony wkład

DŁUGOPIS TERMOŚCIERALNY PIXEL
Wysoka jakość i wydajność
Zapomnij o pomyłkach!
Ergonomiczny długopis termościeralny z wymiennym wkładem • Gumowana, 
profilowana rękojeść w kolorze tuszu z antypoślizgowymi żłobieniami 
• 2 silikonowe końcówki do ścierania (na skuwce i rękojeści) • Grubość linii 
pisania 0,7 mm • Wkłady pakowane po 3 sztuki indeks kolor

PM092-1 niebieski
PM092-2 czarny

indeks kolor
PM092-3 czerwony
PM092-4 zielony

DŁUGOPIS WYMAZYWALNY ŻELOWY PM ERASABLE
Grubość linii pisania 0,7 mm
Paper Mate® Erasable jest długopisem żelowym, a jednocześnie 
wymazywalnym! • Specjalna technologia wykorzystuje tusz żelowy, który 
łatwo się wymazuje i nie pozostawia brudnych śladów • Dzięki niemu 
możesz pisać gładko i cieszyć się nowoczesnym wzornictwem • Uchwyt 
w formie pierścieni zapewnia kontrolę podczas pisania • Dostępne są wkłady 
zapasowe

indeks kolor
BC084-1 niebieski
BC084-2 czarny

DŁUGOPIS – PIÓRO ŻELOWE AUTOMATYCZNE 
ATLANTIS GEL PREMIUM
Grubość linii pisania 0,7 mm
Automatyczne pióro żelowe • Wymienny wkład • Metalowy klip • Obudowa, 
gumowy uchwyt oraz przycisk w kolorze tuszu • Końcówka pisząca 
wykonana z węglika chromu • Średnica końcówki piszącej 0,7 mm

indeks kolor
DN041-2 czarny
DN041-3 czerwony
DN041-4 zielony
DN041-1 niebieski

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY 
WODOODPORNY DONAU
Grubość linii pisania 0,25 mm
Z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny • Obudowa zaprojektowana 
specjalnie pod kątem ergonomii • Gumowy uchwyt gwarantujący komfort 
pisania • Transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia 
tuszu • Klips w kolorze tuszu • Średnica kulki 0,5 mm • Grubość linii pisania 
0,25 mm • Długość linii pisania do 400 m

indeks kolor

PM056-2 czarny
PM056-1 niebieski

indeks kolor

PM056-4 zielony
PM056-1 czerwony

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY INKJOY GEL
Grubość linii pisania 0,7 mm
Zawiera specjalną formułę szybkoschnącego tuszu, która zapobiega 
rozmazywaniu • Schnie 3 x szybciej! • Delikatny w dotyku, komfortowy 
uchwyt zapewnia pewną kontrolę pisania na co dzień

indeks kolor
TO326-1 niebieski
TO326-3 czerwony

indeks kolor
TO326-2 czarny
TO326-4 zielony

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY 077
Grubość linii pisania 0,7 mm
Długopis automatyczny Mastership z wymiennym wkładem żelowym 
• Trwała kulka 0,7 mm • Wyjątkowo wygodny gumowy uchwyt
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indeks rodzaj kolor
UN012-2 długopis czarny
UN012-3 długopis czerwony
UN012-1 długopis niebieski
UN012-4 długopis zielony

indeks rodzaj kolor
UN157-2 wkład czarny
UN157-3 wkład czerwony
UN157-1 wkład niebieski

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY  
UMN-207
Grubość linii pisania 0,4 mm
Najlepszy długopis żelowy na rynku! • Niepowtarzalny 
nowoczesny wygląd • Elegancki klip oraz końcówka ze stali 
nierdzewnej • Szybkoschnący tusz nowej generacji pigmentowy, 
wodoodporny i odporny na blaknięcie • 5 lat gwarancji na tusz 
• Gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania • Wymienny 
wkład UMR-87

DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY 
UMN-307
Grubość linii pisania 0,4 mm
Najwyższej jakości długopis żelowy na rynku! • Nowa 
technologia tuszu „Skip Free” oferuje jeszcze większą 
płynność pisania, stabilny przepływ tuszu, intensywną 
linię pisma, nawet podczas szybkiego pisania • Tusz 
pigmentowy, szybkoschnący, wodoodporny i odporny 
na blaknięcie • Przyjazny dla środowiska: innowacyjny 
sposób produkcji tuszu z zastosowaniem nano włókien 
celulozy • Średnica kulki piszącej 0,7 mm • Wymienny 
wkład SXR-87E

indeks kolor

UN364-2 czarny
UN364-3 czerwony
UN364-1 niebieski

indeks kolor
BC083-1 niebieski
BC083-2 czarny

DŁUGOPIS – PIÓRO ŻELOWE CRISTAL V3
Grubość linii pisania 0,5 mm
Pióro żelowe jednorazowe • Transparentny korpus z metalicznym odcieniem 
• Kulka pisząca wykonana z węglika chromu • Wentylowana skuwka oraz 
obudowa w kolorze tuszu • Średnica kulki piszącej 0,5 mm

indeks kolor
DN040-2 czarny
DN040-3 czerwony
DN040-1 niebieski
DN040-4 zielony

DŁUGOPIS ŻELOWY DONAU
Grubość linii pisania 0,25 mm
Klasyczny długopis z wymiennym wkładem, tusz 
wodoodporny • Obudowa zaprojektowana specjalnie 
pod kątem ergonomii • Gumowy uchwyt gwarantujący 
komfort pisania • Transparentna obudowa pozwalająca 
kontrolować stopień zużycia tuszu • Posiada skuwkę 
z klipsem w kolorze tuszu • Metalizowana końcówka 
• Średnica kulki 0,5 mm • Grubość linii pisania 0,25 mm 
• Długość linii pisania do 450 m

indeks kolor
HL064-1 niebieski
HL064-2 czarny
HL064-3 czerwony

DŁUGOPIS ŻELOWY SOFT GEL G29
Antypoślizgowa, fakturowana strefa uchwytu
Długopis żelowy • Jedwabiście piszący długopis 
z wkładem żelowym

DŁUGOPIS ŻELOWY TOP TEK STICK GEL GOLD
Grubość linii pisania 0,5 mm
Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny obszar uchwytu zapewnia 
komfort pisania • Foliowany korpus w kolorze złotym • Posiada 
galwanizowane złotem elementy (klip, końcówka) • Żelowy wkład 
Quick Dry Gel 

indeks kolor
PP074-1 niebieski
PP074-2 czarny
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DDŁUGOPIS ŻELOWY MAX GEL
Grubość linii pisania 0,5 mm
Uchwyt z antybakteryjnej gumy • Wygodny obszar uchwytu zapewnia 
komfort pisania • Przezroczysty korpus • Grip i skuwka w kolorze tuszu 
• Dekoracyjne elementy stalowe dodają długopisowi elegancji • Żelowy 
wkład Quick Dry Gel 

indeks kolor
PP073-1 niebieski
PP073-2 czarny

Oprogramo-
wanie DYMO 
Label™ v.8

Wybierz nazwisko (nazwę) 
i adres

L
Kliknij ikonę drukowania 

LabelWriter™

2

Etykieta jest gotowa!

3

etykiet na min

51
Oszczędność 

energi

DYMO® 
LabelWriter™ 450

 Drukuje do 51 etykiet na minutę
• Drukarka etykiet, która idealnie pasuje na twoje biurko
• Druk termiczny – nie trzeba już korzystać z drogich tuszy lub tonerów
• Wysoka jakość wydruku (600x3000 dpi)
• Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania DYMO Label™ v.8
• Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

DYMO® LabelWriter™ 450 DY050

2+1
gwarancja

Wysyłka
korespondencji

DYMO® 
Etykiety LabelWriter™ Rodzaj etykiety

Rolki/
pudełko

Etykiety/
rolka

Rozmiar
(mm)

Materiał Kolor
Typ kleju lub 

jego brak
Indeks

Standardowa adresowa 2 130 89 x 28 Papier Białe Trwałe DY006

Duża adresowa 2 260 89 x 36 Papier Białe Trwałe DY036

Na adres zwrotny 1 500 54 x 25 Papier Białe Trwałe DY052

Wysyłkowa/identyfikatory imienne 1 220 101 x 54 Papier Białe Trwałe DY057

Na segregatory małe 1 110 190 x 38 Papier Białe Trwałe DY055

Na segregatory duże 1 110 190 x 59 Papier Białe Trwałe DY037

Na teczki podwieszane 1 220 50 x 12 Papier Białe Trwałe DY038

Duża, do wielu zastosowań 1 320 70 x 54 Papier Białe Trwałe DY069

Do wielu zastosowań 1 1000 24 x 12 Papier Białe z możliwością 
usunięcia DY039

Do wielu zastosowań 1 1000 57 x 32 Papier Białe z możliwością 
usunięcia DY084

Do wielu zastosowań 1 500 51 x 19 Papier Białe z możliwością 
usunięcia DY085

Kwadratowa uniwersalna 1 750 25 x 25 Papier Białe z możliwością 
usunięcia DY065

Małe wysyłkowe 1 300 89 x 41 Papier Białe z możliwością 
usunięcia DY053

Identyfikatory imienne 1 300 89 x 51 Papier Białe Bez kleju DY063

Karty dla odwiedzających 1 250 106 x 62 Papier Białe Bez kleju DY064

• Wykorzystują proces drukowania termicznego - nie trzeba więc korzystać z brudzącego  kosztownego tuszu ani 
kaset z tonerem 

• Etykiety pakowane są w rolki, można więc w prosty sposób wydrukować jedną lub setki 
• Żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat materiału
• Zastosowanie drukarki LabelWritter™ Seria 300, 400, 450, 4XL

DOZOWNIKI

Dozowniki znajdziesz 

pod hasłem „POJEMNIKI 

ŁAZIENKOWE” na str. 190
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PC 

Zeskanuj smartfonem, aby 
obejrzeć film dotyczący 
LabelManager 280!

IdentyfikacjaArchiwizacja

DYMO® LabelManager™ 280 DY076

Przenośna 
akumulatorowa drukarka 
etykiet z interfejsem PC 

Akumulatorki

12 mm96

Drukuje na taśmach o szerokości

DYMO® LabelManager™ 280

 Drukuj szybko, korzystając 
    z błyskawicznych funkcji

• Dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i dowolnymi obrazami za  
 pomocą komputera PC
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY 
• Dzięki akumulatorom unikniesz kosztów zakupu baterii i ich utylizacji
• Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom szybkiego formatowania

DYMO® LabelManager™ PnP DY062

Zeskanuj smartfonem, aby 
obejrzeć film dotyczący 
LabelManager PnP!

*Kompatybilne z Windows Vista®, 
Windows® 7, Windows® XP, 
(tylko dla procesorów Intel)

Drukarka do etykiet typu 
Plug and Play dla PC ®

IdentyfikacjaArchiwizacja

12 mm96

DYMO® LabelManager™ PnP

 Podłącz, wpisz i wydrukuj – i gotowe!

• Nie trzeba instalować oprogramowania – wbudowany program wyświetla się na twoim ekranie i 
 od razu można z nim pracować.
• Akumulator ładowany przez USB – nie wymaga zasilacza ani baterii AA
• Kompaktowa rozmiary to oszczędność miejsca
• Więcej funkcji zapewnia oprogramowanie DYMO Label v.8* do pobrania za darmo – drukowanie  
 logo i etykiet seryjnych z plików baz danych, i wiele więcej

Drukuje na taśmach o szerokości

DYMO® LabelManager™ 420P DY070

DYMO® LabelManager™ 420P

 Twój zespół pracuje efektywniej i szybciej.  
 Wybierz drukarkę etykiet, która spełni 
 oczekiwania twojego zespołu.

• Dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i obrazami za  
 pomocą komputera PC 
• Odczytasz łatwiej etykietę na 4-wierszowym wyświetlaczu
• Dzięki akumulatorom unikniesz zakupu baterii i ich utylizacji
• Drukuje kody kreskowe:  UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8,  
 UPC-A

PC Akumulatorki

1296 19 mm

InwentaryzacjaIdentyfikacjaArchiwizacja

Drukuje na taśmach o szerokości

Archiwizacja

DYMO® LabelManager™ 160 DY075

DYMO® LabelManager™ 160

 Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom 
szybkiego formatowania

• Łatwa edycja tekstu dzięi klawiszom szybkiego formatowania - druk  
 pogrubiony, kursywa, pionowy, podkreślony, w ramkach
• Szybkie wprowadzanie tekstu za pomoca klawiatury QWERTY
• Tworzenie etykiet z wyborem 6 rozmiarów czcionek, 8 krojów pisma, 
4 ramek z podkreśleniem oraz 228 symboli i obrazów clip-art
• Zasilacz AC (jako wyposażenie dodatkowe)

12 mm96

Drukuje na taśmach o szerokości

PC Akumulatorki

2+1
gwarancja

2+1
gwarancja

2+1
gwarancja

2+1
gwarancja
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7 metrowe taśmy w błyszczącym wykończeniu dla DYMO® Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LM 
100, LM 100+, LM 150, LM160, LM210D, LM220P LM120P, LM260P, LM 360D, LM 300, LM 350, LM 400, 
LM420P, LM 450, LM PnP, LM WiFiPnP, LM500TS, LP 100, LP 150, LP 200, LP 250, LM280, LP 300, LP 350.

Kolor druku/tła 6mm 9mm 12mm 19mm 24mm 

Czarny/Biały - DY012 DY015 DY021 DY027

Biały/Przezroczysty - - - - -  

Czarny/Czerwony - DY013 DY088 DY058 - 

Czarny/Żółty - - DY018 DY024 -

Czarny/Przezroczysty - DY059 DY017 DY023 DY029

Czarny/Niebieski - - DY016 - - 

Czarny/Zielony - - - DY097 - 

Czerwony/Biały - DY060 DY019 DY025 

Czerwony/Przezroczysty - - - - -

Niebieski/Biały - - DY020 DY026  -  

Niebieski/Przezroczysty - - - - -

Biały/Czarny -  - DY035 DY092 -  

Taśmy DYMO D1
• Specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
• Przyklejają sie się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni takich jak plastik, papier, 

metal i szkło.
• Pakowane w poręczne kasety
• Technologia druku termosublimacyjnego - nie jest wymagany tusz ani toner
• Łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
• Wodoodporne
• Odporne na promieniowanie UV
• Wytrzymują w temperaturach od -18° do 90° C

- 

Avery Design&Print Online
• wiele gotowych szablonów i wzorów
• generowanie kodów kreskowych
• tworzenie korespondencji seryjnej
• projektowanie materiałów z logo

www.avery-zweckform.pl

DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA ETYKIET
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indeks rodzaj druku
MP535 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, wielokopia
MP532 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, wielokopia
MP349 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, wielokopia
MP523 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, (o+1k)
MP524 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+1k)
MP030 Faktura  wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+2k)
MP525 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k)
MP526 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+2k)
MP527 Faktura  wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 1/3 A4, (o+1k)
MP537 Faktura korygująca, A5, (o+1k)
MP034 Nota korygująca, A5, (o+1k)
MP1261 Faktura – odwrotne obciążenie – wzór pełny w cenach netto, A5, (o+1k)
MP1262 Faktura z osobnym wskazaniem nabywcy i odbiorcy – wzór pełny w cenach netto, 2/3 A4, (o+2k)

MP1263
Faktura – dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – wzór pełny dla 
prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4

MP529 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP390 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP037 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k)
MP1256 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A5, (o+1k)
MP536 Faktura wzór pełny dla prowadząch sprzedaż w cenach brutto, A5, wielokopia
MP533 Faktura wzór pełny dla prowadząch sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k)
MP1264 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, 2/3 A4
MP041 Faktura VAT RR dla rolników, A5, (o+1k)

MP440
Faktura procedura marży – towary używane – dzieła sztuki – przedmioty kolekcjonerskie 
i antyki, A5, (o+1k)

MP429
Faktura – czynności zwolnione z podatku na podstawie art.. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy 
z 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług, A5, (o+1k)

MP575 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A5, (o+1k)
MP428 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A5, (o+1k)
MP576 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, 2/3A5, (o+1k)
MP577 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, A6, (o+1k)
MP042 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, 2/3 A5, (o+1k)
MP1259 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A5, (o+1k), poziomy
MP044 Rachunek  dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k), pionowy
MP045 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT , A5, (o+1k), pionowy
MP047 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k), poziomy
MP624 Rachunek dowód przyjęcia pojazdu na parking strzeżony, A7, wielokopia
MP048 Dowód sprzedaży (paragon), A7, wielokopia 
MP049 Rachunek dla konsumenta, A6, wielokopia
MP1144 Rachunek dla konsumenta, A7, wielokopia
MP650 Dokument dostawy wyrobów węglowych, A5, (o+1k)
MP052 Dowód dostawy, A5, wielokopia
MP862 Dowód dostawy, A6, wielokopia
MP054 Zamówienie ogólne, A5, (o+1k) 
MP056 Arkusz spisu z natury, uniwersalny, A4, (o+1k)
MP493 Arkusz spisu z natury, uniwersalny, A4
MP057 Kartoteka magazynowa, A5, karton offsetowy 
MP058 Wz Wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia
MP059 Pz Przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia
MP060 RW Pobranie materiału wewnętrzne, 1/3 A4, wielokopia 
MP061 WZ wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A3, wielokpia 
MP062 PZ przyjęcie materiału z zewnątrz, 1/3 A3, wielokopia
MP063 Magazyn wyda, A5, wielokopia
MP064 Magazyn przyjmie, A5, wielokopia
MP065 RW Pobranie materiału, A5, wielokopia 
MP196 Przyjęcie wyrobu jednopozycyjne, 1/3 A4
MP066 Wydanie materiału na zewnątrz, A4
MP1265 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A4, (o+2k)
MP068 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A5, (o+2k)
MP069 KP Dowód wpłaty, A6, wielokopia
MP070 KW Dowód wypłaty, A6, wielokopia
MP072 Wniosek o zaliczkę, A6, offset
MP073 Rozliczenie zaliczki, A6, offset
MP074 RK Raport kasowy, A4, (o+1k)
MP866 RK raport kasowy, A5, (o+1k)
MP075 PK Polecenie księgowania, A5, (o+1k) 
MP081 Karta kontowa, A5, karton offsetowy 
MP082 PK Polecenie księgowania, A4, offset
MP083 Polecenie przelelewu/wpłata gotówkowa 4-odcinkowe , A6, (o+3k)
MP1266 Polecenie przelelewu wpłata gotówkowa 2-odcinkowe , A6, (o+1k)
MP1267 Cło polecenie przelewu/wpłata gotówkowa  2odc., A6, (o+1k)
MP093 Podatki. Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2-odcinkowe, A6, (o+1k)
MP872 Podatki. Polecenie przelewu 2-odcinkowe, A6, (o+3k)
MP098 Umowa o pracę, A4, (o+1k) 

indeks rodzaj druku
MP963 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, A5
MP100 Świadectwo pracy, A4, (o+1k)
MP101 Zaświadczenie o zatrudnieniu, A6, (o+1k)
MP103 Polecenie wyjazdu służbowego, A5, offset
MP104 Lista obecności, A4, offset
MP105 Karta urlopowa, 2/3 A6, offset
MP106 Umowa o dzieło, A4, (o+1k) 
MP107 Umowa zlecenie, A4, (o+1k) 
MP1268 Rachunek do umowy zlecenia, A5, (o+1k)
MP1269 Ewidencja czasu wykonania umowy zlecenia, A5 (offset)
MP863 Przepustka materiałowa, A5
MP053 Upoważnienie, A6
MP495 Roczna ewidencja czasu pracy, A4
MP875 Wniosek o udzielenie urlopu, 2/3 A5, offset
MP206 Wniosek o urlop, A6, offset 
MP109 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, A6, offset
MP877 Indywidualna karta czasu pracy pracownika, 1/2 A4, offset
MP1258 Przepustka jednorazowa, A7, offset 
MP879 Zgłoszenie reklamacyjne, A4, (o+2k)
MP981 Zgłoszenie reklamacyjne, A5, (o+2k)
MP880 Dziennik budowy, A4, offset
MP881 Książka obiektu budowlanego, A4, offset
MP113 Umowa kupna-sprzedaży pojazdu, A4, wielokopia
MP884 Raport dzienny pracy sprzętu, A5, offset 
MP114 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+3k)
MP115 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+3k)
MP142 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+4k)
MP1255 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+4k)
MP116 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+5k)
MP117 CMR  Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+5k) 
MP118 Karta drogowa – samochód ciężarowy, A4, offset
MP119 Karta drogowa – samochód ciężarowy (numerowany), A4, offset
MP120 Karta drogowa – samochód osobowy, A5, offset 
MP121 Karta drogowa – samochód osobobowy, A5, offset
MP402 Formularz przyjęcia odpadów metali, A5, (o+1k)
MP468 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, A5, offset
MP129 Polecenie przelewu/wpłata  gotówkowa 2-odcinkowe. Formularz do nadruku, A4, offset 
MP130 Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa 2-odcinkowe z potwierdzeniem, A4, offset
MP132 Polecenie przelewu/wpłata  gotówkowa 4-odcinkowe. Formularz do nadruku, A4, offset 
MP135 Podatki. 2-odcinkowe polecenie przelewu wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku, A4, offset

AKCESORIA PODATNIKA
indeks rodzaj druku
MP002 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 48 stron, A4, offset
MP1270 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 96 stron, A4, offset
MP006 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, 32 strony, A5, offset
MP007 Ewidencja sprzedaży, A5, offset 

MP1254
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (dla prowadzących księgę za pomocą komputera lub 
pośrednictwem biura rachunkowego), A4, offset 

MP008 Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu, A5, offset
MP852 Ewidencja wyposażenia, A5, offset
MP009 Ewidencja środków trwałych, A5, offset 
MP1148 Notes samokopiujący, A5, kratka
MP419 Notes samokopiujący, A6, kratka
MP469 Notes samokopiujący, A6, gładki
MP003 Karty przychodów pracowników, A5, offset
MP851 Dowód wewnętrzny, A5, offset

MP004
Dowód wewnętrzny (dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów 
i rozchodów), A6, offset

MP005
Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników prowadzących 
podatkową księgę przychodów i rozchodów), A6, offset

MP001 Ewidencja przebiegu pojazdu, A5, offset
MP010 Lista wynagrodzeń, 1/2 A3, offset 
MP011 Indywidualna lista płac, 1/3 A3, offset
MP854 Książka kontroli, A5, offset 
MP1271 Umowa zlecenie (wzór uniwersalny z rachunkiem), 2/3 A4, offset
MP013 Ewidencja przychodów, A5, offset 
MP1272 Ewidencja przychodów, A4, offset
MP014 Dzienne zestawienie sprzedaży zbiorcze, 1/3 A4, offset

MP015
Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników zryczałtowanego 
podatku dochodowego), A6, offset

MP021 Ewidencja uproszczona sprzedaży, A5, offset
MP420 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku od towarów i usług, A5, offset
MP022 Dzienne zestawienie sprzedaży, A6, offset

MP407
Ewidencja VAT – zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług dla kas fiskalnych, 
A4, offset

MP418 Ewidencja VAT oczywistych pomyłek z kasy rejestrującej, A4, offset
MP494 Raport finansowy, A4

DRUKI AKCYDENSOWE
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indeks nazwa format
TP008 Faktura VAT netto A5
TP009 Faktura VAT na jedną stawkę podatku netto A5
TP011 Faktura VAT z ceną brutto wielostawkowa A5
TP012 Faktura VAT 1+1 netto A5
TP013 Faktura VAT 1+2 netto A5

TP391 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo
z podatku od towarów i usług (pion) A5

TP392 Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo 
z podatku od towarów i usług 1+1 (pion) A5

TP393 Faktura czynności zwoln. z podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 2-41 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług A5

TP015 Faktura VAT 1+1 procedura marży, towary używane A5
TP021 Nota korygująca A5
TP131 Faktura (odbiorca faktury) 2/3 A4

TP168 Faktura czynności zwoln. z podatku na podst. art. 43 
(odbiorca faktury) A5

TP204 Faktura odwrotne obciązenie A5
TP024 Rachunek A5
TP026 Rachunek (pion) A6
TP029 Rachunek dla konsumenta A6
TP030 Paragon A7

indeks nazwa format
TP056 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II (odc.) A6
TP223 Polecenie przelewu/wpłata gotów. III (odc.) A6
TP057 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV (odc.) A6
TP059 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV (odc.) w składkach A6
TP060 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II (odc.) „PODATKI” A6

TP125 Polecenie przelewu/wpłata gotów. II z potw. (odc.) – 100 szt.
do drukarek A4

TP126 Polecenie przelewu/wpłata gotów. IV – 100 szt. do drukarek A4

indeks nazwa format
TP065 KP A6
TP066 KW A6
TP067 Raport kasowy A4
TP224 Polecenie księgowania A5
TP055 Dowód wewnętrzny A5
TP073 Kwitariusz przychodowy (numerowany) A5
TP087 Wniosek o zaliczkę A6
TP088 Rozliczenie zaliczki A6
TP095 Karta kontowo-finansowa A4
TP097 Raport obrotu A4
TP098 Kontrolka sprzedaży 2/3 A4

TP101 Dzienne zestaw. sprzed. nieudokumento wanej dla podatników
zryczałtowanego podatku dochodowego A6

TP151 Księga inwentarzowa K 205 (96 k.) A4
TP214 Zestawienie obrotów i sald (8 k.) 1/2 A4
TP259 Protokół reklamacji / zwrotu towaru A5
TP260 Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji A4
TP261 Ewidencja oczywistych pomyłek dla kasy rejestrującej A4

POLECENIA PRZELEWU, WPŁATY GOTÓWKOWE

FAKTURY VAT I RACHUNKI

indeks nazwa format
TP032 Wz (6 pozycyjne) 1/3 A4
TP034 Pz (6 pozycyjne) 1/3 A4
TP036 W magazyn wyda A5
TP038 Zw zwrot materiału A5
TP039 Rw pobranie materiału A5
TP041 Pw przyjęcie wyrobów A5
TP049 Dowód dostawy A5
TP052 Arkusz spisu z natury A4
TP142 Kartoteka magazynowa A5

OBRÓT TOWAROWY, MAGAZYNOWY 
I MATERIAŁOWY

KADRY I PŁACE

DRUKI KASOWE I KSIĘGOWE

indeks nazwa format
TP080 Umowa komisu – pokwitowanie 2/3 A4
TP081 Zgłoszenie reklamacyjne A4
TP082 Karta naprawy z pokwitowaniem A5
TP085 Umowa kupna – sprzedaży pojazdu A4
TP086 CMR 4 odcinkowy A4
TP122 Karta drogowa na samochód ciężarowy A4
TP123 Raport dzienny pracy sprzętu A5
TP148 Dziennik budowy (20 k.) A4
TP149 Książka obiektu budowlanego (38 k.) A4
TP217 Książka kontroli (16 k.) A5
TP157 Księga korespondencyjna (96 k.) A4
TP160 Księga zameldowań (24 k.) A4
TP210 Pocztowa książka nadawcza A5
TP163 Raport dyspozytorski A4
TP170 Książeczka zdrowia pracownika A6
TP171 Książka sanitarna środka transportu A5
TP301 Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej A5
TP303 Orzeczenie lekarskie Typ A (stanow. pracy wz. 2015) A5

indeks nazwa format
TP183 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4
TP184 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A5
TP191 Ewidencja przychodów A5
TP192 Ewidencja sprzedaży pion A5
TP194 Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu A5
TP394 Ewidencja przebiegu pojazdu VAT (pion) A5
TP196 Ewidencja środków trwałych A5
TP197 Ewidencja wyposażenia A5
TP221 Podatkowa księga przychodów i rozchodów komputerowa A4

indeks nazwa format
TP231 MEN-I/1/2 – Świadectwo szkolne dla uczniów klas I-III szkoły podst. A4
TP233 MEN-I/21a/2 – Świadectwo szkolne dla uczniów klas I i II lic. ogóln. A4
TP234-1 Gilosz do świadectw dwustronnych (niebieski) A4
TP234-7 Gilosz do świadectw dwustronnych (pomarańczowy) A4
TP279 MEN-I/37a/2 – Arkusz ocen dla uczniów szkoły podst. A3
TP072 MEN-I/39a/2 – Arkusz ocen dla uczniów gimnazjum A3
TP164 MEN-I/1 – Dziennik zajęć przedszkola (opr. intro) A4

TP229 MEN-I/2a – Dziennik lekcyjny – edukacja wczesnoszkolna 
dla klas I-III szkoły podst. A4

TP222 MEN-I/6 – Dziennik zajęć pozalekcyjnych A4
TP410 B143/144 – Karta katalogowa A7
TP411 B170 – Karta książki A7
TP412 B171 – Karta czytelnika A6
TP226 MEN-I/50a/2 – Legitymacja szkolna dla uczniów A7
TP225 Karta rowerowa dla uczniów A7

POZOSTAŁE

EWIDENCJE PODATKOWE

DRUKI SZKOLNE I BIBLIOTECZNE

indeks nazwa format
TP074 Umowa zlecenie wraz z rachunkiem A4
TP236 Rachunek do umowy zlecenia A5
TP079 Świadectwo pracy A4
TP076 Umowa o pracę A4
TP078 Karta urlopowa A6
TP107 Kwestionariusz osobowy dla pracownika A4
TP108 Lista obecności A4
TP110 Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) A5
TP113 Wniosek o urlop A6
TP135 Kartoteka urlopów A5
TP136 Karta ewidencji czasu pracy A4
TP138 Roczna karta obecności w pracy A5
TP139 Karta przebiegu zatrudnienia A4
TP156 Ewidencja wyjść w godz. służbowych Os 226 (16 k.) A4
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DYPLOMY I OKŁADKI

DZIURKACZEDZIENNIKI KORESPONDENCYJNE

OKŁADKI  
NA DYPLOMY 
STANDARD

indeks kolor
AR191-9 bordowy
AR191-11 granatowy
AR191-4 zielony
AR191-2 czarnySoplica

ChaberArnikaAmber Arkady Z

KlasaBajka Ornament Majestic

Srebro

DYPLOMY
Niepowtarzalne i unikatowe wzory
Najwyższej jakości papier do druku dyplomów, certyfikatów, 
podziękowań etc. • Gramatura 170 g/m2 • Opakowanie 25 ark. A4

indeks kolor
AR350 Amber
AR140 Arkady Z
AR163 Arnika
AR428 Chaber
AR531 Klasa
AR427 Soplica
AR596 Bajka
AR597 Ornament
AR598 Majestic
AR599 Srebro

DZIENNIK KORESPONDENCYJNY A4
Okładka tekturowa sztywna oklejona tworzywem skóropodobnym
W czterech kolorach: granatowym, bordowym, zielonym i czarnym 
• Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
(dziennik podawczy) • Format A4

Indeks rodzaj
BA018 192 kartki
BA016 300 kartek
BA019 96 kartek

PRODUKT

POLSKI

indeks kolor
KW204-2 czarny
KW204-3 czerwony
KW204-1 niebieski

10
kartek

DZIURKACZ EAGLE ALFA P5024B
Metalowa konstrukcja
Obudowa z trwałego tworzywa • Pojemnik na odpady z tworzywa 
sztucznego nierysującego podłoża • Ramię antypoślizgowe • Podwójny 
wskaźnik środka strony • Listwa formatowa • Średnica dziurki 5,5 mm 
• Rozstaw dziurek 80 mm • Gwarancja 3 lata

DZIURKACZ MAŁY LEITZ 5058
Pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach
Dziurkuje do 10 kartek • Niewielkie rozmiary ułatwiają używanie dziurkacza 
poza biurem, podczas podróży • Ergonomiczny uchwyt umożliwia 
skuteczne i wygodne dziurkowanie • Wyraźne oznaczenia formatu 
i wytrzymała prowadnica zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru 
• Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach 
• 3 lata gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS 

indeks kolor
ES120-1 niebieski
ES120-2 czarny

10
kartek

DZIURKACZ MINI LEITZ WOW 5060
W stylowych kolorach WOW
Dziurkuje do 10 kartek • Wygodny uchwyt i doskonałe ostrza zmniejszają 
wysiłek przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu i solidne 
mocowanie prowadnicy zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru 
• Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach 
• 10 lat gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS

indeks kolor
ES590-10 biały
ES590-8 różowy
ES590-1 niebieski
ES590-7 pomarańczowy
ES590-13 turkusowy
ES590-12 fioletowy
ES590-4 zielony

10
kartek

ZOBACZ TEŻ…

Kartony ozdobne

str. 99

ZOBACZ TEŻ…

Teczki do podpisu
str. 235 – 236
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DZIURKACZ ŚREDNI LEITZ 5038
Doskonałe ostrza zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu 
Dziurkuje do 16 kartek • Wygodny uchwyt i doskonałe ostrza 
zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu 
i wytrzymała prowadnica zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru 
• Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach 
• 10 lat gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS

indeks kolor
ES091-3 czerwony
ES091-1 niebieski
ES091-5 szary
ES091-2 czarny

16
kartek

16
kartek

indeks kolor
AM381-1 niebieski
AM381-5 szary
AM381-2 czarny

DZIURKACZ HARMONY B216
Dziurkacz biurowy o atrakcyjnej cenie
Z ogranicznikiem formatu • Możliwość dziurkowania: do 16 arkuszy papieru 
(80 g/m2) • Odstęp między dziurkami 80 mm • 5 lat gwarancji

indeks kolor
KW412-3 czerwono-czarny
KW412-1 niebiesko-czarny
KW412-7 pomarańczowo-czarny

20
kartek

DZIURKACZ DYNAMIC P5180M
Stabilna podstawa z tworzywa sztucznego
Czarny dziurkacz z kolorowymi elementami • Ergonomiczne ramię z trwałego 
tworzywa • Elementy wykończeniowe z tworzywa ABS • Listwa formatowa 
oraz wskaźnik środka strony • Średnica otworu 5,5 mm, rozstaw 80 mm 
• Zintegrowany pojemnik na ścinki z tylną klapką ułatwiającą opróżnianie 
• Dziurkuje do 20 kartek papieru 80 g/m2 • 3 lata gwarancji

DZIURKACZ KANGARO AION-20/S
Blokada ramienia za pomocą plastikowego suwaka na dźwigni
Mini dziurkacz w atrakcyjnych kolorach • Ergonomiczna konstrukcja 
w całości wykonana z metalu z plastikowymi elementami wykończenia 
• Plastikowa listwa formatową: A4-S, A3-E, B5-S, B4-E, A5-S, A4-E, B6-S, 
B5-E, A5-E, 888 • Pojemnik na ścinki z uchylną klapką dzięki której do 
opróżniania pojemnika nie trzega go zdejmować • Wkaźnik środka strony 
• Dziurkuje do 20 kartek • Odległość dziurek 80 mm • Średnica dziurki 6 mm 
• Wysokość 114 mm, szerokość 9,2 mm, długość 118 mm • Estetyczne 
opakowanie PP z eurozawieszką • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
PB1144-8 różowy
PB1144-6 żółty
PB1144-5 metaliczny szary
PB1144-10 metaliczny biały
PB1144-13 turkusowy

20
kartek

DZIURKACZ MAŁY RAPID FC20
Uchwyt i podstawa ze wzmocnionego tworzywa ABS
Dziurkuje do 20 kartek • Wytrzymała metalowa konstrukcja zapewnia 
perfekcyjne dziurkowanie • Zintegrowany, łatwy do opróżniania plastikowy 
pojemnik na ścinki • 5 lat gwarancji

indeks kolor
ES742-2 czarny
ES742-1 niebieski
ES742-3 czerwony

20
kartek

indeks kolor
PP789-2 kremowo-czarny
PP789-1 kremowo-niebieski
PP789-3 kremowo-czerwony
PP789-8 kremowo-różowy

22
kartki

DZIURKACZ INSPIRO DP-600G
Wykonany w całości z wysokiej jakości stali
Nowoczesny design • Wyposażony w precyzyjny, regulowany ogranicznik 
formatu • Praktycznie otwierana komora na ścinki • 10 lat gwarancji
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DZIURKACZ DUŻY LEITZ 5005
Bardzo wytrzymałe ostrza
Dziurkuje do 25 kartek • Wygodny uchwyt i wytrzymałe ostrza 
zmniejszają wysiłek przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu 
i wytrzymała prowadnica zapewniają doskonałe wyrównanie papieru 
• Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach 
• 10 lat gwarancji i certyfikat bezpieczeństwa GS

indeks kolor
ES090-3 czerwony
ES090-1 niebieski
ES090-5 szary
ES090-2 czarny

25
kartek

25
kartek

indeks kolor
TET012-1 niebieski
TET012-2 czarny
TET012-4 zielony

DZIURKACZ METALOWY SENSO 21/22/23
Wskaźnik środka strony i ogranicznik formatu 
Metalowy dziurkacz biurowy z wykończeniami z tworzywa sztucznego 
• Dziurkuje do 25 arkuszy • Średnica otworu 6 mm • Rozstaw dziurek 80 mm 
• Głębokość wsuwania kartek 12 mm • Nowatorskie rozwiązanie umożliwia 
usunięcie konfetti bez zdejmowania całego spodu • 5 lat gwarancji

indeks kolor rodzaj
AM376-1 niebieski E210
AM376-3 czerwony E210
AM376-2 czarny E210
AM377-1 niebieski E216
AM377-3 czerwony E216
AM377-2 czarny E216

indeks kolor rodzaj
AM377-4 zielony E216
AM377-12 fioletowy E216
AM377-8 różowy E216
AM377-13 turkusowy E216
AM378-1 niebieski E225
AM378-3 czerwony E225
AM378-2 czarny E225

10
kartek

16
kartek

25
kartek

DZIURKACZ EVOLUTION  
E210/E216/E225
Wyposażony w ogranicznik papieru DIN 

Praktyczne i niezawodne dziurkacz do domu i biura 
• Dziurkuje do 10 (E210), 16 (E216) lub 25 (E225) 
arkuszy papieru (80 g/m2) • Odstęp między dziurkami 
80 mm • 5 lat gwarancji

DZIURKACZ KANGARO AION-30
Mini dziurkacz w atrakcyjnych kolorach
Ergonomiczna konstrukcja w całości wykonana z metalu z plastikowymi 
elementami wykończenia • Plastikowa listwa formatowa: A4-S, A3-E, US, 
B5-S, B4-E, A5-S, A4-E, B6-S, B5-E, A5-E, 888 • Pojemnik na ścinki z uchylną 
klapką dzięki której do opróżniania pojemnika nie trzega go zdejmować 
• Wkaźnik środka strony • Blokada ramienia za pomocą plastikowego 
suwaka na dźwigni • Dziurkuje do 30 kartek • Odległość dziurek 80 mm 
• Średnica dziurki 6 mm • Wysokość 116 mm, szerokość 113 mm, długość 
128 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
PB1145-8 różowy
PB1145-6 żółty
PB1145-5 metaliczny szary
PB1145-10 metaliczny biały
PB1145-13 turkusowy

30
kartek

DZIURKACZ DUŻY LEITZ STYLE 5006
Łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki 
Dziurkuje do 30 kartek • Wygodny uchwyt i doskonałe ostrza zmniejszają 
wysiłek przy dziurkowaniu • Precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem 
do jego podglądu, wyraźnie oznaczonym formatem • 10 lat gwarancji 
i certyfikat bezpieczeństwa GS

indeks kolor
ES1102-10 biały
ES1102-3 ciemnoczerwony
ES1102-4 seledynowy
ES1102-1 niebieski
ES1102-2 czarny

30
kartek

indeks kolor
ES095-3 czerwony
ES095-11 niebieski
ES095-5 szary
ES095-2 czarny
ES095-03 jasnoczerwony

indeks kolor
ES095-01 jasnoniebieski
ES095-04 jasnozielony
ES095-10 biały
ES095-8 różowy
ES095-1 niebieski

indeks kolor
ES095-7 pomarańczowy
ES095-13 turkusowy
ES095-12 fioletowy
ES095-4 zielony

DZIURKACZ DUŻY LEITZ 5008
Precyzyjny ogranicznik formatu
Dziurkuje do 30 kartek • Ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie 
siły nacisku • Precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem • 10 lat gwarancji

30
kartek
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30
kartek

indeks kolor

AM450-1 niebieski
AM450-5 szary
AM450-2 czarny

DZIURKACZ NOVUS B230
Czytelny wskaźnik rozmiaru papieru
Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do profesjonalnego użytku • Wysuwany 
ogranicznik formatu • Antypoślizgowa podstawa którą można do połowy 
wysunąć dla opróżnienia i łatwo zamknąć • Dziurkacz metalowy z plastikową 
obudową, dopasowany do zszywaczy NOVUS B4, B5 i B7 • Możliwość 
dziurkowania do 30 arkuszy papieru (80 g/m2) • Odstęp między dziurkami: 
80 mm • 10 lat gwarancji

DZIURKACZ RAPID FC30
Wytrzymała metalowa konstrukcja 
Dziurkuje do 30 kartek • Wytrzymała metalowa konstrukcja zapewnia 
perfekcyjne dziurkowanie • Uchwyt i podstawa ze wzmocnionego 
tworzywa ABS • Zintegrowany, łatwy do opróżniania plastikowy pojemnik 
na ścinki • 5 lat gwarancji

indeks kolor
ES743-2 czarny
ES743-1 niebeiski
ES743-3 czerwony
ES743-01 jasnoniebieski
ES743-03 jasnoczerwony
ES743-04 jasnozielony
ES743-6 żółty
ES743-10 biały

30
kartek

indeks zszywa kolor
CX69-15 do 35 kartek srebrny
CX69-18 do 35 kartek grafitowy
CX70-15 do 25 kartek srebrny

indeks zszywa kolor
CX70-18 do 25 kartek grafitowy
CX70-11 do 25 kartek granatowy
CX70-10 do 25 kartek biały

DZIURKACZ ADVANCED METAL
Specjalne wgłębienia gwarantują równe dziurkowanie
Nowoczesna, profesjonalna seria biurowa wyprodukowana z najlepszej 
jakości materiałów przy zastosowaniu najwyższej technologi • Metalowy 
mechanizm i obudowa • Precyzyjne stalowe ostrza pozwalają dziurkować 
minimalizując niezbędny wysiłek • Precyzyjny ogranicznik formatu 
z podglądem wyraźnie oznaczonego formatu: A4, US, A5, F3x8, A6, 3x8 
• Wskaźnik środka strony • Łatwy do otwierania pojemnik na ścinki 
• Odległość między dziurkami 8 mm • Średnica dziurek 5,5 mm 
• Gwarancja 10 lat

35
kartek

25
kartek

indeks kolor
PB515-2 czarny
PB515-3 czerwony
PB515-1 niebieski

40
kartek

DZIURKACZ KANGARO PERFO 40
Posiada prowadnicę umożliwiającą precyzyjne dziurkowanie
Ergonomiczny, profesjonalny dziurkacz Perfo-40 • Konstrukcja w całości 
wykonana z metalu • Uchwyt z blokadą • Wyjmowana tacka na ścinki 
• Dziurkuje ok. 40 kartek • Odległość dziurek 80 mm • Średnica dziurki 
5,5 mm • 10 lat gwarancji

DZIURKACZ KANGARO AION-40
Wykonany z metalu z plastikowymi elementami wykończenia
Ergonomiczna konstrukcja w całości wykonana z metalu z plastikowymi 
elementami wykończenia • Metalowa listwa formatową z plastikową 
nakładką: A4-S, A3-E, B5-S, B4-E, A5-S, A4-E, B6-S, B5-E, A5-E, 888 • Pojemnik 
na ścinki z uchylną klapką dzięki której do opróżniania pojemnika nie trzeba 
go zdejmować • Wkaźnik środka strony • Blokada ramienia za pomocą 
plastikowego suwaka na dźwigni • Dziurkuje do 40 kartek • Odległość 
dziurek 80 mm • Średnica dziurek 6 mm • Wysokość 128 mm, szerokość 
144 mm, długość 147 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
PB1146-5 metaliczny szary
PB1146-10 metaliczny biały

40
kartek
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DZIURKACZ DUŻY LEITZ 5138
Unikalna blokada uchwytu
Dziurkuje do 40 kartek • Wygodny uchwyt i doskonałe ostrza zmniejszają 
wysiłek przy dziurkowaniu • Wyraźne oznaczenia formatu i wytrzymała 
prowadnica zapewniają perfekcyjne wyrównanie papieru • Łatwy 
do opróżniania pojemnik na ścinki zamontowany na zawiasach • Unikalna 
blokada uchwytu umożliwia wygodne przechowywanie • 10 lat gwarancji 
i certyfikat bezpieczeństwa GS

indeks kolor
ES231-3 czerwony
ES231-1 niebieski
ES231-5 szary
ES231-2 czarny

40
kartek

indeks kolor
KW430-2 czarny
KW430-1 niebieski

45
kartek

DZIURKACZ SAVE FORCE P5161B
Zintegrowany pojemnik na ścinki
Linia SAVE FORCE to produkty wykonane w nowoczesnej, zaawansowanej 
technologii Najważniejszy atut to redukcja siły nacisku do 50% – dzięki temu 
zszywanie i dziurkowanie większej ilości kartek nie będzie już sprawiało 
problemu – stanie się przyjemnością • Elementy wykończeniowe z trwałych 
tworzyw sztucznych • Listwa formatowa oraz wskaźnik środka strony 
• Blokada ramienia ułatwiająca przechowywanie • Zintegrowany pojemnik 
na ścinki nierysujący podłoża z tylną klapką ułatwiającą opróżnianie 
• Redukcja siły nacisku do 50% • Średnica dziurki 5,5 mm • Rozstaw dziurek 
80 mm • Gwarancja 3 lata

60
kartek

indeks kolor
PB516-2 czarny
PB516-3 czerwony
PB516-1 niebieski

DZIURKACZ KANGARO PERFO 60
Wyjmowana tacka na ścinki
Ergonomiczny, profesjonalny dziurkacz Perfo-60 • Posiada prowadnicę 
umożliwiająca precyzyjne dziurkowanie • Konstrukcja w całości wykonana 
z metalu • Uchwyt z blokadą • Dziurkuje ok. 60 kartek • Odległość dziurek 
80 mm • Średnica dziurki 5,5 mm • 10 lat gwarancji

DZIURKACZ MOCNY LEITZ 5180
Dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa
Dziurkuje do 65 kartek • Aluminiowa podstawa i ramię ułatwiają pracę 
i zapewniają dużą stabilność • Dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa 
nie rysuje blatu i ułatwia opróżnianie ścinek • Blokada ramienia pozwala 
przechowywać dziurkacz z maksymalnie obniżonym ramieniem • Posiada 
plastikowy, precyzyjny ogranicznik formatu • Średnica dziurek 5,5 mm 
• Z ogranicznikiem formatu (A3, A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8) 
• 10 lat gwarancji

indeks kolor
ES387-3 czerwony
ES387-1 niebieski
ES387-5 srebrny
ES387-2 czarny

65
kartek

indeks zszywa
CX066 do 40 kartek
CX067 do 70 kartek

DZIURKACZ EASY BEZWYSIŁKOWY
Mniejszy wysiłek – większa skuteczność
Redukuje wysiłek o 50% w porownaniu do zwykłych dziurkaczy • Proste 
i precyzyjne centrowanie, bardzo czytelny ogranicznik papieru z czerwonym 
punktem orientacyjnym, formaty wygrawerowane na blacie dziurkacza 
• Duża i obrotowa ergonomiczna rączka, miękkie dodatki i zaokraglone 
kształty • Łatwy do otwierania pojemnik na konfetti • Wysokiej jakości 
metalowy mechanizm • 2 dziurki • Rozstaw 80 mm • Średnica 5,5 mm 
• Gwarancja 10 lat

40
kartek

70
kartek

DZIURKACZ SUPREME HDC150 RAPID
Centrujący ogranicznik formatu
Dziurkuje do 150 kartek • Redukcja potrzebnej siły i niezawodne 
dziurkowanie • Wymienialne dyski – sprzedawane oddzielnie (kod ES1278) 
• Wymienialne ostrza – sprzedawane oddzielnie (kod ES1175) 
• Ergonomiczna, pokryta gumą dźwignia • Centrujący ogranicznik formatu 
• Łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti • 5 lat gwarancji

indeks kolor ilość dziurek
ES750 srebrno-pomarańczowy 2
ES1278 srebrno-pomarańczowy 4

150
kartek
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150
kartek

300
kartek

indeks model ilość dziurek dziurkuje odległość dziurek
PB1016 HDP-2160 2 150 kartek 70/80 mm
PB1017 HDP-2320N 2 300 kartek 70/80 mm
PB1018 HDP-4160N 4 150 kartek 80/80/80 mm

DZIURKACZ PROFESJONALNY KANGARO HDP
Solidny dziurkacz na biurko do zastosowań profesjonalnych!
Przeznaczony do dziurkowania długich dokumentów • Konstrukcja 
wykonana z metalu, co zapewnia wysoką trwałość wzmocnioną przez 
zastosowanie odpornego tworzywa ABS • Gumowany uchwyt • Sprężyna 
wspomagana wysoką dźwignią ułatwia obsługę • Przeciwpoślizgowe nóżki 
chroniące biurko przed zadrapaniami • Posiada schowek na części zamienne 
• Unikalny mechanizm umożliwia łatwą wymianę części zamiennych: tarcz 
i ostrzy • Średnica dziurek 6 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj

AM452 150 x h150 cm
AM453 180 x h180 cm
AM454 200 x h200 cm
AM455 240 x h180 cm

EKRAN PROJEKCYJNY MANUALNY BASIC 
MEMOBOARDS NA TRÓJNOGU
Możliwość regulacji wysokości ekranu
Ekran wykonany z białej, matowej tkaniny Matt White, która zapewnia dobrą 
widoczność poprzez odpowiedni współczynnik odbicia światła • Podłoże 
pokryte na tylnej stronie czarną nieprzeźroczystą powłoką z tworzywa 
sztucznego • Stalowa, trwała kaseta teleskopowa doskonale zabezpiecza 
tkaninę przed zabrudzeniem i uszkodzeniami • Bardzo cichy mechanizm 
rolujący • Stalowa konstrukcja stelaża w kolorze czarnym • Na trójnogu 
wykończonym gumowymi antypoślizgowymi nakładkami

EKRANY PROJEKCYJNE



Jesteœ zainteresowany dzier¿aw¹ ekspresu?
A mo¿e zakupem na raty? Skontaktuj siê z nami.

Zaparz kawê jak profesjonalny barista

NIVONA CafeRomatica 660 • Nowoœæ! System Aroma Balance z trzema profilami aromatu
• Zintegrowany interfejs Bluetooth umo¿liwiaj¹cy korzystanie

z ekspresu poprzez aplikacjê NIVONA-App
• Kolorowy wyœwietlacz TFT
• 7 przepisów na kawê - 6 ustawionych fabrycznie oraz

1 indywidualny zapisany w funkcji "Moja Kawa"
• Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach, ustawienie

mocy kawy na 5 poziomach
• Du¿y pojemnik na wodê o pojemnoœci 2,2 l
• Wyj¹tkowo cichy, sto¿kowy m³ynek z hartowanej stali
• Wyjmowany zaparzacz zapewnia ³atwe i higieniczne czyszczenie
• £atwa intuicyjna obs³uga
• Wyposa¿ony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszcz¹ce,

wê¿yk do mleka oraz miarkê

15
BAR

NIVONA CafeRomatica 520 • System Aromatica
• Cyfrowy wyœwietlacz tekstowo-graficzny
• Profesjonalna, manualna funkcja Spumatore

do przygotowania cappuccino
• Du¿y pojemnik na wodê o pojemnoœci 2,2 l
• Wyj¹tkowo cichy, sto¿kowy m³ynek z hartowanej stali
• Wyjmowany zaparzacz zapewnia ³atwe i higieniczne czyszczenie
• Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach, ustawienie mocy

kawy na 3 poziomach
• Tryb ECO z trybem czuwania
• Programy pielêgnacyjne do czyszczenia, usuwania

kamienia i p³ukania uruchamiane za dotkniêciem
jednego przycisku.

• Wyposa¿ony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszcz¹ce,
wê¿yk do mleka oraz miarkê

15
BAR

NIVONA CafeRomatica 758 • Nowoœæ! Jeden profil systemu AROMA BALANCE
• MOJA KAWA - zaprogramowany w³asny przepis na kawê,

za naciœniêciem jednego przycisku
• Wyj¹tkowo cichy, sto¿kowy m³ynek z hartowanej stali
• System automatycznego p³ukania spieniacza do mleka
• Du¿y zbiornik na wodê o pojemnoœci 2,2 l
• Programy pielêgnacyjne do czyszczenia, usuwania kamienia

i p³ukania, uruchamiane za dotkniêciem jednego przycisku
• Funkcja statystyki i monitoring konserwacji
• £atwa intuicyjna obs³uga
• Wyposa¿ony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszcz¹ce,

wê¿yk do mleka oraz miarkê

15
BAR

indeks
IN258

indeks
IN259

indeks
IN277



NIVONA CafeRomatica 1030 • NOWOŒÆ: System Aroma Balance z trzema profilami aromatu
• Zintegrowany interfejs Bluetooth umo¿liwiaj¹cy korzystanie

z aplikacji Nivona-App
• MOJA KAWA programowanie dla 18 dodatkowych

indywidualnych przepisów na kawê
• OneTouch Spumatore Duo - dwie fili¿anki cappuccino

za jednym dotkniêciem ekranu
• Dwa termobloki i dwie pompy
• Wyj¹tkowo cichy, sto¿kowy m³ynek z hartowanej stali
• Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach, a moc kawy

na 5 poziomach
• Tryb ECO z trybem czuwania
• System automatycznego p³ukania spieniacza do mleka
• Programy higienicznej pielêgnacji s³u¿¹ce do czyszczenia,

odkamieniania i p³ukania - za jednym dotkniêciem przycisku
• Wyposa¿ony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszcz¹ce,

wê¿yk do mleka oraz miarkê
• Zestaw zawiera przezroczysty pojemnik na mleko (1 litr)
• Bardzo ³atwa i intuicyjna w obs³uga

NIVONA CafeRomatica 841 • NOWOŒÆ: System Aroma Balance: Trzy profile aromatu
dla osi¹gniêcia maksymalnego aromatu i precyzyjnie
zdefiniowanej ekstrakcji

• Pojemnik na wodê o pojemnoœci 1,8 l
• Wyj¹tkowo cichy, sto¿kowy m³ynek z hartowanej stali
• Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach, ustawienie

mocy kawy na 5 poziomach
• Tryb ECO z trybem czuwania
• System automatycznego p³ukania spieniacza do mleka
• Programy pielêgnacyjne do czyszczenia, usuwania kamienia

i p³ukania uruchamiane za dotkniêciem jednego przycisku
• Wyposa¿ony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszcz¹ce,

wê¿yk do mleka oraz miarkê
• Bardzo ³atwa i intuicyjna w obs³uga

NIVONA CafeRomatica 788 • NOWOŒÆ: System Aroma Balance: Trzy profile aromatu
dla osi¹gniêcia maksymalnego aromatu i precyzyjnie
zdefiniowanej ekstrakcji

• Zintegrowany interfejs Bluetooth umo¿liwiaj¹cy korzystanie
z aplikacji Nivona-App – zaparz kawê u¿ywaj¹c smartfona

• MOJA KAWA - programowanie do 5 indywidualnych
przepisów na kawê

• Pojemnik na wodê o pojemnoœci 2,2 l
• Wyj¹tkowo cichy, sto¿kowy m³ynek z hartowanej stali
• Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach, ustawienie

mocy kawy na 5 poziomach
• Tryb ECO z trybem czuwania
• System automatycznego p³ukania spieniacza do mleka
• Wyposa¿ony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszcz¹ce,

wê¿yk do mleka oraz miarkê
• Bardzo ³atwa i intuicyjna w obs³uga
• W zestawie termos sch³adzaj¹cy mleko ze stali

nierdzewnej (o poj. 0,5 l)

15
BAR

15
BAR

15
BAR

indeks
IN278

indeks
IN279

indeks
IN283
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EM113                                    EM139                                      EM136*                                     EM112                                       EM116                                     EM117                                     EM133*

EM120                                     EM130                                       EM138                                       EM110                                      EM126*                                  EM123                                       EM111*

EM127*                                     EM115*                                     EM132*                                     EM125*                                    EM114                                     EM141*                                    EM128

EM137*                                    EM140*                                     EM134*                                     EM135*                                    EM119                                       EM122                                    EM124*

EM129
Etykiety oznaczone * dostępne są również w opcji 

1000 arkuszy w kartonie

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE
Szablony do zadruku są na www.emerson.pl
Etykiety samoprzylepne dostarczane są na arkuszach o formacie A4 
• Współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych 
i z większością drukarek laserowych (patrz zalecenia producenta drukarki) 
• Dostępne w wersji z tzw. Quatro Clean Technology – tj. z krawędziami 
bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie 
drukarki • Opakowanie etykiet zawiera 100 arkuszy A4



80 biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

E

indeks rodzaj rozmiar typ kolor
EM543-10 DH 24x15,5 mm dwurzędowa biała
EM544-10 DM 26x16 mm dwurzędowa biała
EM545-10 DT 26x16 mm dwurzędowa biała
EM544-3 DM 26x16 mm dwurzędowa czerwona
EM544-7 DM 26x16 mm dwurzędowa pomarańczowa
EM544-4 DM 26x16 mm dwurzędowa zielona
EM544-6 DM 26x16 mm dwurzędowa żółta
EM546-10 HMTC 26x12 mm jednorzędowa biała

indeks rodzaj rozmiar typ kolor
EM546-3 HMTC 26x12 mm jednorzędowa czerwona
EM546-7 HMTC 26x12 mm jednorzędowa pomarańczowa
EM546-4 HMTC 26x12 mm jednorzędowa zielona
EM546-6 HMTC 26x12 mm jednorzędowa żółta
EM547-10 MHK 21,5 x 12 mm jednorzędowa biała
EM547-4 MHK 21,5 x 12 mm jednorzędowa zielona
EM547-6 MHK 21,5 x 12 mm jednorzędowa żółta

ETYKIETY CENOWE EMERSON
Wyprodukowane w Polsce
Taśmy do metkownic to uniwersalne rozwiązanie szybkiego 
oznaczania produktów różnego rodzaju informacjami • W standardzie 
to etykiety czyste, bez nadruku • Na indywidualną wycenę i zlecenie 
możemy przygotować etykiety z nadrukiem

ETYKIETY CENOWE Q-CONNECT
Indywidualnie foliowane
Kolor biały

indeks rodzaj wymiary wymiar etykiet
PB167 jednorzędowe 700 szt 21x12 mm
PB168 dwurzędowe 1000 szt 23x16 mm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE KBK
Uniwersalne etykiety o wszechstronnym zastosowaniu

Etykiety na arkuszach o formacie A4 • Współpracują ze wszystkimi rodzajami 
drukarek igłowych, atramentowych i laserowych • Opakowanie etykiet 
zawiera 100 arkuszy A4

indeks rozmiar etykiet/ark.
MAR014 38x21,2 65
MAR015 70x37 24
MAR026 70x35 24
MAR016 70x25,4 33
MAR017 70x42,3 21
MAR018 105x37 16
MAR019 105x74 8
MAR020 105x148 4
MAR021 105x42,4 14
MAR022 118x118 2+2
MAR023 210x148 2
MAR025 52,5x29,6 40
MAR024 210x297 1
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indeks rodzaj etykieta metkownica rolka kolor
KW432-10 proste 22x12 1-rzędowa 800 szt. biały
KW432-6 proste 22x12 1-rzędowa 800 szt. żółty
KW432-3 proste 22x12 1-rzędowa 800 szt. czerwony
KW432-7 proste 22x12 1-rzędowa 800 szt. pomarańczowy
KW432-4 proste 22x12 1-rzędowa 800 szt. zielony
KW465-10 faliste 26x12 1-rzędowa 800 szt. biały
KW465-6 faliste 26x12 1-rzędowa 800 szt. żółty
KW465-3 faliste 26x12 1-rzędowa 800 szt. czerwony
KW465-7 faliste 26x12 1-rzędowa 800 szt. pomarańczowy
KW465-4 faliste 26x12 1-rzędowa 800 szt. zielony

indeks rodzaj etykieta metkownica rolka kolor
KW475-10 proste 26x16 2-rzędowa 700 szt. biały
KW474-10 faliste 26x16 2-rzędowa 700 szt. biały
KW475-3 proste 26x16 2-rzędowa 700 szt. czerwony
KW474-3 faliste 26x16 2-rzędowa 700 szt. czerwony
KW475-7 proste 26x16 2-rzędowa 700 szt. pomarańczowy
KW474-7 faliste 26x16 2-rzędowa 700 szt. pomarańczowy
KW475-4 proste 26x16 2-rzędowa 700 szt. zielony
KW474-4 faliste 26x16 2-rzędowa 700 szt. zielony
KW475-6 proste 26x16 2-rzędowa 700 szt. żółty
KW474-6 faliste 26x16 2-rzędowa 700 szt. żółty

ETYKIETY CENOWE GRAND
Niezastąpione do oznaczania cen produktów
W ofercie dwa rodzaje etykiet: proste i faliste w pięciu kolorach 
• Zastosowanie: metkownice jedno- i dwurzędowe

indeks rodzaj rozmiar
DN239 samoprzylepne 33x153 mm
DN240 samoprzylepne 54x153 mm
DN241 dwustronne wsuwane 28x153 mm
DN242 dwustronne wsuwane 48x153 mm

ETYKIETY DONAU NA SEGREGATORY
Przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 50 mm lub 75 mm
Samoprzylepne lub wsuwane (dwustronne) • 20 sztuk w opakowaniu 
• Kolor biały


