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KALKULATORY

KALKULATOR KIESZONKOWY CITIZEN LC110N
8-pozycyjny
Operacje z wykorzystaniem pamięci M+/M– • Typ baterii, guzikowa: 
GP189 • Pierwiastek kwadratowy • Trzy przyciski pamięci • Plastikowe etui 
• Wymiary 87x58x12 mm • Kolor czarny • 2 lata gwarancji

KALKULATOR KIESZONKOWY CITIZEN LC210N
8-pozycyjny
Operacje z wykorzystaniem pamięci M+/M– • Typ baterii, guzikowa: 
GP189 • Pierwiastek kwadratowy • Trzy przyciski pamięci • Plastikowe etui 
• Wymiary 98x62x11 mm • Kolor czarny • 2 lata gwarancji

indeks
KBK117

indeks
KBK118

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC 805
8-pozycyjny
Obliczanie z wykorzystaniem pamięci M+/M– • Podwójne zasilanie: typ 
baterii GP189 + baterie słoneczne • Wymiary 124x102x25 mm • Kolor czarny 
• 2 lata gwarancji

indeks
KBK114

indeks rodzaj
KW694-2 biało-czarny
KW694-4 biało-zielony
KW694-7 biało-pomarańczowy

KALKULATOR KIESZONKOWY 
TOOR TR-295
8-pozycyjny
Kasowanie ostatniej pozycji • Obliczanie 
procentu • Pamięć • Zasilanie bateryjne 
• Zgodny z wymaganiami UE • Wymiary 
90x55x11 mm • Dożywotnia gwarancja

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN CT-500VII
10-pozycyjny
Stały kąt nachylenia • Automatyczne wyłączanie kalkulatora • Przycisk 
Procenty • Przycisk z podwójnym zerem • Przycisk ceny z/bez podatku 
• Sprawdzanie i korekta – umożliwia przeglądanie i korektę poprzednich 
wpisów • VAT / podatek obrotowy – szybkie dodawanie lub odejmowanie 
lokalnych podatków obrotowych od wartości • Pierwiastek kwadratowy – 
zasada pełnych kosztów • Zmiana znaku • Trzy przyciski pamięci • Wymiary 
136x134x28 mm • 2 lata gwarancji

indeks
KBK122

indeks
ZI058

KALKULATOR BIUROWY CASIO MX-12
12-pozycyjny 
Pamięć • Klawisz cofania • Klawisz +/- • Podwójne zero
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indeks
ZI221

KALKULATOR  
WODOODPORNY 
CASIO WM-320 MT
12 pozycyjny 
Duży wyświetlacz • Podwójne zasilanie • Waga 175 g • Bateria CR 2032 
• Gumowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem się kalkulatora 
• 2 lata gwarancji

indeks
ZI064

KALKULATOR CASIO  
MJ-120D PLUS
12 pozycyjny 
300 kroków sprawdzanie i korekty • Funkcja check&correct z sygnalizacją 
dźwiękową • Obliczenia TAX

indeks
ZI219

KALKULATOR BIUROWY  
CASIO GR-12
12-pozycyjny
Podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44) • Duży wyświetlacz 
• Waga 225 g • Dodatkowa podpórka pod kalkulatorem • Pierwiastek 
kwadratowy • Procenty • Podwójna pamięć • Klawisz cofania • Znak +/– 
• Licznik pozycji • Obliczenia marżowe • Zaokrąglanie liczb (w górę i w dół) 
• Przybliżenia do 4, 2, 1, 0 miejsc po przecinku • Zapis walutowy • Znacznik 
części tysięcznej • Wymiary 34,5x155x210 mm • 2 lata gwarancji

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-368
12-pozycyjny
Podwójna pamięć MII • Obliczanie marżu MU • Klawisz zmiany znaku 
• Określanie miejsc po przecinku • Zaokrąglanie wyników • Klawisz cofania 
• Obliczanie z wykorzystaniem pamięci M+/M– • Podwójne zasilanie: 
typ baterii CR2032 + baterie słoneczne • Wymiary 152x152x27 mm • Kolor 
biało-czarny • 2 lata gwarancji

indeks
KBK107

KALKULATOR BIUROWY CITIZEN SDC-888X
12-pozycyjny
Podwója pamięć MII • Obliczanie marżu MU • Określanie miejsc po przecinku 
• Zaokrąglanie wyników • Klawisz cofania • Obliczanie z wykorzystaniem 
pamięci M+/M– • Podwójne zasilanie: typ baterii CR2032 + baterie słoneczne 
• Wymiary 203x158x31 mm • 2 lata gwarancji

indeks kolor
KBK111-1 niebieski
KBK111-2 czarny
KBK111-3 czerwony

indeks
KW463

KALKULATOR BIUROWY TR-2245
12-pozycyjny
Pamięć • Pierwiastkowanie • Obliczanie procentu liczby • Marża/
obniżka • Zmiana znaku • Suma ogólna • Klawisz cofania ostatniej cyfry 
• Kasowanie ostatniej pozycji • Zasilanie bateryjne i słoneczne • Wymiary 
142 x 105 x 23 mm • Dożywotnia gwarancja
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indeks
KW1033

indeks
KW1034

KALKULATOR KIESZONKOWY  
TOOR TR-227 Z KLAPKĄ
12-pozycyjny
Kasowanie ostatniej pozycji • Obliczanie pierwiastka 
• Obliczanie procentu • Pamięć • Wymiary 
102 x 60 x 12 mm • Zgodny z wymaganiami UE 
• Dożywotnia gwarancja

KALKULATOR BIUROWY 
TOOR TR-1216
12-pozycyjny
Biurowy z ruchomym wyświetlaczem • Marża/
obniżka • Klawisz cofania ostatniej cyfry 
• Kasowanie ostatniej pozycji • Wybór trybu 
przecinka • Całkowite kasowanie rejestrów 
i pamięci • Wymiary 186 x 112 x 29 mm 
• Dożywotnia gwarancja

indeks
KW770

KALKULATOR BIUROWY TR-2242
12-pozycyjny
Dwie niezależne pamięci • Obliczanie procentu • Obliczanie pierwiastka 
• Marża/obniżka • Wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku 
• Klawisz zmiany znaku • Klawisz podwójnego zera • Klawisz cofania 
ostatniej cyfry • Kasowanie ostatniej pozycji • Całkowite kasowanie 
rejestrów i pamięci • Rozmiar: 145x137x33 mm • Zasilanie bateryjne 
i słoneczne • Zgodny z wymaganiami UE • Dożywotnia gwarancja

indeks kolor
ZI005-2 czarny
ZI005-5 szary

KALKULATOR VECTOR KAV DK-209
12-pozycyjny 
Duży wyświetlacz • Podwójne zasilanie • Podwójna pamięć • Zaokrąglanie 
wyników • Klawisz cofania • Klawisz podwójnego zera • Klawisz zmiany 
znaku +/– • Obliczanie marży • Obliczenia procentowe • Plastikowa obudowa 
i klawisze • Wymiary 160x152x32 mm

indeks
ZI2455

indeks
ZI004

KALKULATOR VECTOR  
KAV CD-2455 BLK
12-pozycyjny 
Podwójne zasilanie • Obliczanie marży • Suma końcowa GT • Klawisz cofania 
• Zaokrąglanie wyników • Plastikowe przyciski • Wymiary 160x155x35 mm

KALKULATOR VECTOR  
KAV DK-206 BLK
12-pozycyjny 
Duży wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia • Podwójne zasilanie 
• Zaokrąglanie wyników • Klawisz cofania • Klawisz zmiany znaku +/– 
• Obliczanie sumy końcowej (GT) • Klawisz podwójnego zera • Wymiary 
200x150x27 mm
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indeks
ZI048

indeks
ZI006

indeks
ZI036

KALKULATOR DRUKUJĄCY  
CASIO HR-150RCE
Szerokość rolki 58 mm 
Prędkość wydruku 2,0 linii/sec • Konwersja walut Cost sell margin 
tax • Selektor dziesiętny • 3 selektory części tysięcznych • Klawisz 
podwójnego zera • Pamięć 4 klawisze •Zaokrąglanie wyników • Check-
Function (150 kroków check and correct) • Wydruk (opcja wydruku każdej 
ze 150 kroków) • Re-Print-Function (opcja ponownego druku operacji) 
• Licznik pozycji, Mark Up / Mark Down • Obliczenia delta • Procenty 
• Klawisz cofania • Podwójne zero • GT Memory • Wydruk daty i godziny

KALKULATOR VECTOR 
KAV CD-2401 BLK
12-pozycyjny
Podwójne zasilanie • Klawisz cofania • Obliczanie sumy końcowej (GT) 
• Klawisz podwójnego zera • Wymiary 130x103x32 mm

KALKULATOR VECTOR 
KAV DK-222
12-pozycyjny
Mały biurowy kalkulator • Podwójne zasilanie • Obliczanie marży • Klawisz 
cofania • Zaokrąglanie wyników • Wymiary 103x137x32 mm

KARTONY

indeks kolor gramatura
TP280 Biały 250 g/m2

TP281 Jasny pomarańczowy 230 g/m2

TP282 Błękitny 230 g/m2

TP283 Niebieski 230 g/m2

TP262 Ciemny niebieski 230 g/m2

TP263 Ecru 230 g/m2

TP285 Żółty 230 g/m2

TP286 Jasny żółty 230 g/m2

TP287 Szary 230 g/m2

TP288 Jasny zielony 230 g/m2

TP289 Seledynowy 230 g/m2

indeks kolor gramatura
TP297 Zielony 230 g/m2

TP290 Ciemny zielony 230 g/m2

TP291 Pomarańczowy 230 g/m2

TP292 Jasny Różowy 230 g/m2

TP293 Różowy 230 g/m2

TP294 Czerwony 230 g/m2

TP252 Bordowy 230 g/m2

TP295 Fioletowy 230 g/m2

TP298 Ciemny fioletowy 230 g/m2

TP253 Brązowy 230 g/m2

TP296 Czarny 230 g/m2

KARTONY KOLOROWE
Kolekcja kolorowych kartonów offsetowych barwionych w masie
Wysokiej jakości produkt charakteryzujący się wyjątkowymi kolorami 
i doskonałymi rezultatami zadruku • Format: B1 (70 x 100 cm). Opakowanie 
zbiorcze: 20 szt./zgrz. • Zastosowanie: pocztówki, kartki, okładki, pudełka, 
dyplomy, zaproszenia, materiały promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, 
plakaty, albumy, karty menu, zawieszki

KARTECZKI 

SAMOPRZYLEPNE

Karteczki samoprzylepne 

znajdziesz pod hasłem 
„NOTESY”  

na str. 150-155
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indeks kolor g/m2 ark.
AR401 Gładki biały 250 20
AR420 Gładki kremowy 250 20
AR463 Holland biały 100 50
AR462 Holland kremowy 100 50
AR296 Iceland diamentowa biel 220 20
AR295 Iceland kremowy 220 20
AR332 Iceland złoty 220 20
AR593 Sukno biały 180 20
AR594 Sukno kremowy 180 20
AR297 Millenium biały 220 20
AR595 Millenium kremowy 220 20

indeks kolor g/m2 ark.
AR333 Millenium srebrny 220 20
AR285 Kora biały 230 20
AR286 Kora kremowy 230 20
AR287 Kryształ biały 230 20
AR288 Kryształ kremowy 230 20
AR425 Laid biały 120 50
AR426 Laid kremowy 120 50
AR534 Millenium biały 100 50
AR513 Millenium kremowy 100 50
AR289 Płótno biały 230 20
AR290 Płótno kremowy 230 20

Kora KryształPłótno

Iceland Millenium Millenium

Laid

Holland

indeks format kolor
AR522 C6 biały
AR491 C6 kremowy

indeks format kolor
AR498 DL biały
AR446 DL kremowy

KARTONY OZDOBNE
Faktura i kolor jedyne w swoim rodzaju
Efektowne, tłoczone i metalizowane kartony do druku zaproszeń, menu, wizytówek, 
dyplomów, kart okolicznościowych • Karton z wyraźnym tłoczeniem polecamy 
do drukarek atramentowych, karton metalizowany do drukarek laserowych 
• Najwyższej jakości papier 100, 120 i 250 g/m2 jest przeznaczony do drukarek 
laserowych i atramentowych • Opakowanie 20 lub 50 ark. A4

KOPERTY OZDOBNE MILLENIUM
Elegancja na każdą okazję!
Wykonane z metalizowanego papieru Millenium 120 g/m2 • Koperty 
z samoprzylepnym paskiem • 10 sztuk w opakowaniu

KARTOTEKI NA TECZKI ZAWIESZKOWE

indeks kolor
DN1145-05 szary
DN1145-02 czarny

indeks kolor
DN1145-01 niebieski
DN1145-03 czerwony

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

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE  
PS A4 HAN SWING
Przy rączkach miejsca na umieszczenie artykułów piszących
Wykonany z trwałego polistyrenu • Praktyczne rączki umożliwiają wygodne 
przenoszenie pojemnika • Mieści 20 teczek zawieszkowych lub 3 segregatory 
A4/50 • Wymiary 390x150x260 mm

indeks kolor
ES587-10 biały
ES587-3 czerwony
ES587-1 niebieski
ES587-2 czarny

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZANE 
EUROPOST VIVIDA
Pasuje do pozostałych artykułów z linii VIVIDA 
W komplecie z 5 teczkami zawieszanymi A4 Esselte i kieszonkami do opisu 
• Pomieści do 15 teczek zawieszanych A4 • Wyposażona w zapięcie 
zabezpieczające dokumenty • Ergonomiczny uchwyt ułatwiający 
przenoszenie • Po wyjęciu teczek może również służyć jako walizeczka 
do przechowywania różnych rzeczy
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indeks kolor
ES341-2 czarny
ES341-3 czerwony
ES341-1 niebieski
ES341-20 transparentny

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZKOWE  
LEITZ PLUS + 5 TECZEK
Specjalne uchwyty ułatwiają przenoszenie 
Odpowiednia dla wszystkich rodzajów teczek A4 • Posiada specjalne 
uchwyty ułatwiające przenoszenie • W komplecie z 5 teczkami, etykietami 
i kieszonkami na etykiety • Obniżony przód ułatwia czytanie opisów

KASETKI NA PIENIĄDZE

kolor XS S M L
czarny KW028-2 KW029-2 KW030-2 KW031-2
czerwony KW028-3 KW029-3 KW030-3 KW031-3
niebieski KW028-1 KW029-1 KW030-1 KW031-1

KASETKI NA PIENIĄDZE 8878
Posiadają plastikową tackę na bilon 
Metalowe kasetki lakierowane, o zaokrąglanych brzegach • Zamykane 
na kluczyk (w zestawie 2 kluczyki) • Dostępne w czterech rozmiarach: 
XS – 70x120x153 mm, S – 77x157x207 mm, M – 82x192x262 mm, 
L – 100x217x300 mm

KAWY

indeks rodzaj
SP107 Maxwell House 250 g
SP108 Sun Galaxia złota 250 g
SP022 Tchibo Family 250 g
SP020 Tchibo Exclusive 250 g
SP023 Jacobs Krönung 250 g
SP082 Jacobs Krönung 500 g

KAWA MIELONA

indeks rodzaj
SP219 Jacobs Krönung 200 g
SP025 Jacobs Cronat Gold 200 g
SP460 Nescafe Espresso 100 g
SP074 Nescafe Gold 200 g
SP073 Nescafe Original 200 g
SP031 Tchibo Family 200 g

KAWA ROZPUSZCZALNA

indeks
SP642

KAWA ZIARNISTA DALLMAYR PRODOMO
Ziarna kawy Arabica z płaskowyżu Etiopii
Ziarnista • Arabica • Opakowanie 500 g

indeks rodzaj
SP211 Jacobs Krönung 500 g
SP276 Lavazza Crema 1 kg
SP1334 Lavazza Espresso 1 kg
SP298 Triest 1 kg

KAWA ZIARNISTA

ZOBACZ TEŻ…

Ekspresy do kawy

str. 74 – 75





MAGNETYCZNE NEODYMOWE KIESZENIE MAGAZYNOWE

· Extra mocne przyleganie do powierzchni metalowych dzięki zastosowaniu  
dwóch neodymowych magnesów trwale zgrzanych na tylnej ściance

· Dzięki dodatkowej klapce chronią wkład przed bezpośrednim  
zamoknięciem np. na deszczu lub na działanie kurzu

MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE

· Dwa paski magnetyczne na tylnej ściance
· Zastosowanie na powierzchniach metalowych, 
 np. takich jak półki magazynowe i kontenery
· Możliwe pobranie szablonów wkładek do opisu na www.durable.pl

Kieszenie magazynowe
Kieszenie magazynowe umożliwiają efektywny i przejrzysty system opisywania do zastosowania  
w wielu dziedzinach, między innymi w magazynach i centrach logistycznych. Opisy pokazane są  
czytelnie i jednocześnie dobrze chronione. Nadają się do zastosowania również na zewnątrz.

MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE

· Dwa paski magnetyczne na tylnej ściance
· Zastosowanie na powierzchniach metalowych, 
 np. takich jak półki magazynowe i kontenery

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z PASKAMI MONTAŻOWYMI

· Idealne do zastosowania w magazynach i składach towarowych
·  Pewne mocowanie za pomocą pasków zaczepionych w szczelinie kieszeni
·  Bezpiecznie przylegają nawet podczas przemieszczania opisanego przedmiotu
·  Nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej  

klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem

KIESZENIE MAGAZYNOWE Z UCHWYTAMI Z DRUTU

· Wyposażone w ocynkowany, elastyczny uchwyt z drutu do szybkiego  
i łatwego mocowania do kontenerów transportowych, pojemników, palet.

· Nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej  
klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem

Index Kolor Wymiary wew. Opakowanie.

DU1527-1 07 niebieski 100 x 38 mm Op. 50 szt.

DU1528-1 07 niebieski 150 x 67 mm Op. 50 szt.

Index Kolor Wymiary wew. Opakowanie.

DU1529-1 07 niebieski 210 x 148 mm Op. 50 szt.

DU1530-1 07 niebieski 210 x 297 mm Op. 50 szt.

DU1531-1 07 niebieski 297 x 210 mm Op. 50 szt.

Index Kolor Wymiary wew. Opakowanie.

DU1532-1 07 niebieski 210 x 148 mm Op. 10 szt.

DU1533-1 07 niebieski 210 x 297 mm Op. 10 szt.

DU1534-1 07 niebieski 297 x 210 mm Op. 10 szt.

Index Kolor Wymiary wew. Opakowanie.

DU1535-1 07 niebieski 210 x 148 mm Op. 50 szt.

DU1536-1 07 niebieski 210 x 297 mm Op. 50 szt.

DU1537-1 07 niebieski 297 x 210 mm Op. 50 szt.

Index Kolor Wymiary wew. Opakowanie.

DU1538-1 07 niebieski 210 x 148 mm Op. 50 szt.

DU1539-1 07 niebieski 210 x 297 mm Op. 50 szt.

DU1540-1 07 niebieski 297 x 210 mm Op. 50 szt.
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KIESZENIE SAMOPRZYLEPNE

KLEJE

KIJE DO MOPA

indeks ilość
AM213 5 szt.

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA TARIFOLD A4 
KANG EASY LOAD 5 Z KLIPEM MAGNETYCZNYM
Otwierana po przekątnej
Uniwersalna, przezroczysta kieszeń A4 z klipsem magnetycznym 
• Tył kieszeni pokryty warstwą specjalnego kleju umożliwiającego 
wielokrotne przyklejanie kieszeni do czystych powierzchni bez pozostawiania 
śladów

indeks rodzaj
ST031 kij Stella

KIJ DO MOPA
Lekki i poręczny
Wykonany z metalu powlekanego plastikiem 
• Pasuje do większości standardowych 
mopów (posiada gwint typu włoskiego)

indeks rodzaj
KW131 30 ml
KW1025 40 ml
KW1026 50 ml

KLEJ W PŁYNIE K
Dobre właściwości klejące
Bezbarwny • Niebrudzący • Do papieru i tektury • Na bazie wody

KLEJ W PŁYNIE OFFICE PRODUCTS 
Z GĄBCZASTĄ KOŃCÓWKĄ
Do precyzyjnego klejenia papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
Klej w płynie wyposażony w gąbczastą końcówkę • Przeznaczony do biura, 
szkoły oraz domu • Nie zawiera rozpuszczalników • Bezzapachowy 
• Nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy • Usuwalny za pomocą 
wody • Prosty w użyciu • Nietoksyczny • Pojemność 50 ml

indeks
DN149

KLEJ W PŁYNIE OFFICE PRODUCTS
Z gumową końcówką ułatwiającą równomierne nanoszenie
Przeznaczony do klejenia papieru, zdjęć i kartonu • Usuwalny za pomocą 
wody • Rozprowadza się szybko i czysto • Zgodność z normą EN71-1/3 
• Pojemność 125 ml

indeks
PB1203

indeks
AM354

KLEJ W SPRAY’U TESA 300 ML
Trwale łączy klejone powierzchnie
Uniwersalny • Umożliwia trwałe łączenie materiałów na dużych 
powierzchniach • Klei papier, tekturę, tkaniny, filc, folię, skórę i wiele tworzyw 
sztucznych
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indeks
KW1032

KLEJ ODLEPIALNY W SPRAYU YELLOW ONE
Nie łączy trwale sklejanych powierzchni
Przeznaczony do łączenia jednego lub różnych rodzajów lekkich materiałów 
• Umożliwia wielokrotne połączenia tych samych powierzchni • Spray nie 
przenika klejonych powierzchni i nie marszczy materiałów • Bezbarwny 
• Szybkoschnący • Równomiernie pokrywa klejone powierzchnie 
• Wyprodukowany w Niemczech

indeks rodzaj szer. klejenia
KW017 8 g 15 mm
KW018 15 g 19 mm
KW019 22 g 23 mm
KW020 35 g 26 mm

KLEJ W SZTYFCIE AMOS
Ulubiony klej wielu klientów
Wysokiej jakości klej w sztyfcie  • Bezbarwny i bezwonny • Zmywalny 
i niebrudzący • Zawiera PVP • Nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników 
• Przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin • Zgodny z normami 
ASTM oraz CE • 3 lata gwarancji • Przebadany w The Art & Creative Materials 
Institute, INC. USA

indeks rodzaj
KW384 8 g

KLEJ W SZTYFCIE AMOS MAGIC
Duża siła klejenia po wyschnięciu 
Łatwy w użyciu • Niebrudzący, zmywalny • Nie zawiera kwasów 
• Zawiera PVP • Kolor niebieski zanika w miarę wysychania kleju

indeks rodzaj
BC095 8 g
BC106 15 g
BC089 21 g
BC096 36 g

KLEJ W SZTYFCIE ECOLUTIONS GLUE STIC
Nie zawiera rozpuszczalników oraz kwasów
Klej w sztyfcie typu PVP • Produkt ekologiczny – obudowa wykonana w 100% 
z materiałów przetworzonych • Idealny do papieru, kartonu, tkanin oraz zdjęć 
• Spieralny oraz biodegradowalny • Nie podlega bioakumulacji

KLEJ W SZTYFCIE DONAU
Popularny klej w sztyfcie
Do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. • Nie zawiera 
rozpuszczalników i zapachu – na bazie PVP posiada atest PZH HŻ/
D01255/12 • Nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska • Nie niszczy ani 
nie deformuje klejonej warstwy • Usuwalny za pomocą wody • Przeznaczony 
do biura, szkoły oraz domu • Prosty w użyciu • 6 lat przydatności do użycia 
• Kolor biały, po naniesieniu bezbarwny

indeks rodzaj
DN428 8 g
DN151 15 g
DN1052 25 g
DN153 35 g
DN1160 40 g

KLEJ W SZTYFCIE OFFICE PRODUCTS
Idealna relacja ceny do jakości
Do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. • Na bazie PVA 
• Nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy • Usuwalny za pomocą 
wody • Szybkoschnący • Przeznaczony do biura, szkoły oraz domu • Prosty 
w użyciu • Kolor biały, po naniesieniu bezbarwny

indeks rodzaj
PB1198 10 g
PB1199 15 g
PB1200 22 g
PB1201 36 g
PB1202 40 g
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indeks rodzaj
TO324 8 g
TO331 15 g
TO103 21 gKLEJ W SZTYFCIE ŻELOWY TOMA

Wyjątkowo mocny i trwały 
Do klejenia papieru, kartonu • Bezbarwny i nie brudzący

KLIPSY ARCHIWIZACYJNE

KLIPY BIUROWE

KOPERTY

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks
PB933

KLIPS ARCHIWIZACYJNY Q-CONNECT Z-CLIP
Przeznaczony dla pliku dokumentów o grubości max. 7 cm
Najwyższej jakości, o podwyższonej elastyczności • Plastikowe uchwyty 
do spinania oraz archiwizacji dokumentów • Niełamliwy – dzięki 
specjalnej masie plastycznej nadaje się do wielokrotnego użytku 
(wysokogatunkowy PP) • Dzięki zastosowaniu specjalnego „zamka” – 
niezwykle prosty w użyciu, dodatkowo zamek zabezpiecza klips przed 
otwieraniem • Długość wąsów 10,5 cm • Odległość między dziurkami 8 cm 
• Kolor biały

indeks rozmiar ilość
rodzaj 
opakowania

PB1195 15 mm 12 kartonik
DN135 19 mm 12 kartonik
PB1013 19 mm 30 plastikowe
DN136 25 mm 12 kartonik
PB1014 32 mm 12 plastikowe
DN137 32 mm 12 kartonik
DN138 41 mm 12 kartonik
PB1015 41 mm 6 plastikowe
DN139 51 mm 12 kartonik

KLIPY DO DOKUMENTÓW
Do wielokrotnego użytku
Metalowe – odporne na odkształcenia

indeks kolor wymiar
EM639 biały B5
EM638 transparentny B5
EM640 biały B4
EM641 transparentny B4

KOPERTY BEZPIECZNE
Do wpłat bankowych i wartościowych 
przedmiotów
Przeznaczone do zabezpieczania 
i transportowania wpłat bankowych, 
wartościowych przedmiotów, 
tajnych dokumentów • Dostępne kolory: 
biały, transparentny

indeks wymiar
EM643 C6
EM642 C5

KOPERTY KURIERSKIE
Idealne na listy przewozowe
Przeznaczone do przesyłek kurierskich na listy przewozowe • W formacie C5 
oraz C6 • Pakowane po 500 szt.

KOŁONOTATNIKI 

I KOŁOBRULIONY

Kołonotatniki i kołobruliony 

znajdziesz pod hasłem 
„ZESZYTY”  

na str. 263-266



indeks wymiar koperta poddruk g/m2
opak.

szt.

AG222 114x162 mm C6 HK biała DELUX niebieski 120 1000

AG223 110x220 mm DL HK biała DELUX niebieski 120 1000

AG224 162x229 mm C5 HK biała DELUX niebieski 120 500

NC191 229x324 mm C4 HK biała DELUX niebieski 120 250

Koperty z nadrukiem
– pełnokolorowy zadruk kopert
– druk dwustronny
– druk na spad

Koperty HK
samoklejące z paskiem

Koperty SK samoklejące

Koperty HK 
samoklejące z paskiem – delux

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

Koperty RBD
rozszerzane boki i dno

indeks wymiar koperta poddruk
okno

mm

opak. 

szt.

NC101 114 x162 mm C6 HK biała niebieski – 1000

BG015 110x220 mm DL HK biała niebieski – 1000

BG016

162x229 mm

C5 HK biała – – 500

AG218 C5 HK biała niebieski – 500

BG017 C5 HK brązowa – – 500

BG018

176x250 mm

B5 HK biała
– – 500

BG018-50 – – 50

BG019
B5 HK brązowa

– – 500

BG019-50 – – 50

NC043

229x324 mm

C4 HK biała – – 250

AG219 C4 HK biała niebieski – 250

AG220 C4 HK biała okno prawe niebieski 45x90 250

BG021 C4 HK brązowa – – 250

BG022
250x353 mm

B4 HK biała – – 250

BG023 B4 HK brązowa – – 250

indeks wymiar koperta poddruk
okno 

mm

opak.  

szt.

BG001
114x162 mm

C6 SK biała niebieski – 1000
BG002 C6 SK biała okno prawe niebieski 45x90 1000
BG003 C6 SK biała okno lewe niebieski 45x90 1000
BG004

110x220 mm
DL SK biała niebieski – 1000

BG005 DL SK biała okno prawe niebieski 45x90 1000
BG006 DL SK biała okno lewe niebieski 45x90 1000
C5SKDB

162x229 mm

C5 SK biała długi bok niebieski – 500

NC058
C5 SK biała długi bok okno prawe 
środek

– 45x90 500

AG016
C5 SK biała długi bok okno lewe 
środek

– – 500

BG007 C5 SK biała – – 500
AG225 C5 SK biała niebieski – 500
BG008 C5 SK brązowa – – 500
BG009

176x250 mm
B5 SK biała – – 500

BG010 B5 SK brązowa – – 500
BG011

229x324 mm

C4 SK biała – – 250
AG226 C4 SK biała niebieski – 250
NC193 C4  SK biała okna prawe niebieski 45x90 250
BG012 C4 SK brązowa – – 250
BG013

250x353 mm
B4 SK biała – – 250

BG014 B4 SK brązowa – – 250

indeks wymiar koperta
opak.  

szt.

BG025

229x324x38 mm
C4 HK RBD biała

250
BG025-25 25
BG026

C4 HK RBD brązowa
250

BG026-25 25
BG027

250x353x38 mm
B4 HK RBD biała

250
BG027-25 25
BG028

B4 HK RBD brązowa
250

BG028-25 25
NC077

280x400x40 mm
E4 HK RBD biała

250
NC077-25 25
BG029

E4 HK RBD brązowa
250

BG029-25 25



indeks wymiar koperta
opak.

szt.

AG228 170x135 mm Kurierska C6 1-k 1000

AG229 230x115 mm Kurierska DL 1-k 1000

AG230 240x170 mm Kurierska C5 1-k 1000

AG232 325x230 mm Kurierska C4 1-k 1000

indeks
wymiar

wewnętrzny
koperta kolor

karton

szt.

BG030 95x165 mm A – 11 biała 200

BG031 115x215 mm B – 12 biała 200

BG032 145x215 mm C – 13 biała 100

BG033 175x265 mm D – 14 biała 100

BG034 215x265 mm E – 15 biała 100

BG035 215x340 mm F – 16 biała 100

BG036 225x340 mm G – 17 biała 100

BG037 265x360 mm H – 18 biała 100

BG038 295x445 mm I – 19 biała 50

BG039 345x470 mm K – 20 biała 50

BG040 175x165 mm CD biała 100

indeks
wymiar

wewnętrzny
koperta kolor

karton

szt.

AG243 155x260 mm M5(b) biała A500 Deposack biała 500

AG244 155x260 mm M5(b) BEZP transp A500 Deposack transparentna 500

AG245 185x260 mm B5(b) BEZP biała A500 Deposack biała 500

AG246 185x260 mm B5(b) BEZP transp A500 Deposack transparentna 500

AG247 255x360 mm B4(b) BEZP biała A500 Deposack biała 500

AG248 255x360 mm B4(b) BEZP transp A500 Deposack transparentna 500

indeks wymiar koperta
opak.

szt.

AG128 114x162 mm DL HK kremowa '25 25

AG129 162x229 mm C5 HK kremowa '25 25

Koperty 
KONFEKCJONOWANE
pakowane w folię

Koperty bezpieczne  
DEPOSACK

Koperty kurierskie

Koperty bąbelkowe 

Koperty kremowe

C0
M0
Y0
K56

PANTONE Cool Gray 6

C100
M0
Y79
K60

PANTONE 3435

w w w . a g k o p e r t y . c o m . p l

indeks wymiar koperta
opak.

szt.

BG001-25

114x162 mm

C6 SK biała '25 25
BG001-50 C6 SK biała '50 50
BG001-100 C6 SK biała '100 100
NC008-50 C6 NK biała '50 50
BG004-25

110x220 mm
DL SK biała '25 25

BG004-50 DL SK biała '50 50
BG004-100 DL SK biała '100 100
BG016-25

162x229 mm

C5 HK biała '25 25
BG016-50 C5 HK biała '50 50
BG017-25 C5 HK brązowa '25 25
BG017-50 C5 HK brązowa '50 50
BG018-10

176x250 mm

B5 HK biała '10 10
BG018-25 B5 HK biała '25 25
BG018-50 B5 HK biała '50 50
BG019-10 B5 HK brązowa '10 10
BG019-25 B5 HK brązowa '25 25
BG019-50 B5 HK brązowa '50 50
NC043-10

229x324 mm

C4 HK biała '10 10
NC043-25 C4 HK biała '25 25
BG021-10 C4 HK brązowa '10 10
BG021-25 C4 HK brązowa '25 25
BG022-10

250x353 mm

B4 HK biała '10 10
BG022-25 B4 HK biała '25 25
BG023-10 B4 HK brązowa '10 10
BG023-25 B4 HK brązowa '25 25
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KOREKTORY

indeks
BC014

KOREKTOR W PIÓRZE SHAKE’N SQUEEZE
Końcówka wykonana z niklowanego mosiądzu
Igłowa końcówka zaworkowa • Pojemność 8 ml

indeks
TO323

KOREKTOR W PIÓRZE TOMA
Szybkoschnący płyn korekcyjny
Metalowa końcówka • Bez toksycznych rozpuszczalników • Pojemność 10 ml

indeks
UN043

KOREKTOR W PIÓRZE CLP-300
Precyzja w dozowaniu
Szybkoschnący, nie gęstnieje i nie wysycha • Dokładnie koryguje pismo 
ręczne i na wydrukach komputerowych • Metalowa końcówka z węglika 
wolframu pozwala precyzyjnie dozować płyn korygujący do ostatniej 
kropli • Wyposażony w bezpieczną skuwkę – specjalny otwór umożliwia 
oddychanie w przypadku jej połknięcia • Grubość linii korygowania 1,2 mm 
• Pojemność 8 ml

indeks
DN054

KOREKTOR W PŁYNIE DONAU Z PĘDZELKIEM
Płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię
W buteleczce • Nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym 
nakładanie warstwy korygującej • Płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, 
szybko zasychający • Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie 
• Pojemność 20 ml

indeks
DN903

KOREKTOR W PŁYNIE DONAU Z GĄBKĄ
Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
W buteleczce • Płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię • Łatwy 
do nanoszenia, szybko zasychający • Płyn korekcyjny na bazie wody 
przyjazny środowisku • Nakrętka z zamocowanym aplikatorem (gąbeczka) 
ułatwiającym nakładanie warstwy korygującej • Pojemność 20 ml

indeks rodzaj
BC010 Rapid
BC065 Ecolutions

KOREKTOR W PŁYNIE TIPP-EX
Pojemność 20 ml
Szybkoschnący korektor z unikalną gąbką korygującą zapewniającą 
równomierne i precyzyjne rozprowadzanie • Idealny do biura • Rapid 
na bazie rozpuszczalnika • Ecolutions na bazie wody
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indeks
DN055

KOREKTOR W TAŚMIE DONAU
Przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stan zużycia
Warstwa korygująca umieszczona na specjalnej taśmie • Prosty i bezpieczny 
w użyciu • Suchy i czysty w zastosowaniu • Nietoksyczny • Można 
stosować na wszystkich rodzajach papieru • Długość taśmy 8 m • Szerokość 
taśmy 5 mm

KOREKTOR W TAŚMIE OFFICE PRODUCTS
Atrakcyjna cena!
Wygodny w użyciu dzięki ergonomicznej obudowie dostosowanej 
do dłoni • Transparentna obudowa umożliwia śledzenie zużycia taśmy 
• Wysokiej jakości taśma korekcyjna odporna na zerwanie z idealnie 
przylegającą do powierzchni papieru warstwą korektora, po której można 
pisać bezpośrednio po zastosowaniu • Do stosowania na wszystkich 
typach papieru • Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach i faksach 
• Do użytku w domu, szkole oraz biurze • Przyjazny dla środowiska, 
nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników • Długość taśmy 8 m • Szerokość 
taśmy 5 mm

indeks
PB1043

indeks
KW925

KOREKTOR W TAŚMIE DNL-412
Łatwo koryguje pod każdym kątem
Wysokiej jakości korektor w taśmie • Do wszystkich typów tuszu • Ruchoma 
końcówka ze stabilizatorem pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, 
redukuje efekty niepewnego prowadzenia korektora • Transparentna 
obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy • Perfekcyjnie pokrywa 
korygowaną powierzchnię • Wymiary taśmy 4,2 mm x 12 m

indeks
KW883

KOREKTOR W TAŚMIE CT-GN510/B
Perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię
Wysokiej jakości korektor w taśmie • Do wszystkich typów tuszu 
• Transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy 
• Wymiary taśmy 5 mm x 10 m • GWARANCJA 5 LAT od daty produkcji 
podanej na opakowaniu (gwarancja dotyczy jakości produktu w oryginalnym 
opakowaniu; przechowywać w suchym i chłodnym miejscu)

indeks rozmiar taśmy rodzaj
HL567 4,2 mm x 10 m maxi
HL379 8,4 mm x 8,5 m maxi
HL380 4,2 mm x 6 m mini

KOREKTOR W TAŚMIE BLANCO MAXI / MINI
Nowoczesny transparentny wygląd
Wygodny, suchy korektor zapewnia możliwość natychmiastowego pisania 
• Doskonałe rezultaty na papierze o dowolnej jakości • Bez rozpuszczalnika

indeks rodzaj rozmiar taśmy
HL376 korektor 4,2 mm x 14 m
HL568 wkład 4,2 mm x 14 m

KOREKTOR W TAŚMIE BLANCO
Możliwość wymiany wkładu – ekologiczny 
Wygodny, suchy korektor, zapewnia możliwość natychmiastowego pisania 
• Doskonałe rezultaty na papierze o dowolnej jakości • Bez rozpuszczalnika 
• Ekstra długa taśma
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indeks

TET068

KOREKTOR W TAŚMIE TETIS BK010-TD
Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach
Korektor z wkładem wymiennym, o ergonomicznym, nowoczesnym 
kształcie • Posiada automatycznie wysuwaną, ruchomą głowicę korygującą 
i plastikowy klip • Regulacja naciągu taśmy • Szerokość taśmy 5 mm, 
długość 10 m

indeks rodzaj szerokość taśmy długość taśmy
BC007 Pocket Mouse 4,2 mm 10 m
BC009 Mini Pocket Mouse 5 mm 6 m
BC102 Micro Tape Twist 5 mm 8 m

KOREKTOR W TAŚMIE TIPP-EX
System przewijania taśmy
Korektory w taśmie z przezroczystą obudową umożliwiającą kontrolę zużycia 
taśmy • Odporna na zerwanie taśma poliestrowa • Korektor Micro Tape Twist 
występuje w miksie kolorów

indeks
UN139

KOREKTOR W TAŚMIE CLT-205
Posiada skuwkę chroniącą taśmę
Korektor ekologiczny w taśmie, z ruchomą końcówką • Przeznaczony 
do precyzyjnego korygowania pisma ręcznego i na wydrukach 
komputerowych • Posiada skuwkę chroniącą taśmę oraz wygodny klip 
• Jest bardzo lekki, a taśma łatwo się rozwija i dokładnie nanosi na papier 
• Nie zawiera szkodliwych substancji • Szerokość taśmy 5 mm, długość 6 m

KOSTKI I ZAWIESZKI DO WC

indeks rodzaj
SC970 Domestos atlantic koszyk
SC971 Domestos citrus koszyk
SC973 Domestos leśna koszyk
SC975 Domestos atlantic zapas
SC976 Domestos cytryna zapas
SC977 Domestos leśna zapas
SC980 Major cytryna koszyk
SC981 Major kwiatowa koszyk
SC982 Major leśna koszyk
SC983 Major morska koszyk
SC350 Major cytryna zapas
SC988 Major kwiatowa zapas
SC990 Major leśna zapas
SC991 Major morska zapas

KOSTKI DO WC

KOSTKI-ZAWIESZKI  
DO WC BREF

indeks rodzaj
SC2160 Blue Active Chlorine
SC2161 Blue Active Eucaliptus
SC1523 Power Active Lavender
SC1086 Power Active Lemon
SC1046 Power Active Ocean
SC1042 Power Active Pine

KOSTKI BIUROWE

Kostki biurowe znajdziesz 

pod hasłem „NOTESY” 
na str. 150-155
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indeks
SC943

KRĄŻEK ŻELOWY DO TOALETY DUCK FRESH MARINE
Higieniczne rozwiązanie
Aplikator zawiera 6 krążków • Długotrwały zapach • Czyści i odświeża

KOSZE NA ŚMIECI

KOSZ PEDAŁOWY DO SEGREGACJI ODPADÓW
Trzykomorowy 3 x 15 l
Wykonany ze stali nierdzewnej i tworzywa • Pokrywy podnoszone 
niezależnie przyciskiem pedałowym • Wyjmowane wewnętrzne wiadro 
z pałąkiem • Solidny uchwyt do przenoszenia kosza • Specjalna podstawa 
z tworzywa nierysująca podłogi • Wysokość 48,5 cm • Szerokość 60,5 cm 
• Głębokość 34cm

indeks
ME365

indeks pojemność kolor wysokość średnica
DN355-2 12 l czarny 295 mm 275 mm
DN355-1 12 l niebieski 295 mm 275 mm
DN355-5 12 l szary 295 mm 275 mm
DN354-2 16 l czarny 310 mm 315 mm
DN354-1 16 l niebieski 310 mm 315 mm
DN354-5 16 l szary 310 mm 315 mm

KOSZ NA ŚMIECI AŻUROWY DONAU
Wykonany z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
Ażurowy • Estetyczny wygląd • Przeznaczony na drobne śmieci biurowe

indeks kolor
ES599-10 biały
ES599-8 różowy
ES599-1 niebieski
ES599-7 pomarańczowy
ES599-13 turkusowy
ES599-12 fioletowy
ES599-4 zielony

KOSZ NA ŚMIECI WOW 15 L
Wyposaż swoje biuro z całą kolekcją WOW ze str. 22-23
Wytrzymały kosz na śmieci w modnych metalicznych kolorach • Gładka 
powierzchnia wewnętrzna ułatwia czyszczenie • Zintegrowana rączka 
ułatwiająca usuwanie śmieci • Specjalnie wyprofilowana obręcz 
do bezproblemowego umieszczania worków na śmieci

KOSZ NA ŚMIECI EUROPOST VIVIDA 14 L
Unikatowe tłoczenie w drobną kratkę serii VIVIDA
Nowoczesne wzornictwo z unikalnym tłoczeniem w drobną kratkę 
• Wspaniale pasuje do pozostałych artykułów na biurko z linii 
Europost VIVIDA • Zintegrowana rączka • Wyprofilowane obrzeże

indeks kolor
ES586-10 biały
ES586-6 żółty

indeks kolor
ES586-3 czerwony
ES586-1 niebieski

indeks kolor
ES586-4 zielony
ES586-2 czarny

KOSZ NA ŚMIECI Z POKRYWĄ OFFICE PRODUCTS
Popularny kosz biurowy na odpady
Ręcznie otwierana uchylna pokrywa kosza • Kosz wykonany z PP 
• Kolor szary

indeks pojemność wymiary
PB008-5 15 l 215x280x390 mm
PB1184-5 25 l 252x325x460 mm
PB1204-5 50 l 330x420x592 mm
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KOSZULKI ZAWIESZKOWE

KOSZULKA GROSZKOWA DONAU
Groszkowa folia o grubości 50 μm
Wykonana z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej (50 µm) 
• Specjalnie wzmocniony brzeg • Groszkowa, przezroczysta • Otwarta 
na górze • Antyelektrostatyczna, antyrefleksyjna • Przeznaczona 
na dokumenty w formacie A4 • 11 dziurek do wpinania 
• Rozmiar 230x300 mm

KOSZULKA GROSZKOWA A3 DONAU
Groszkowa folia o grubości 120 μm
Wykonana z gładkiej, miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej 
• Specjalnie wzmocniony brzeg • Groszkowa, transparentna • Otwarta 
na górze • Antyelektrostatyczna • Odpowiednia do dokumentów 
w formacie A3 w poziomie • Ilość dziurek do wpięcia 11 • Rozmiar 
428x317 mm • Sprzedawana na sztuki

indeks grubość format opakow.
DN933-S 120 µm A3 1 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA Z KLAPKĄ DONAU
Groszkowa folia o grubości 100 μm
Wykonana z miękkiej matowej folii polipropylenowej • Groszkowa, 
transparentna, otwarta z prawego boku • Wzmocniony brzeg • Boczna klapa 
ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza 
przechowywane dokumenty • Przeznaczona na dokumenty w formacie A4 
• Ilość dziurek do wpięcia 11 • Rozmiar 235x312 mm

indeks grubość format opakow.
DN247 100 µm A4 10 szt. indeks grubość format opakow.

ES063 35 µm A4 100 szt.
ES409 43 µm A4 100 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA ESSELTE
11 uniwersalnych otworów na pasku
Do przechowywania dokumentów w formacie A4 • Multiperforowana – 
pasuje do każdego segregatora • Otwierana u góry • Wykonana z folii PP 
groszkowej

indeks grubość format opakow.
KBK001 40 µm A4 100 szt.
KBK002 50 µm A4 100 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA KBK
Atrakcyjna relacja jakości do ceny
Wykonana z folii PP • Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora 
• Otwierana standardowo od góry • Na dokumenty w formacie A4

KOSZULKA GROSZKOWA KBK W PUDEŁKU
Pudełko zabezpiecza koszulki przed zniszczeniem
Wykonana z folii PP • Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora 
• Otwierana standardowo od góry • Na dokumenty w formacie A4

indeks grubość format opakow.
MAR008 50 µm A4 100 szt.

indeks grubość format opakow.
DN919 50 µm A4 100 szt.
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indeks grubość format opakow.
PB012 50 µm A5 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

KOSZULKA GROSZKOWA A5 Q-CONNECT
Groszkowa folia o grubości 50 μm
Wykonana z miękkiej folii polipropylenowej • Wzmocniony pasek 
z multiperforacją zapobiegający rozerwaniu perforacji • Groszkowa, 
transparentna • Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • Odpowiednia do 
dokumentów w formacie A5 • 9 dziurek do wpinania • Rozmiar 171x215 mm

indeks grubość format opakow.
PB1036 40 µm A4 200 szt.
DN1045 40 µm A4 100 szt.
DN1042 45 µm A4 100 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA OFFICE PRODUCTS
Groszkowa folia o grubości 40 lub 45 μm
Ekonomiczna, wykonana z miękkiej folii polipropylenowej • Posiada 
właściwości antyrefleksyjne • Groszkowa, transparentna • Wzmocniony 
brzeg • Rozcięta na górze • Antyelektrostatyczna i antyrefleksyjna 
• Do zastosowania dla dokumentów w formacie A4 • 11 dziurek do wpinania 
• Rozmiar 230x300 mm

indeks grubość uwagi format opakow.
DN918 50 µm w pudełku A4 100 szt.
DN245 50 µm - A4 100 szt.
DN516 50 µm - A5 100 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA DONAU
Krystaliczna folia o grubości 50 μm
Wykonana z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej • Krystaliczna, 
transparentna • Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • 11 (A4) i 9 (A5) 
dziurek do wpinania

indeks grubość format opakow.
ES062 55 µm A4 100 szt.
ES125 75 µm A4 100 szt.
ES435 105 µm A4 100 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA ESSELTE
11 uniwersalnych otworów na pasku 
Do przechowywania dokumentów w formacie A4 • Multiperforowana – 
pasuje do każdego segregatora • Otwierana u góry • Wykonana z folii PP 
krystalicznej

indeks grubość format opakow.
KBK003 50 µm A4 100 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA KBK
Wysoka jakość folii
Krystaliczna • Wykonana z gładkiej folii polipropylenowej (PP) • Format A4 
• Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora

indeks grubość format opakow.
PB064 75 µm A4 100 szt.
PB063 100 µm A4 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

KOSZULKA KRYSTALICZNA Q-CONNECT
Krystaliczna folia o grubości 75 lub 100 μm
Wykonana z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej • Krystaliczna, 
transparentna • Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • 11 dziurek 
do wpinania



114 biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

K

KOSZULKA KRYSTALICZNA OFFICE PRODUCTS
Krystaliczna folia o grubości 40 lub 50 μm
Wykonana z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej • Krystaliczna, 
transparentna • Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • 11 dziurek 
do wpinania

indeks grubość format opakow.
DN953 170 µm A4 12 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA  
NA KATALOGI Z GÓRNĄ KLAPKĄ
Krystaliczna folia o grubości 170 μm
Sztywna, wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (170 µm) 
• Otwarta na górze, przezroczysta, antyelektrostatyczna • Mieści materiały 
do 27 mm grubości • Wymiary zewnętrzne 245x306 mm

indeks grubość format opakow.
DN806 120 µm A4 25 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA NA KATALOGI
Krystaliczna folia o grubości 120 μm
Wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (120 µm) • Otwarta 
na górze • Przezroczysta, antyelektrostatyczna • Pojemność do 120 kartek 
• Wymiary wewnętrzne 220x300 mm • Wymiary zewnętrzne 238x304 mm

indeks grubość format opakow.
KBK034 90 µm A4 50 szt.

KOSZULKA KRYSTALICZNA POSZERZANA MAXI KBK
Pomieści cały katalog
Krystaliczna • Wykonana z gładkiej, mocnej folii polipropylenowej (PP) 
• Format szerszy niż A4, pozwalający przechowywać katalogi lub grube pliki 
dokumentów

indeks rodzaj format opakow.
ES246 z klapką A4 5 szt.
ES159 – A4 10 szt.

KOSZULKA GROSZKOWA POSZERZANA LEITZ
Z poszerzanym harmonijkowym brzegiem 
Z poszerzanym brzegiem do przechowywania katalogów, cenników i grubych 
ofert (harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki o 20 mm), 
otwierana u góry • Multiperforowana – pasuje do każdego segregatora 
• Pasek perforowany wzmocniony • Wykonana z mocnej folii PVC 170 µm

KOSZULKA GROSZKOWA POSZERZANA NA KATALOGI 
OFFICE PRODUCTS
Groszkowa folia o grubości 90 μm
Wykonana z miękkiej folii polipropylenowej • Groszkowa, transparentna 
• Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • Do dokumentów w formacie A4 
• Ilość dziurek do wpięcia 11 • Rozmiar zewnętrzny 238x304 mm, 
wewnętrzny 220x300 mm • Wersja poszerzana, polecana do archiwizacji 
dużej ilości kartek (min. 110) i katalogów

indeks grubość format opakow.
PB748 90 µm A4 50 szt.

indeks grubość format opakow.
PB275 40 µm A4 100 szt.
PB066 50 µm A4 100 szt,
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indeks rodzaj format opakow.
PP156 bez klapki A4 10 szt.
PP191 z klapką A4 10 szt.

250
kartek

KOSZULKA PRZESTRZENNA
Pojemność do 250 kartek
Wykonana z wysoce przezroczystej folii PVC • Format na materiały 
o rozmiarze A4 • Europerforacja do wpinania w segregator

KREDKI

indeks kolorów rodzaj
KW1000 6 trójkątne
KW581 12+2 trójkątne
KW645 18 trójkątne
KW964 24 trójkątne

KREDKI OŁÓWKOWE  
FIORELLO SUPER SOFT
Bardzo miękki grafit
Ostrzone • Przekrój trójkątny • Lakierowane • Intensywne kolory 
• Praktyczne opakowanie – po otwarciu wygodny dostęp do kredek • Każda 
kredka posiada nadruk • Zgodne z normą CE • Średnica grafitu 3 mm

KREMY DO RĄK

KREM DO RĄK ZIAJA JEDWAB 
Z PROWITAMINĄ B5
Testowany dermatologicznie i alergologicznie
• Intensywnie nawilża skórę dłoni • Zmiękcza 
i wygładza naskórek • Łagodzi podrażnienia 
i przesuszenia • Wzmacnia paznokcie • Zawiera 
proteiny jedwabiu, których głównym zadaniem jest 
wygładzenie skóry oraz nadanie jej jedwabistej 
miękkości • Zawiera prowitaminę B5 (D-Panthenol), 
która ma właściwości kojące, regenerujące 
i uelastyczniające, co sprawia, że skóra odzyskuje 
zdrową kondycję i jest odporna na uszkodzenia

KREM DO RĄK ANIDA 
GLICERYNOWO-CYTRYNOWY
Krem działa pielęgnacyjnie i ochronnie
Dzięki zawartości prowitaminy B5 nawilża i wzmacnia 
naskórek • Łatwo się wchłania i natłuszcza skórę 
• Systematycznie stosowany chroni ręce przed 
działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych 
• Opakowanie 100 ml

indeks
SC2183

indeks
LM129

KRZESŁA BIUROWE

indeks kolor
NS583-2 czarny
NS583-5 szary
NS583-11 granatowy

EF019 EF031 EF010

KRZESŁO AVIA
Regulacja głębokości siedziska, wysokości oparcia i siedziska
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną • Podłokietniki • Plastikowa 
podstawa • Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie • Gwarancja 
2 lata na krzesło
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EF-031
szary NS797-5

EF-010 
granatowy NS797-11

EF-019 
czarny NS797-2
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EF002 
ciemnoszary NS549-18

EF019 
czarny NS549-2

EF010
granat NS549-11

EF808 
pomarańczowy NS549-7

2 LATA 
GWARANCJIKRZESŁO METRON 

•  regulowane podłokietniki
•   tapicerka z atestem trudnopalności
•  samohamowne kółka do powierzchni 

dywanowych lub twardych

2 LATA 
GWARANCJINOWOŚĆ

ZMIEŃ KRZESŁO

YB009 
czarny NS579-2

YB046 
szary NS579-5

2 LATA 
GWARANCJIKRZESŁO MONAKO

•  ergonomiczne oparcie z podparciem lędźwi
•  regulowany zagłówek
•  tapicerka z atestem trudnopalności
•   samohamowne kółka do powierzchni

dywanowych lub twardych

OPARCIE
czarna 
siatka

Regulacja 
wychylenia oparcia

Regulacja 
wysokości oparcia

Regulacja 
wysokości siedziska 

KRZESŁO DUET
•  ergonomicznie wyprofilowane

siedzisko i oparcie
•  tapicerowane tkaniną z atestem 

trudnopalności
• regulowane podłokietniki

BN8010  
szary NS574-5

BN8033  
czarny NS574-2

BN6016   
granat NS574-11

2 LATA 
GWARANCJINOWOŚĆ

KRZESŁO DEXT
• ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie 
• tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności
• stałe lub regulowane podłokietniki 
•  kółka do powierzchni dywanowych w standardzie 
•  opcja - samohamowne kółka do powierzni

twardych

PODŁOKIETNIKI  STAŁE REGULOWANE

EF031/EF019 
szare/bok czarny NS577-5 NS578-5

EF019 
czarny NS577-2 NS578-2

Regulacja wysokości 
podłokietnika

Stałe
podłokietniki

www.NowyStyl.pl

indeks kolor
NS615-2 czarny V-04

V-04

FOTEL FOCUS CHROME
Stałe, chromowane podłokietniki z miękkimi nakładkami
Komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie • Oparcie 
tapicerowane z obydwu stron • Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką 
oraz imitacją skóry • Chromowana podstawa fotela • Wyposażony 
w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych w standardzie 
• Kółka do powierzchni twardych dostępne jako opcja • Gwarancja 2 lata 
na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny

indeks rodzaj
NS009-14 brązowo-beżowy C-24
NS009-2 czarny C-11
NS009-1 niebiesko-czarny C-14
NS009-5 szaro-czarny C-73
NS009-18 ciemnoszary C-38

C-11 C-14 C-24

C-38 C-73

indeks rodzaj
NS399-14 splot brązowy C-24
NS399-5 splot czarno-szary C-73
NS399-2 splot czarny C-11
NS399-1 splot niebiesko-czarny C-14
NS399-18 ciemnoszary C-38

KRZESŁO ISO BLACK / CHROME
Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex
Metalowa rama • Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną • Plastikowe 
stopki chronią podłoże przed zarysowaniem • Plastikowa osłona siedziska 
zapobiega przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania • Krzesła z kodu 
NS009 posiadają czarne nóżki a NS399 chromowane • Gwarancja 2 lata 
na krzesło
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indeks kolor
NS616-2 czarny EF-019
NS616-5 szary EF-031

EF-019 EF-031

FOTEL NITRA
Oparcie tapicerowane z obydwu stron
Komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie • Siedzisko 
i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności • Stałe 
podłokietniki • Nylonowa podstawa fotela • Wyposażony w samohamowne 
kółka do powierzchni dywanowych w standardzie • Kółka do powierzchni 
twardych dostępne jako opcja • Gwarancja 2 lata na krzesło, 4 lata 
na podnośnik pneumatyczny

indeks kolor
NS614-2 czarny V-04

V-04

FOTEL LAGUNA
Elegancki fotel gabinetowy
Komfortowe siedzisko i oparcie • Oparcie tapicerowane z obydwu stron 
• Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz imitacją skóry • Stałe 
podłokietniki • Nylonowa podstawa fotela • Wyposażony w samohamowne 
kółka do powierzchni dywanowych w standardzie • Kółka do powierzchni 
twardych dostępne jako opcja • Gwarancja 2 lata na krzesło, 4 lata 
na podnośnik pneumatyczny

indeks rodzaj
NS425-2 siedzisko czarne M-43, oparcie czarne M43
NS425-3 siedzisko czarne M-43, oparcie czerwone M04
NS425-4 siedzisko czarne M-43, oparcie zielone M38
NS425-7 siedzisko czarne M-43, oparcie pomarańczowe M15

M04

M43

M38

M43

M15

M43

KRZESŁO LEON GTP 2
Oparcie tapicerowane z obydwu stron 
Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie 
• Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową • Stabilna, 
nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna • Wyposażone w samohamowne 
kółka do powierzchni dywanowych w standardzie, kółka do powierzchni 
twardych dostępne jako opcja • 2 lata gwarancji na krzesło i 4 lata gwarancji 
na podnośnik pneumatyczny

indeks rodzaj
NS003-2 welur czarny M-43
NS003-5 welur szary M-47
NS003-11 welur granat M-62

M-47M-43 M-62

FOTEL MEFISTO
Możliwość swobodnego kołysania się 
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną welurową • Wyposażony 
w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych w standardzie • Kółka 
do powierzchni twardych dostępne jako opcja • 2 lata gwarancji na fotel 
i 4 lata gwarancji na podnośnik pneumatyczny
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indeks rodzaj
NS798-11 granatowy EF-010
NS798-2 czarny EF-019
NS798-5 szary EF-031

EF-010 EF-031 EF-019

KRZESŁO PEGAZ R ERGO
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie • Siedzisko i oparcie tapicerowane 
pianką oraz wytrzymałą tkaniną • Stabilna nylonowa podstawa jezdna 
• Wyposażone w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie • Kółka do powierzchni twardych dostępne jako opcja • 2 lata 
gwarancji na krzesło i 4 lata gwarancji na podnośnik pneumatyczny

indeks kolor
NS618-2 czarny K-02
NS618-1 niebieski K-31 K-02 K-31

KRZESŁO POLYFOLD ALU
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego
Metalowa rama malowana proszkowo na kolor alu • Krzesło łatwe 
do utrzymania w czystości • Możliwość składowania po złożeniu krzesła 
• 2 lata gwarancji na krzesło

indeks rodzaj
NS752-7 pomarańczowy EF 808
NS752-5 ciemnoszary EF 002
NS752-11 granatowy EF 010

EF808 EF002 EF010

KRZESŁO PORTO GTP ERGO
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie
Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem 
trudnopalności • Stałe podłokietniki • Nylonowa podstawa krzesła 
• Wyposażone w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie • Kółka do powierzchni twardych dostępne jako opcja 
• Gwarancja 2 lata na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny

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

V17 V46 V49

KRZESŁO SAMBA
Metalowe podłokietniki z nakładkami z polerowanego drewna 
Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie • Siedzisko i oparcie tapicerowane 
pianką oraz imitacją skóry • Stabilna, metalowa, chromowana rama 
• SAMBA-link – łączący krzesła w rzędy • Produkt posiada Atest Badań 
Wytrzymałościowych Remodex • 2 lata gwarancji na krzesło
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indeks siedzisko oparcie
NS550-18 tkanina ciemnoszara EF-002 siatka czarna
NS550-7 tkanina pomarańczowa EF-808 siatka czarna
NS550-12 tkanina szara EF-031 siatka czarna
NS550-2 tkanina czarna EF-019 siatka czarna

EF019

KRZESŁO TAKTIK
Tapicerka z atestem trudnopalności
Ergonomiczne siatkowe oparcie posiada podparcie pod lędźwie 
• Tapiecrowane siedzisko • Stałe podłokietniki • Samohamowne kółka 
do powierzchni dywanowych • Opcja: kółka do powierzchni twardych 
• Gwarancja 2 lata na krzesło

EF002

EF-031 EF808

indeks rodzaj
NS507-2 czarny

siatka tkanina

KRZESŁO ULTRA STEEL
Ergonomiczne siatkowe oparcie, podparcie pod lędźwie
Wysokie oparcie • Oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem 
tkaniny siatkowej i imitacji skóry oraz tkaniny w kolorze czarnym 
• Tapicerowany zagłówek • Podstawa stalowa, chromowana • Wyposażone 
w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych w standardzie • Kółka 
do powierzchni twardych dostępne jako opcja

indeks kolor
NS569-2 czarny siatka tkanina

FOTEL SPID R
Ergonomicznie wyprofilowane siatkowe oparcie,  
podparcie pod lędźwie, regulowane podłokietniki 
Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie 
• Wysokie oparcie • Oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem 
tkaniny siatkowej oraz tkaniny w kolorze czarnym • Regulowane 
podłokietniki • Tapicerowany zagłówek • Podstawa stalowa, chromowana 
• Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych w standardzie

indeks rodzaj
NS423-11 granatowy EF010
NS423-5 szary EF031
NS424-2 czarny YB009
NS424-7 pomarańczowy YB130

YB130EF031 YB009EF010

KRZESŁO STILLO 10 GTP ACTIVE-1
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie 
Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności 
• Mechanizm synchroniczny – niezależny ruch siedziska i oparcia • Stabilna, 
nylonowa podstawa jezdna • Samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych lub twardych • 2 lata gwarancji na krzesło i 4 lata gwarancji 
na podnośnik pneumatyczny
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• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary 
siedziska: 50,5 x 48 cm • wymiary oparcia: 50,5 x 68 cm

Fotel biurowy CRETE
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

8+ h

Indeks Kolor
PB740-2  czarny
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50,5 cm 48 cm

TILT

Fotele biurowe 

5-8 h8+ h Ikony prezentują sugerowany czas ciągłego użytkowania.do 3 h3-5 h
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5-8 h

Fotel biurowy CYPRUS
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

8+ h

 
 
• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary 
siedziska: 50,5 x 49,5 cm • wymiary oparcia: 48,5 x 68 cm

Fotel biurowy MAJORCA
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MAJORCA
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

Indeks Kolor
PB483-2  czarny

 
 
• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary 
siedziska: 52 x 49 cm • wymiary oparcia: 52 x 69 cm

5-8 h

Fotel biurowy CORSICAFotel biurowy CORSICA
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DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

Miękkie
podłokietnikipodłokietniki

Miękkie
podłokietnikipodłokietniki

G
WA

RANCJA

L ATA

  
 
• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary 
siedziska: 52 x 50,5 cm • wymiary oparcia: 52 x 67 cm

Indeks Kolor
PB482-2  czarny

Indeks Kolor
PB1012-2  czarny
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5-8 h

 
 
• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z ekoskóry • wymiary 
siedziska: 52 x 50,5 cm • wymiary oparcia: 52 x 59 cm • wymiary zagłówka: 26,5 x 17,5 cm

Fotel biurowy TENERIFE
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

Indeks Kolor
PB484-2  czarny

Fotele biurowe 

5-8 h8+ h Ikony prezentują sugerowany czas ciągłego użytkowania.do 3 h3-5 h
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• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z tkaniny 
membranowej • wymiary siedziska: 50 x 50 cm • wymiary oparcia: 46 x 60 cm

Indeks Kolor
PB425-2  czarny
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Fotel biurowy RHODOS
DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h

  
 
• fotel biurowy z funkcją regulacji wysokości oraz kołyski • wykonany z tkaniny 
membranowej i ekoskóry • wymiary siedziska: 47 x 49 cm • wymiary oparcia: 47 x 63 cm

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT

5-8 h

Fotel biurowy CORFU

Indeks Kolor
PB426-2  czarny

Re
gu

lo
wo

an
a 

wy
so

ko
ść

 s
ie

dz
is

ka
 1

04
-1

14
 c

m
63

 c
m

47 cm

47 cm 49 cm

TILT

10
 c

m

 
 
• wykonane z miękkiej i wygodnej tkaniny • metalowa rama • wysokość krzesła: 80 cm 
• wymiary siedziska: 46 x 41,5 cm • wymiary oparcia:  49 x 33 cm • przerwa pomiędzy 
oparciem a siedziskiem: 5 cm

• wykonane z miękkiej i wygodnej tkaniny • metalowa rama • wysokość krzesła: 80 cm 

Indeks Kolor
PB427-2  czarny

Krzesło konferencyjne KOS

do 3 h

DOPASOWANIE
WSPARCIE CIAŁA
KOMFORT
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indeks rodzaj
NS204-2 czarny C-11
NS204-11 niebiesko-czarny C-14
NS204-5 szaro-czarny C-73
NS204-14 brązowo-beżowy C-24

C-11 C-24C-14 C-73

KRZESŁO TEMA
Poprzeczny profil na oparciu zapewnia komfort siedzenia
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie • Siedzisko i oparcie tapicerowane 
pianką oraz wytrzymałą tkaniną • Stabilna, nylonowa podstawa jezdna 
• Wyposażone w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie • Kółka do powierzchni twardych dostępne jako opcja • 2 lata 
gwarancji na krzesło i 4 lata gwarancji na podnośnik pneumatyczny

indeks kolor
NS575-2 czarny EF-019
NS575-11 granatowy EF-010
NS575-5 szary EF-031 EF-010EF-019 EF-031

KRZESŁO WILLIAM STEEL
Regulowane podłokietniki
Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem 
trudnopalności • Oparcie tapicerowane z obydwu stron • Podstawa 
chromowana • Kółka do powierzchni dywanowych • Możliwość zakupienia 
dodatkowo kółek do parkietów


