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FLIPCHARTY

FLIPCHART – BLOK BI-OFFICE SAMOPRZYLEPNY
Klej bez zawartości rozpuszczalników, nie powoduje plam
Łatwy i szybki sposób prezentacji danych • Stabilny, specjalnie 
zaprojektowane opakowanie po złożeniu pełni funkcję stelaża • Gładki, 
samoprzylepny • Kartki z bloku mogą być wielokrotnie przeklejane 
• Możliwość odwracania lub odrywania arkuszy • Rączka ułatwia 
przenoszenie • Ilość kartek 20 • Gramatura 70 g/m2 • Rozmiar 50x58,5 cm 
• Kolor biały

indeks rozmiar
DN838 70x102 cm

indeks rozmiar
DN840 50x58,5 cm

FLIPCHART SUCHOŚCIERALNO- 
MAGNETYCZNY MOBILNY  
Z WYCIĄGANYMI RAMIONAMI
Posiada 5 kółek umożliwiających szybkie przemieszczanie
Wąska rama wykonana z wytrzymałego plastiku • Regulowana wysokość, 
kąt pochylenia oraz blokada kółek • Wyposażony w plastikową półkę 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku • Regulowany 
rozstaw haczyków na papier • Wymiary flipchart’a ze stelażem 70x191 cm 
• 2 lata gwarancji

FLIPCHART PROFESSIONAL  
SUCHOŚCIERALNO-
MAGNETYCZNY 
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej 
w kolorze białym • Mobilny z dwoma ramionami 
• Elegancka plastikowa rama w kolorze białym 
• Regulowana wysokość • Maksymalna wysokość 
220 cm • Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym • Regulowany 
rozstaw haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający 
stosowanie różnych formatów papieru • Wyposażony w 5 kółek, w tym 
3 z blokadą • Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze 
popielatym • Przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania 
kartek za pomocą magnesów • Okres gwarancji na powierzchnię – 10 lat, 
na produkt – 2 lata

indeks rozmiar
AM337 105x68x220 cm

FLIPCHART CIRCLE 
PROFESSIONAL  
SUCHOŚCIERALNO-
MAGNETYCZNY 
Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej 
w kolorze białym • Mobilny z dwoma 
ramionami • Elegancka plastikowa rama 
w kolorze białym • Regulowana wysokość • Maksymalna wysokość 220 cm 
• Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym • Regulowany rozstaw 
haków z eleganckim plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający 
stosowanie różnych formatów papieru • Wyposażony w 5 kółek, w tym 
3 z blokadą • Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze 
popielatym • Przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za 
pomocą magnesów • Okres gwarancji na powierzchnię – 10 lat, na produkt 
– 2 lata

indeks rozmiar
AM385 105x68x220 cm

indeks rozmiar
DN839 70x100 cm

FLIPCHART BI-OFFICE  
NA TRÓJNOGU SUCHOŚCIERALNY
Odsłonięte haczyki ułatwiają zakładanie 
bloków papieru
Flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej 
• Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem 
• Kompaktowa konstrukcja bez ramy 
• Regulowana wysokość • Wyposażony 
w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy 
• Rozmiar flipcharta ze stelażem 70x195 cm

indeks rozmiar rodzaj
DN835 70x102 cm standard
DN836 70x102 cm z 2 ramionami
DN837 70x102 cm z ramieniem

FLIPCHART SUCHOŚCIERALNO- 
MAGNETYCZNY NA TRÓJNOGU
Regulowany rozstaw haczyków na papier
Stalowa, lakierowana powierzchnia suchościeralno-magnetyczna • Zapewnia 
dobry kontrast kolorów • Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem 
• Wąska, plastikowa (standard) lub aluminiowa rama (z 1 i 2 ramionami) 
• Regulowana wysokość • Wyposażony w półkę na markery, gąbkę, magnesy 
• Unoszony zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku • Wymiary 
flipchart’a ze stelażem 70x195 cm • 2 lata gwarancji
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FLIPCHART PROFESSIONAL  
SUCHOŚCIERALNO-
MAGNETYCZNY 
Powierzchnia wykonana ze stali 
lakierowanej w kolorze białym • Na trójnogu 
z dwoma ramionami • Elegancka plastikowa 
rama w kolorze białym • Regulowana 
wysokość nóżek • Maksymalna wysokość 
180 cm • Stabilna metalowa konstrukcja 
• Regulowany rozstaw haków z eleganckim 
plastikowym dociskiem do bloku, umożliwiający stosowanie różnych 
formatów papieru • Plastikowa półka na markery o długości 68 cm w kolorze 
popielatym • Przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za 
pomocą magnesów • Okres gwarancji na powierzchnię – 10 lat, na produkt 
– 2 lata

indeks rozmiar
AM404 105x68x180 cm

FOLIA BĄBELKOWA

indeks rozmiar
PB213 70x100 cm

FLIPCHART SUCHOŚCIERALNY  
NA TRÓJNOGU
Ekonomiczny flipchart z tablicą 
o powierzchni suchościeralnej
Całość oparta na trójnogu • Posiada 
haczyki do mocowania papierowego bloku 
• Stelaż z regulacją wysokości max. 185 cm 
• Możliwość regulacji haków • Zintegrowana 
półka na artykuły piszące • Waga netto 7,4 kg 
• Waga brutto 9,9 kg

ZOBACZ TEŻ…

bloki do flipchartów

str. 41

indeks rozmiar
GR378 50 cm x 100 m
GR379 100 cm x 100 m

FOLIA DO LAMINOWANIA

format (mm) 80 mic 100 mic 125 mic 150 mic 175 mic 250 mic
wizyt. 55x95 OP312 – – – – –
wizyt. 60x95 – OP-FN13 – – – OP303
wizyt. 65x95 – OP230 OP325 – – OP-257
A7 80x110 OP-132 – – – – –
A6 111x154 OP056 OP057 – – – –
A5 154x216 OP058 OP897 OP346 OP347 OP0175 –
A4 216x303 OP060 OP061 OP062 OP349 OP153 OP063
A3 303x426 OP064 OP065 OP066 – – –

FOLIA LAMINACYJNA  
O.POUCH
Szeroki wybór rozmiarów i grubości
100 szt. w opakowaniu
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indeks rodzaj
IK002 1,25 kg
IK011 2,5 kg

indeks rodzaj
IK004 3,2 kg
IK001 1,25 kg czarna

FOLIA STRETCH 23 MIC

FOLIA STRETCHFOLIA SAMOPRZYLEGAJĄCA

indeks rodzaj
ES060 podajnik do folii
ES162 folia

FOLIA SAMOPRZYLEGAJĄCA DO PREZENTACJI 
EASYFLIP®

Elektrostatyczna – nie niszczy ścian
Rolka folii polipropylenowej do flipchartów EasyFlip® • Samoprzylepna dzięki 
ładunkowi elektrostatycznemu • Biała gładka folia • Perforacja co 800 mm 
• Długość 20 m • Szerokość 60 cm • Możliwośc dokupienia podajnika do folii

GĄBKI

indeks
DN053

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 kolor
PB510 mix kolorów

GĄBKI DO ZMYWANIA OFFICE PRODUCTS MAXI
Rozmiar MAXI przyśpieszy czyszczenie większych powierzchni
Zmywaki MAXI z pianki z szorstką fibrą • Tylna część umożliwia 
doczyszczenie najtrudniejszych zabrudzeń • Idealne do zmywania naczyń 
i sprzątania w domu • Można stosować je zarówno ze środkami do mycia 
naczyń, jak i innymi środkami do mycia • Nie stosować szorstkiej fibry 
do teflonu/porcelany • Wymiar 62x96 ± 2 mm • 5 sztuk w opakowaniu

FOLIOPISY

Foliopisy znajdziesz pod 

hasłem „MARKERY 
PERMANENTNE”  

na str. 132-134

FOTELE BIUROWE

Fotele znajdziesz pod hasłem 

„KRZESŁA”  
na str. 115-124
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indeks kolor
PB509 mix kolorów

GĄBKI DO ZMYWANIA OFFICE PRODUCTS
Tylna część umożliwia doczyszczenie najtrudniejszych zabrudzeń
Standardowe zmywaki z pianki z szorstką fibrą • Idealne do zmywania 
naczyń i sprzątania w domu • Można stosować je zarówno ze środkami do 
mycia naczyń, jak i innymi środkami do mycia • Nie stosować szorstkiej fibry 
do teflonu/porcelany • Wymiar 46x74 ± 2 mm • 10 sztuk w opakowaniu

GĄBKI PROFILOWANE
Posiadają wyprofilowany uchwyt
Dwuwarstwowe: miękka gąbka do zmywania i szorstka fibra do szorowania 
• Zmywaki posiadają wyprofilowany uchwyt ułatwiający trzymanie gąbki 
i chroniący paznokcie w trakcie zmywania • Produkt wykonany z pianki 
poliestrowej zgrzanej z fibrą polipropylenową • Wielokrotnego użytku 
• Rozmiar jednego zmywaka 7,5cm x 7cm x 4,5 cm • 2 sztuki w opakowaniu

indeks
ST216

GILOTYNY

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
FE510 A4
FE511 A3

GILOTYNA FUSION
Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80 g)
Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie • Specjalna osłona 
SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy • Może być złożona na płasko 
na podstawie • Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami 
• Docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia 
• Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia 
pod kątem

GILOTYNA WALLNER GB 320/GB 460
Jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80 g
Gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru • Antypoślizgowa 
podstawa blatu roboczego • Plastikowa osłona zabezpieczająca wysokiej 
jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali • Ogranicznik do regulowania 
wymiarów cięcia • Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy 
• Na blacie roboczym standardowe szablony formatów

indeks model długość cięcia format blat roboczy
AR603 GB 320 320 mm A4+ 320x250 mm
AR604 GB 460 460 mm A3+ 460x380 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



87biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

G

indeks format
FE508 A4
FE509 A3

GILOTYNA PLASMA
Tnie jednorazowo do 40 arkuszy (80 g)
Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie nawet kartonu, 
plastikowych okładek i cienkich płyt piankowych • Specjalna osłona 
SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy • Może być złożona na płasko 
na podstawie • Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami 
• Automatyczny docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu 
podczas cięcia • Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, 
zdjęć i do cięcia pod kątem • Blokada rozmiaru cięcia dla dokumentów 
powtarzalnych

GUMKI

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

indeks rodzaj wymiary (mm)
HL371 AC30 50x19x12
HL372 AS30 50x19x12
HL373 AS40 33x16x10GUMKI 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 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

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

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

ZOBACZ TEŻ…

Obcinarkę krążkową

str. 159
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indeks opak. średnica dł. po złożeniu
KW263 25 g mix mix
KW701 50 g mix mix
KW255 1 kg 25 mm 4 cm
KW256 1 kg 30 mm 5 cm
KW257-10 1 kg 40 mm 7 cm
KW258 1 kg 50 mm 8 cm
KW259 1 kg 50 mm (grube) 8 cm
KW260 1 kg 60 mm 10 cm
KW918 1 kg 75 mm 12 cm
KW830 1 kg 100 mm 16 cm
KW262 1 kg 140 mm 22 cm

GUMKI RECEPTURKI
Wysoka rozciągliwość
Dostępne w 4 kolorach: 
naturalnym, czerwonym, zielonym 
oraz białym – mix kolorów 
• Pakowane w woreczki

GRZBIETY DO OPRAWY

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

indeks opak. ilość ± 2%
DN534 100 g 400
DN156 500 g 1450
DN157 1000 g 2900

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
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 Wieszanie obrazów i zdjęć   Uniwersalne zastosowanie

• Utrzymują do 1,3 kg*
• Do wielokrotnego użycia dzięki paskom uzupełniającym

Szeroki asortyment haków, dzięki któym w szybki sposób  
uporządkujesz swoją przestrzeń. 

Nowoczesny i wygodny sposób mocowania

Haki i rzepy CommandTM pomogą uporządkować 
i zorganizować przestrzeń w biurze i domu bez użycia gwoździ i śrubokrętów 

Innowacyjne połączenie rzepów z paskami  
samoprzylepnymi CommandTM daje nieograniczone  
możliwości dekorowania i dostosowania wnętrz  
do zmieniających się potrzeb.

• Do wieszania obrazów, zdjęć, tablic, kalendarzy i harmonogramów
• Utrzymują do 4 kg* 
• Do wielokrotnego użycia dzięki paskom uzupełniającym

Przykleić pasek
do haczyka 

Mocno docisnąć  
do  powierzchni

Delikatnie  
przytrzymać 
 uchwyt 

Ciągnąć  
powoli  pasek  
do dołu   
aż haczyk 
sam odejdzie 

Łatwe usunięcie

opis indeks
A Haczyk Command do ramek z uchwytem 3M262

B Haczyk Command do ramek z linką 3M197

C Rzepy Command do wieszania obrazów* 3M267

opis indeks
A Haki Command wielokrotnego użytku, średnie 3M275

B Haki Command wielokrotnego użytku, wodoodporne* 3M196

C Haki Command wielokrotnego użytku, małe 3M281

D Dodatkowe paski wymienne Command 3M276

E Hak Command wielokrotnego użytku (TRIAL-PACK) 3M270

• Przezroczyste haki i haczyki 
do mocowania przedmiotów 
na różnych powierzchniach

• Długotrwałe zastosowanie 
• Utrzymują do 1 kg* 
• Do wielokrotnego użycia  

dzięki paskom uzupełniającym
• Szybki i efektowny sposób montażu

opis indeks
A Przezroczyste Haczyki Command do wieszania ozdób 3M265

B Przezroczyste Haczyki Command z metalowym uchwytem* 3M266

C Przezroczyste paski wymienne Command 3M277

Prosty montaż rzepów Proste usunięcie rzepów

A B C

BA C D E

Idealne do uporządkowania kabli  
z urządzeń AGD i RTV, szczególnie  
w widocznych miejscach.

• Do mocowania kabli 
• Utrzymują do 900 gram*
• Do wielokrotnego użycia dzięki paskom uzupełniającym

opis indeks
A Uchwyty do kabli Command, duże, 2 uchwyty 3M198

B Uchwyty do kabli Command, małe, 4 uchwyty 3M278

B CA

Porządkowanie kabli

A B

Łatwy montaż

Dekorowanie
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HERBATY

indeks rodzaj
SP011 Yellow Label 100 szt. 
SP012 Yellow Label 50 szt.
SP013 Earl Grey 100 szt.
SP014 Earl Grey 50 szt.
SP1233 Green Tea Citrus 25 szt.
SP058 Granulowana 100 g

HERBATA LIPTON

HERBATA CZARNA TEEKANNE
Mocny, wyrazisty charakter, aromat i smak
Czarna herbata TEEKANNE jest najwyższej jakości mieszanką specjalnie 
wyselekcjonowanych gatunków herbaty o mocnym, pełnym smaku 
• Earl Grey jest wyśmienitą mieszanką herbat czarnych wzbogaconą 
smakiem bergamotki • Earl Grey Lemon to czarna herbata połączona z nutą 
bergamotki i orzeźwiającym smakiem dojrzałej cytryny i witaminą C

indeks rodzaj w opak.
TK031 Black Label kopertowana 20 sztuk
TK038 Black Label 100 sztuk
TK034 Earl Grey kopertowana 20 sztuk
TK035 Earl Grey Lemon kopertowana 20 sztuk

HERBATA SAGA
Łagodny smak i aromat
Znakomity naturalny smak pochodzący z wysokiej jakości listków herbaty 
i jedwabista torebka, w 100% z naturalnych składników pochodzenia 
roślinnego

indeks rodzaj
SP018 herbata czarna 90 szt.
SP019 herbata czarna 40 szt.

HERBATA ZIELONA KOPERTOWANA TEEKANNE
Wyselekcjonowane najlepsze listki zielonej herbaty
TEEKANNE oferuje doskonały wybór różnych gatunków zielonej herbaty 
z Chin, zarówno o tradycyjnym smaku, jak i z wyśmienitym aromatem 
owoców • Torebki pojedynczo kopertowane

indeks rodzaj w opak.
TK028 Green Tea Ginger-Lemon 20 sztuk
TK023 Green Tea Orange 20 sztuk
TK027 Green Tea Cranberry-Raspberry 20 sztuk
TK042 Green Tea Echinacea 20 sztuk
TK028 Green Tea Classic 20 sztuk
TK024 Green Tea Lemon 20 sztuk
TK022 Green Tea Peach 20 sztuk
TK021 Green Tea Opuncia 20 sztuk

HAKI I PLASTRY DO WIESZANIA

indeks
AM299

DECO HACZYKI
Nie pozostawiają śladów 
Wygodna alternatywa dla wkrętów i gwoździ • Solidne mocowanie 
przedmiotów do większości powierzchni • Nie niszczą powierzchni 
po usunięciu • Haczyki duże utrzymują ciężar do 2 kg na gładkich 
powierzchniach • 5 sztuk w opakowaniu

indeks
AM298

PLASTRY TESA 
POWERSTRIPS
Utrzymują ciężar do 2 kg
Wygodna alternatywa dla wkrętów 
i gwoździ • Solidne mocowanie 
przedmiotów do większości 
powierzchni • Nie pozostawiają śladów 
• Nie niszczą powierzchni po usunięciu 
• Plastry duże utrzymują ciężar do 2 kg 
na gładkich powierzchniach • 10 sztuk 
w opakowaniu

ZOBACZ TEŻ…

Soki do herbaty

str. 217
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Klasycznie owocowo
- smacznie i zdrowo

Herbaty ekspresowe owocowe i czarne 

indeks rodzaj ilość torebek
EM936 owocowa 25
EM938 dzika róża 25
EM939 malina 25
EM940 owoce leśne 25
EM941 żurawina 25
EM942 zielona classic 20
EM943 zielona z cytryną 20
EM949 6 smaków kopertowana 60
EM950 9 smaków kopertowana 90

HERBATA BIFIX
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IDENTYFIKATORY I AKCESORIA

indeks kolor smyczy
DN931-2 czarny
DN931-1 niebieski

IDENTYFIKATOR Z TAŚMĄ DONAU
Wyposażony w jedwabną taśmę
Posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki • Rozmiar 
przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 85x50 mm • W komplecie 
karta opisowa na nazwisko • Długość taśmy z klipsem 51 cm

indeks
DN341

indeks
DN810

IDENTYFIKATOR TWARDY Z KLIPSEM DONAU 
92x58 MM
Wyposażony w odpinany klips
Posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki • Rozmiar 
przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 87x54 mm • W komplecie 
karta opisowa na nazwisko • Kolor transparentny

IDENTYFKATOR Z KLIPSEM I AGRAFKĄ DONAU
Wyposażony w samozaciskowy klips i agrafkę
Posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki • Rozmiar 
przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 85x54 mm • W komplecie 
karta opisowa na nazwisko

indeks format rozmiar
DN537 poziomy 105x65 mm
DN536 pionowy 68x108 mm

IDENTYFIKATOR MIĘKKI DONAU
Wykonany z elastycznego, przezroczystego PP
Posiada podłużny otwór umożliwiający przypięcie taśmy oraz 
dwa mocowania do zastosowania łańcuszka • Transparentny

HERBATA OWOCOWA KOPERTOWANA TEEKANNE
Intensywny i niezwykle wyrazisty aromat
Gama herbat TEEKANNE z serii Worlds of Fruits oferuje wyjątkowy wybór 
najlepszych herbatek owocowych • Torebki pojedynczo kopertowane

indeks rodzaj w opak.
TK019 Wild Berry 20 sztuk
TK017 Cherry Berry 20 sztuk
TK004 Limited edition „LOVE” 20 sztuk
TK018 Superfruits 20 sztuk
TK015 Orange&Ginger 20 sztuk
TK016 Garden Selection 20 sztuk
TK013 Magic Apple 20 sztuk
TK039 Ginger&Lemon 20 sztuk

indeks rodzaj w opak.
TK012 Cranberry-Raspberry 20 sztuk
TK011 Citrus Fruits 20 sztuk
TK007 Sweet Pear 20 sztuk
TK009 Granny's Finest 20 sztuk
TK006 Sweet Cherry 20 sztuk
TK008 Strawberry Sunrise 20 sztuk
TK010 Multivitamin 20 sztuk
TK001 Black Currant 20 sztuk

indeks rodzaj w opak.
TK014 Magic Moments 20 sztuk
TK003 Fresh Orange 20 sztuk
TK030 Fruit Kiss 20 sztuk
TK036 Fruit Love 20 sztuk
TK040 Winter Time 20 sztuk
TK002 Forest Fruits 20 sztuk
TK005 Raspberry 20 sztuk
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indeks
DU187

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY DO IDENTYFIKATORA
Linka o długości aż 80 cm!
Metalowy klip na tylnej ściance do zaczepienia na pasku lub ubraniu 
• Długość linki 80 cm

indeks
DU561

TAŚMA Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM 
DO IDENTYFIKATORA
Bezpieczna – rozepnie się podczas szarpnięcia
Mechanizm ściągający umożliwiający wyciągnięcie identyfikatora 
na odległość 80 cm, umieszczony na taśmie tekstylnej szerokości 10 mm 
• Posiada zamek wypinający podczas nagłego szarpnięcia

indeks kolor
DU1541-2 czarny
DU1541-11 granatowy
DU1541-4 zielony
DU1541-6 żółty
DU1541-3 koralowy

indeks kolor
DU1506-2 czarny
DU1506-11 granatowy

SMYCZ TEKSTYLNA SOFT
Z metalowym karabińczykiem
Taśma tekstylna premium z zapięciem zabezpieczającym wykonana 
z jedwabiście miękkiej tkaniny • Metalowy karabińczyk gwarantuje pewne 
mocowanie i nadaje się do wszystkich identyfikatorów, które są wyposażone 
w wycięcie na klip lub agrafkę • Szerokość taśmy 15 mm • Długość taśmy 
440 mm • Szerokość karabińczyka 12 mm

IDENTYFIKATOR DURABLE Z TAŚMĄ A6
Identyfikator z dużą powierzchnią A6
Otwarcie od góry dla szybkiej wymiany wkładu • W zestawie z taśmą 
tekstylną o szerokości 20 mm zakończoną dwoma zaczepami i z zamkiem 
wypinającym w razie silnego szarpnięcia • Dwa otwory w identyfikatorze 
gwarantują utrzymanie go w odpowiedniej pozycji • Wymiar wkładu A6 
(pionowo) • Długość smyczy 88 cm • 10 sztuk w opakowaniu




