
CENTRUM OCZYSZCZACZY 
POWIETRZA w Jaworznie

100 m2

bestsellery
medyczny

  nowa niemiecka 
technologia

na każdą kieszeń

z nawilżaniem

superwydajny!

Suitable for the medical sector
Microbiologically and mycologically tested and also 
tested regarding filtering of particulate matter and 
other particles. No acoustical impairments due to 
quiet operation. Devices can easily be cleaned and 
disinfected.

aeroprime Q
 indeks
 OP117

aeroprime X auto
 indeks
 OP136

IDEAL 
AW 40
 indeks
 OP899

IDEAL 
AW 60
 indeks
 OP900

IDEAL 
ACC 55
 indeks
 OP901

IDEAL 
AP 40
 indeks
 OP902

IDEAL 
AP 30
 indeks
 OP885IDEAL 

AP 15
 indeks
 OP884

IDEAL 
AP 45
 indeks
 OP886

IDEAL 
AP 60
 indeks
 OP1009

IDEAL 
AP 100
 indeks
 OP903
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OCZYSZCZACZE POWIETRZA

ODKAMIENIACZE

ODPLAMIACZE

DX5

DX55DX95

indeks model powierzchnia wymiary w mm
FE370 DX5 do 8 m2 700x180x214
FE496 DB5 Baby do 8 m2 700x180x214
FE371 DX55 do 18 m2 521x330x169
FE497 PT65 Pet do 21 m2 406x437x206
FE372 DX95 do 28 m2 640x400x207

DB5 Baby

PT65 Pet

OCZYSZCZACZE POWIETRZA AERAMAX
Usuwają 99,97% (99% PET) zanieczyszczeń powietrza tak małych jak 0,3 mikrona
Zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii, pleśni i grzybów • Usuwają wirusy i drobnoustroje, 
zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość obecnych w powietrzu mikrobów i alergenów, 
zanieczyszczenia z sierści/naskórek zwierząt domowych oraz dym tytoniowy • Powłoka AeraSafe™ 
na filtrze True Hepa zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, pleśni i grzybów • Automatyczne 
wykrywanie poziomu zanieczyszczeń • Ultra cicha praca

ODKAMIENIACZ
Bezpieczny dla urządzeń
Środek do usuwania kamienia kotłowego i osadów wapiennych 
w ekspresach ciśnieniowych, czajnikach, pralkach i innych urządzeniach 
• Doskonały do słuchawek prysznicowych
Sposób użycia:
EKSPRESY DO KAWY: rozcieńczyć 50ml preparatu w ½ litra wody i wlać 
ostrożnie roztwór do zbiornika. Włączyć ekspres żeby działał tak, jak przy 
robieniu kawy. Wylać roztwór. Na koniec uruchomić ekspres na 3 cykle 
parzenia, tylko czystą wodą, tak aby pozbyć się resztek kamienia i przepłukać 
cały układ.
CZAJNIKI: rozcieńczyć 50 ml środka  w 1 litrze wody, wlać roztwór do czajnika 
i zagotować. Wylać zawartość i przepłukać czajnik dużą ilością wody. 
Następnie napełnić czystą wodą, ponownie zagotować i wylać. W razie 
konieczności czynność powtórzyć.
PRALKI: 100 ml środka wlać do zbiornika na proszek. Nastawić pralkę na 
najkrótszy program prania przy temperaturze 60˚C. W połowie programu 
wyłączyć pralkę  i pozostawić roztwór na około 30 minut, następnie 
kontynuować program do końca prania.

indeks pojemność
EM201 200 ml

ODKAMIENIACZ 
GENERAL FRESH
Odkamieniacz do ekspresu lub czajnika
• Stosowanie odkamieniacza do czajnika 
przyśpiesza proces gotowania wody 
co wpływa na obniżenie rachunków 
za zużycie prądu • W celu pozbycia 
się kamienia należy wlać do czajnika 
lub ekspresu roztwór zimnej wody 
z odkamieniaczem i podgrzać wodę. 
UWAGA! Nie należy gotować wody a jedynie 
podgrzać. Po tej czynności należy dokładnie 
umyć czajnik czy też ekspres by usunąć 
z niego rozpuszczony osad wapienny oraz 
odkamieniacz • Waga 50 g

indeks
SC1531

ODPLAMIACZ CLINEX ANTISPOT
Usuwa gumę, klej, smołę, tusz, wosk, żywicę
Preparat o bardzo skutecznym działaniu, posiada dobre 
właściwości czyszczące • Poprzez miejscowe stosowanie 
usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie 
• Wysokowydajny • Usuwa gumę do żucia, kleje, smołę 
i bitumen, tusz z kopiarki i pieczątek, wosk ze świec, 
bez trudu usuwa resztki etykiet oraz żywice naturalne 
• Do wykładzin tekstylnych z włosia naturalnego i sztucznego, 
do dywanów i mebli tapicerowanych

indeks pojemność
PB755 250 ml
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ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA NEXXT
Do zastosowania w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych, szatniach 
oraz poczekalniach

Unikalna kompozycja zapachowa odświeżacza powietrza w sprayu • Idealna formuła 
eliminuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając uczucie świeżości • Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej technologii hamuje powstawanie przykrych zapachów • Stanowi idealny, 
pachnący dodatek do każdego pomieszczenia

Sposób użycia:
Rozpylić preparat w powietrzu kierując strumień w górę.

indeks pojemność
EM961 0,43 l

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA CLINEX SCENT 
SKONCENTROWANY
Efekt odświeżenia utrzymuje się aż do 4 dni
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy • Z atomizerem – uwalnia ciecz 
w postaci mgiełki • Bezpieczny – nie pozostawia śladów na wykładzinie 
i meblach • Idealny do odświeżania powietrza w biurach, przestrzeniach dla 
palących, pokojach gościnnych, toaletach • Odpowiedni też do pomieszczeń 
o charakterze publicznym (np. toalety publiczne) • O unikalnej nucie 
zapachowej

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA CLINEX NUTA RELAKSU
Czas efektywnego działania 2–4 godzin
Gotowy do użycia • Do odświeżania i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów 
• Bez dodatku alkoholu izopropylowego – nie drażni oczu • UWAGA: 
nie rozpylać w powietrze! Należy aplikować na powierzchnie zmywalne: 
za muszlą, w narożach pomieszczeń, przy podłodze

indeks rodzaj pojemność
PB792 Hawajska Wanilia 500 ml
PB798 Tasmański Czar 500 ml
PB739 Alpejska Łąka 500 ml

indeks pojemność
PB738 650 ml

indeks rodzaj
SC1323-ZAPAS Citrus zapas

ODŚWIEŻACZ AIR WICK FRESH MATIC

indeks rodzaj
SC527 citrus
SC588 fresh cotton
SC076 japanese garden
SC528 lilly of the valley
SC525 lavender

SC1280 drzewo sandałowe 
z jaśminem

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA GLADE BY BRISE 
W AREOZOLU
Działa skutecznie i błyskawicznie
Natychmiastowo odświeża pomieszczenia, pozostawiając przyjemny, 
świeży zapach
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indeks rodzaj
SC531 citrus
SC069 japanese garden
SC530 lilly of the valley
SC529 lavender
SC555 marine

ODŚWIEŻACZ ŻEL GENERAL DYNIA MIX
Oryginalna żelowa konsystencja
Unikalny środek odświeżający stworzony po to, by uwolnić dom i biuro 
od niemiłych zapachów • Żelowa formuła sprawia, że jeszcze dłużej można 
cieszyć się przyjemną i delikatną wonią

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA GLADE BY BRISE W ŻELU
Długotrwały efekt
Stopniowo uwalniany aromat nadaje wszelkim pomieszczeniom przyjemny, 
długotrwały i świeży zapach

indeks
NI042

OKŁADKI DO BINDOWANIA 
I LAMINOWANIA

zielone czerwone niebieskie żółte czarne
OP041-4 OP041-3 OP041-1 OP041-6 OP041-2

BŁYSZCZĄCE OKŁADKI DO BINDOWANIA 
O.EXCLUSIVE
Wysoki połysk
Format A4 • 100 szt. w opakowaniu

rodzaj format grubość bezbarwne zielone niebieskie żółte
Economy A4 140 mic OP233-20 – – –
Standard A4 190 mic OP024-20 OP024-4 OP024-1 OP024-6
Standard A3 200 mic OP-1202 – – –

PRZEZROCZYSTE OKŁADKI DO BINDOWANIA 
O.CLEAR
Transparentne
100 szt. w opakowaniu

indeks kolor
OP050-10 biały
OP050-2 czarny
OP050-3 czerwony
OP050-6 żółty

indeks kolor
OP050-9 bordowy
OP050-4 zielony
OP050-1 jasnoniebieski

SKÓROPODOBNE OKŁADKI DO BINDOWANIA 
O.UNIVERSAL
Tekstura skóropodobna
Format A4 • 100 szt. w opakowaniu

indeks format szerokość oprawia opakow.
OP385 A4 MINI 15 kartek 100 szt.
OP396 A4 3 mm 30 kartek 100 szt.
OP397 A4 4 mm 40 kartek 100 szt.
OP398 A4 6 mm 60 kartek 100 szt.
OP399 A4 6 mm 60 kartek 25 szt.
OP400 A4 8 mm 80 kartek 25 szt.
OP610 A4 10 mm 100 kartek 25 szt.
OP611 A4 12 mm 120 kartek 25 szt.

OKŁADKI BIAŁE  
DO TERMOOPRAWY O.THERMOLUX
Szeroki wybór rozmiarów
Format A4 • 25 lub 100 szt. w opakowaniu

PRODUKT

POLSKI

ZOBACZ TEŻ…

Folia do laminowania

str. 84
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OKLEJARKI

OŁÓWKI
OLEJOWANE KOPERTY 
DO NISZCZAREK

OLEJE DO NICZAREK

indeks rodzaj
KW074 mała bez zabezpieczenia
KW073 duża z zabezpieczeniem

indeks
OP186

OKLEJARKA 
DO TAŚMY PAKOWEJ
Przeznaczona do taśmy 
o maks. szerokości 50 mm
Uniwersalna metalowa oklejarka 
ręczna do taśmy pakowej • Mechanizm 
naciągu taśmy zabezpiecza przed jej 
zwijaniem • Element dociskający taśmę 
do klejonej powierzchni • Ergonomiczna, 
profilowana, plastikowa rękojeść • Duża 
– z napinanym sprężyną elementem 
dociskającym taśmę do rolki dyspensera

indeks pojemność
FE313 355 ml
FE396 120 mlOLEJ DO NISZCZAREK

Usprawnia pracę niszczarki
Zabezpiecza przed osadzeniem się ścinków na nożach • Przeznaczony 
do niszczarek tnących na ścinki

indeks kolor rodzaj
DN972-2 czarny 0,5 mm
DN972-3 czerwony 0,5 mm

indeks kolor rodzaj
DN972-1 niebieski 0,5 mm
DN973-1 niebieski 0,7 mm

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY PENAC RB-085
Gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami
Z plastikowym klipsem oraz gumką • Metalowa końcówka z mechanizmem 
amortyzującym • „Cushion point” – system amortyzujący zabezpieczający 
grafit przed złamaniem

OLEJOWANE KOPERTY DO NISZCZAREK OPUS
Bez ryzyka zabrudzenia rąk i urządzenia
Uniwersalne koperty do ręcznego smarowania noży tnących w niszczarkach 
• Nasączone wysokiej jakości olejem • Regularne ich stosowanie znacznie 
wydłuża żywotność i bezawaryjność noży tnących niszczarki • W opakowaniu 
18 sztuk

indeks rodzaj
BC015 z gumką
BC017 bez gumki

OŁÓWEK EVOLUTION
Sześciokątny ołówek grafitowy
Wyprodukowany w 57% (650), 50% (655) z materiału pochodzącego 
z recyklingu (% całkowitej wagi) • Wykonany z żywicy syntetycznej, 
charakteryzuje się wysoką elastycznością • Supertrwały grafit HB o średnicy 
2,3 mm, nie łamie się, gdy upuścisz ołówek na podłogę • Bezpieczny 
dla dzieci • Doskonale się ostrzy • W przypadku złamania – brak drzazg 
• Certyfikat NF Environment

indeks rodzaj
AM344 2001/HB
AM345 2001/B
AM346 2001/2B
AM347 2001/H
AM348 2001/2H
AM349 2001/HB z gumką
AM350 2001/B z gumką

OŁÓWEK GRIP
Najwyższej jakości ołówek grafitowy
Ergonomiczny trójkątny przekrój • Specjalna 
antypoślizgowa strefa uchwytu pokryta 
drobnymi gumowymi punkcikami (unikalna 
technologia opatentowana przez firmę 
Faber-Castell) • Pokryty specjalnymi lakierami 
wodnymi • Gwarancja łatwego ostrzenia
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PALUSZKI SŁONE
PANELE PREZENTACYJNE 
I AKCESORIA

OŁÓWEK STABILO OTHELLO
Klejony grafit zwiększa jego odporność na złamania
Popularny typ ołówka dostępny w 10 twardościach • Oferowany 
w 2 wersjach: z gumką (2988) lub bez gumki (282) • Idealne do pisania, 
rysowania i cieniowania

indeks rodzaj
CO261 282/2B
CO296 282/2H
CO200 282/3B
CO453 282/3H
CO263 282/4B
CO239 282/4H
CO199 282/B

indeks rodzaj
CO297 282/F
CO298 282/H
CO198 282/HB
CO010 2988/2B z gumką
CO009 2988/B z gumką
CO003 2988/HB z gumką

indeks rodzaj
TO051 z gumką
TO052 bez gumki

OŁÓWEK EXCELLENT
Ołówek z żywicy syntetycznej
Elastyczny • Odporny na złamania • Grafit HB

indeks rodzaj ilość
SP055 Lajkonik 200 g
SP803 Salzletten 150 g

PALUSZKI
Najpopularniejsza słona przekąska na każdą okazję
Niezastąpione podczas szkoleń i konferencji

indeks kolor
DU071-2 czarny
DU071-3 czerwony
DU071-6 żółty
DU071-4 zielony

indeks kolor
DU071-11 granatowy
DU071-7 pomarańczowy
DU071-5 szary
DU071-18 grafitowy

PANELE PREZENTACYJNE SHERPA
Pasują do wszystkich uchwytów Sherpa
Wykonane z polipropylenu • Opakowanie 5 szt.

indeks kolor
DU073-00 mix kolorów
DU073-2 czarny

MODUŁ STOŁOWY Z 10 PANELAMI VARIO
Wyjątkowo stabilny, łatwy w obsłudze
Panele z polipropylenu z indeksami • Stabilny, podstawa z metalu 
• Na panele w formacie A4

indeks kolor
DU074-00 mix kolorów

MODUŁ ŚCIENNY Z 10 PANELAMI VARIO
Przeznaczony szczególnie do warsztatów i sal sprzedażowych
Kolorowe panele z polipropylenu z indeksami • Na panele w formacie A4
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indeks kolor
DU1567-2 czarny

MODUŁ STOŁOWY Z 5 PANELAMI SOHO
Kompaktowa podstawa zapewnia bardzo dobrą stabilność
Czarne ramy paneli • Stabilna podstawa

indeks kolor
DU066 czarno-czerwony
DU072 czarno-szary

indeks kolor
DU104 czarno-czerwony
DU105 czarno-szary

MODUŁ STOŁOWY Z 10 PANELAMI SHERPA
Możliwość powiększenia aż do 100 paneli!
Wyjątkowo stabilny i elegancki moduł • Trwałe, odporne na zarysowania 
tworzywo • Możliwość powiększenia aż do 100 paneli

MODUŁ ŚCIENNY Z 10 PANELAMI SHERPA
Dwa kolory paneli w zestawie
Gotowy do użycia zestaw składa się z uchwytu na panele, 10 paneli 
informacyjnych A4 i 10 indeksów z pustymi wkładami • Łatwy montaż 
na ścianie lub regałach ekspozycyjnych • Możliwe zastosowania wielu 
modułów ściennych obok siebie

indeks kolor paneli
AM211-5 szary
AM211-1 niebieski

indeks rodzaj
AM175 ścienny
AM176 biurkowy

BIURKOWY SYSTEM PREZENTACYJNY  
TARIFOLD A4 +10 PANELI PREZENTACYJNYCH
Wielofunkcyjna podstawa świetnie nadaje się również na piórnik
Biurkowy system prezentacyjny – idealny do każdego biura 
• Łatwy w montażu • Wersja podstawowa z 10 obrotowymi panelami 
prezentacyjnymi • Istnieje możliwość rozbudowy do 20 lub nawet 30 paneli 
poprzez dodanie 1 lub 2 systemów naściennych obok elementu centralnego 
lub przy zastosowaniu elementu do rozbudowy – nieograniczona rozbudowa 
• Elementy systemu mogą być wykorzystywane w innych produktach 
linii Tarifold

SYSTEM PREZENTACYJNY VEO TARIFOLD A4  
+ 10 PANELI PREZENTACYJNYCH
Niezwykle prosty w montażu bez użycia narzędzi
System prezentacyjny VEO ochroni i zorganizuje wszystkie 
Twoje najważniejsze dokumenty • Spektakularny kształt, wysoka jakość 
materiałów, elegancki design – to cechy charakteryzujące system VEO 
• Możliwość szybkiej rozbudowy do 20, 30, 40 paneli • Aluminiowa 
konstrukcja pokryta czarnym, miękkim plastikiem o ziarnistej fakturze 
• Systemy VEO są pakowane w eleganckie pudełka (wykonane 
z odnawialnego polipropylenu), które mogą być ponownie wykorzystane

indeks kolor ilość
AM216-5 szary 10 szt.
AM216-1 niebieski 10 szt.
AM216-10 biały 10 szt.
AM216-3 czerwony 10 szt.
AM216-6 żółty 10 szt.
AM216-4 zielony 10 szt.
AM216-2 czarny 10 szt.
AM216-00 mix kolorów 10 szt.

PANELE PREZENTACYJNE  
TARIFOLD A4 OTWARCIE Z GÓRY
Materiał PVC eliminuje refleksy świetlne
Panele wykonane są według opatentowanej technologii firmy Tarifold 
• Specjalny stalowy drut powleczony kolorowym tworzywem powoduje, 
że panele są z jednej strony bardzo elastyczne, a zarazem wytrzymałe na 
wszelkiego rodzaju zgięcia • Dostarczane są w opakowaniach po 10 sztuk 
wraz z 5 zakładkami indeksującymi, umożliwiającymi organizację 
prezentowanych treści
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indeks kolor ilość
AM217-5 szary 5 szt.
AM217-10 biały 5 szt.
AM217-00 mix kolorów 5 szt.

PANELE PREZENTACYJNE  
Z USZKIEM TARIFOLD A4 PIONOWE
Umożliwiają prezentację dokumentów w orientacji pionowej
Obracane panele wyposażone w bardzo wytrzymały, chromowany, metalowy 
uchwyt • Prosty i efektywny sposób prezentowania wszelkiego rodzaju 
dokumentów! • Opatentowana konstrukcja z drutu stalowego sprawia, 
że panele są bardzo trwałe i praktycznie niezniszczalne

indeks
AM219

indeks
AM224

RAMIĘ PRZEGUBOWE  
Z ZACISKIEM DO BLATU
Do stosowania z panelami prezentacyjnymi Tarifold
Wbudowany mechanizm sprężynowy zapewnia ustawienie dowolnej 
wysokości i kąta nachylenia oraz obrót o 360 stopni

PODSTAWA STOŁOWA TARIFOLD A4  
NA 10 PANELI PREZENTACYJNYCH PUSTA
Do zastosowania z panelami prezentacyjnymi Tarifold
Wytrzymała, wykonana z metalu podstawa stołowa, przystosowana 
do 10 obrotowych paneli prezentacyjnych A4 Tarifold Technic • Optymalna 
dla oczu dzięki zastosowanemu kątowi nachylenia. Łatwość rozbudowy 
(poprzez dodanie 1 lub 2 elementów do elementu centralnego) 
do pojemności 20 lub 30 paneli zapewnia istotne powiększenie możliwości 
prezentacyjnych • Specjalne otwory montażowe umożliwiają mocowanie 
do ściany

indeks
AM179

UCHWYT NAŚCIENNY 
TARIFOLD A4 PUSTY
Do zastosowania z panelami 
prezentacyjnymi Tarifold
Wytrzymały metalowy produkt nadający 
się świetnie do środowisk przemysłowych 
• Do mocowania na ścianie • Dzięki możliwości 
rozbudowy stanowi idealny nośnik nawet dla 
dużej ilości informacji • Dostarczany bez paneli 
• Na 10 ramek

PAPIERY FOTOGRAFICZNE

indeks format ilość gramatura rodzaj
KW083 A4 20 ark. 130 g/m2 błyszczący
KW328 A4 20 ark. 180 g/m2 błyszczący
KW919 A4 20 ark. 230 g/m2 błyszczący
KW901 A6 20 ark. 230 g/m2 błyszczący
KW329 A4 20 ark. 200 g/m2 błyszczący 
KW747 etykiety CD 20 ark. 130 g/m2 błyszczący 
KW331 A4 20 ark. 130 g/m2 błyszczący samoprzylepny
KW352 A3 20 ark. 230 g/m2 błyszczący

indeks format ilość gramatura rodzaj
KW330 A4 20 ark. 260 g/m2 satynowy
KW896 A4 50 ark. 140 g/m2 matowy
KW897 A4 50 ark. 190 g/m2 matowy
KW332 A4 20 ark. 100 g/m2 matowy samoprzylepny
KW810 A4 20 ark. 200 g/m2 błyszczący czerpany
KW1030 A4 20 ark. 160 g/m2 błyszczący
KW1031 A4 20 ark. 200 g/m2 błyszczący

PAPIER FOTOGRAFICZNY
Wysoka rozdzielczość 5760 dpi
Do drukarek atramentowych i laserowych (KW1030 i KW1031) • Specjalna 
powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne wydruki fotograficzne 
w naturalnych kolorach • Błyszczący papier jest wodoodporny 
i szybkoschnący • Zdjęcia wyróżniają się ostrością oraz imponującym 
kontrastem • Rodzaje papieru: matowy, błyszczący; formaty: A3, A4 i A6 
• Certyfikat ISO 9001
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PAPIERY KSERO I DO PLOTERÓW

indeks g/m2 kolor rodzaj koloru
EM411 80 niebieski pastelowy
EM392 80 kremowy pastelowy
EM395 80 kanarkowy pastelowy
EM412 80 szary pastelowy
EM393 80 różowy pastelowy
EM396 80 łososiowy pastelowy
EM397 80 zielony pastelowy
EM413 80 liliowy pastelowy
EM394 80 jasny niebieski pastelowy
EM409 80 jasny zielony pastelowy
EM410 80 kość słoniowa pastelowy
EM414 80 beżowy pastelowy
EM419 160 kanarkowy pastelowy
EM420 160 kość słoniowa pastelowy
EM421 80 pomarańczowy intensywny
EM403 80 czerwony intensywny
EM404 80 fuksja intensywny
EM405 80 ciemny niebieski intensywny
EM406 80 ciemny zielony intensywny
EM422 80 cytrynowy intensywny
EM423 80 złoty intensywny
EM408 80 żółty intensywny
EM407 80 brzoskwiniowy intensywny
EM417 160 ciemny zielony intensywny
EM418 160 żółty intensywny
EM383 80 mix 5 x 20 arkuszy pastelowy
EM415 80 mix 5 x 50 arkuszy pastelowy
EM380 80 mix 5 x 20 arkuszy intensywny
EM416 80 mix 5 x 50 arkuszy intensywny

PAPIER KSERO KOLOR EMERSON A4
Szeroka paleta kolorów
Szeroka paleta kolorów oraz najwyższa jakość tych produktów zadowolą 
nawet najbardziej wymagających klientów • Oferowane papiery doskonale 
sprawdzają się w różnego rodzaju urządzeniach biurowych • Papier 80 g jest 
pakowany po 500 ark., papier 160 g po 250 ark.

indeks rodzaj format g/m2 ilość
EM608 do ploterów 297 mm x 50 m 80 2 szt.
EM609 do ploterów 297 mm x 50 m 90 2 szt.
EM610 do ploterów 420 mm x 50 m 80 2 szt.
EM611 do ploterów 420 mm x 50 m 90 2 szt.
EM612 do ploterów 594 mm x 50 m 80 1 szt.
EM613 do ploterów 594 mm x 50 m 90 1 szt.
EM614 do ploterów 610 mm x 50 m 80 1 szt.
EM615 do ploterów 610 mm x 50 m 90 1 szt.
EM616 do ploterów 841 mm x 50 m 80 1 szt.
EM617 do ploterów 841 mm x 50 m 90 1 szt.
EM618 do ploterów 914 mm x 50 m 80 1 szt.
EM619 do ploterów 914 mm x 50 m 90 1 szt.
EM620 do ploterów 1067 mm x 50 m 80 1 szt.
EM621 do ploterów 1067 mm x 50 m 90 1 szt.
EM624 ksero w roli 297 mm x 100 m 80 2 szt.
EM625 ksero w roli 420 mm x 100 m 80 2 szt.
EM626 ksero w roli 594 mm x 100 m 80 1 szt.
EM627 ksero w roli 610 mm x 100 m 80 1 szt.
EM628 ksero w roli 841 mm x 100 m 80 1 szt.
EM629 ksero w roli 914 mm x 100 m 80 1 szt.
EM630 ksero w roli 1067 mm x 100 m 80 1 szt.
EM631 ksero w roli 297 mm x 175 m 80 2 szt.
EM632 ksero w roli 420 mm x 175 m 80 2 szt.
EM633 ksero w roli 594 mm x 175 m 80 1 szt.
EM634 ksero w roli 610 mm x 175 m 80 1 szt.
EM635 ksero w roli 841 mm x 175 m 80 1 szt.
EM636 ksero w roli 914 mm x 175 m 80 1 szt.
EM637 ksero w roli 1067 mm x 175 m 80 1 szt.

PAPIER DO PLOTERA I KSERO W ROLI
Do ploterów atramentowych jak i kopiarek
Uniwersalny papier biały, doskonały do wydruków na wszystkich rodzajach 
ploterów atramentowych oraz kserokopiarek • Role papieru pakowane są 
w karton, dodatkowo rolka w kartonie zabezpieczona jest folią • Papiery 
te przeznaczone są do wykonywania rysunku technicznego, graficznego, 
rejestracji wyniku pomiaru, kreślenia precyzyjnych map i planów, 
wykreślania form i wzorników, wykonywania projektów architektonicznych, 
instalacyjnych itp.
Rodzaje papierów:
• papier do ploterów: tulejka 50 mm, długość 50 m
• papier w roli: tulejka 76 mm, długość 100 m
• papier w roli: tulejka 76 mm, długość 175 m
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indeks rodzaj rozmiar gramatura
ilość składek 
w kartonie

EM001 obniżona biel 150x12"x1 60 g/m2 2000
EM1026 biały 150x12"x1 60 g/m2 2000
EM1027 biały 210x12"x1 60 g/m2 2000
EM006 kolor nadruk 210x12"x2 900
EM007 kolor 210x12"x3 600
EM008 biały 240x06"x1 60 g/m2 4000
EM011 obniżona biel 240x12"x1 60 g/m2 2000
EM569 biały 240x12"x1 60 g/m2 2000
EM012 biały 240x12"x1 70 g/m2 2000
EM014 kolor 240x06"x2 1800
EM500 kolor nadruk 240x06"x2 1800
EM015 biały 240x12"x2 900
EM016 kolor 240x12"x2 900
EM017 kolor nadruk 240x12"x2 900
EM502 kolor nadruk 240x06"x3 1200
EM018 biały 240x12"x3 600
EM019 kolor 240x12"x3 600
EM020 kolor nadruk 240x12"x3 600
EM022 kolor 240x12"x4 450
EM023 kolor nadruk 240x12"x4 450
EM024 kolor nadruk 240x12"x5 450
EM025 obniżona biel 250x12"x1 60 g/m2 350
EM1028 biały 250x12"x1 60 g/m2 2000
EM028 kolor 250x12"x2 900
EM029 kolor nadruk 250x12"x2 900
EM031 kolor nadruk 250x12"x3 600
EM035 obniżona biel 360x12"x1 60 g/m2 2000
EM1029 biały 360x12"x1 60 g/m2 2000
EM037 kolor 360x12"x2 900
EM038 kolor nadruk 360x12"x2 900
EM039 obniżona biel 375x12"x1 60 g/m2 2000
EM1030 biały 375x12"x1 60 g/m2 2000
EM040 kolor 375x12"x2 900
EM041 kolor nadruk 375x12"x2 900
EM042 kolor 375x12"x3 600
EM1031 biały 390x12"x1 60 g/m2 2000
EM349 kolor 390x12"x2 900

SKŁADANKA KOMPUTEROWA POJEDYNCZA
Produkowana jest z bezpyłowego i bezdrzewnego papieru offsetowego. • Produkcja odbywa 
się na specjalistycznych, wysoko wydajnych maszynach rotacyjnych

SKŁADANKA WIELOWARSTWOWA

Produkowana jest z papieru samokopiującego. • Producent udziela 5 lat gwarancji na zdolność 
kopiowania papieru i 25 lat gwarancji na trwałość kopii.
Gramatura:  
standard pierwsza warstwa CB 54–56 g/m2 
pośrednie warstwy CFB 53–54 g/m2 
ostatnia warstwa CF 48–53 g/m2

Pakowanie: 
składanka 2 warstwowa (1+1) – 900 składek 12" w kartonie 
składanka 3 warstwowa (1+2) – 600 składek 12" w kartonie 
składanka 4 warstwowa (1+3) – 450 lub 400 składek 12" w kartonie 
składanka 5 warstwowa (1+4) – 350 składek 12" w kartonie 
składanka 6 warstwowa (1+5) – 300 składek 12" w kartonie
Kolory poszczególnych warstw: 
pierwsza warstwa – biała 
pośrednie warstwy, odpowiednio – żółta, zielona, żółta, zielona 
ostatnia warstwa – różowa
Wszystkie rodzaje papieru są bezpieczne dla środowiska naturalnego, łatwo poddają się 
utylizacji, nadają się do powtórnego przetworzenia – recyclingu
Istnieje możliwość wykonania nadruku indywidualnego

PAPIER DOUBLE A
Wysoka jakość celulozy eukaliptusowej
Do produkcji papieru „Double A” używa się „szybko rosnących” drzew specjalnie hodowanych 
w gospodarstwach w Tajlandii – eukaliptusów (dojrzewają dopiero por 3-5 latach, po czym 
mogą być ścinane), sadzonych w gruntach, które wcześniej nie były uprawiane, pomiędzy 
uprawianymi zasiewami • W procesie produkcyjnym nie używa się naturalnych drzew 
leśnych, zostaje wstrzymane intensywne ścinanie drzew na skalę światową oraz obniżony 
wpływ globalnego ocieplenia! • Z ekologicznego cyklu produkcyjnego, 100% eukaliptusowy 
• Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 9706 • Technologia ECF • Wysoka jakość papieru 
„Double A” oraz unikalne jego właściwości zależą od eukaliptusowej celulozy: wysokiej 
gęstości włókien – 30 milionów włókien w jednym gramie • Nowoczesne technologie oraz 
dobrane surowce sprawiają, że papier „Double A” jest:  
 • naturalnie białego koloru, błyszczący oraz bardziej dokładnie oddaje kolory  
  (wyrazistość kopii jest równoważna oryginałowi)  
 • niezwykle gładki, doskonale nadający się do dwustronnego kopiowania oraz drukowania 
  w trybie kolorowym i czarno-białym  
• Papier „Double A”, wyprodukowany z drzew hodowanych w gospodarstwach, nada Twojej 
komunikacji wyjątkowości oraz pozwoli na zaoszczędzenie kosztów administracyjnych!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

indeks format gramatura
IG024 A4 70 g/m2
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indeks format gramatura ark. w opak.
IG326 A4 75 g/m2 500
IG327 A3 75 g/m2 500
IG002 A4 80 g/m2 500
IG008 A3 80 g/m2 500

indeks format gramatura ark. w opak.
IG318 A4 90 g/m2 500
IG319 A3 90 g/m2 500
IG320 A4 100 g/m2 500
IG321 A3 100 g/m2 500

indeks format gramatura ark. w opak.
IG322 A4 120 g/m2 250
IG323 A3 120 g/m2 500
IG324 A4 160 g/m2 250
IG325 A3 160 g/m2 250

indeks format gramatura ark. w opak.
IG329 A4 90 g/m2 500
IG330 A3 90 g/m2 500
IG342 A4 100 g/m2 500
IG331 A3 100 g/m2 500
IG332 A4 120 g/m2 250
IG333 A3 120 g/m2 250
IG343 A4 160 g/m2 250
IG344 A3 160 g/m2 250
IG345 A4 200 g/m2 250
IG334 A3 200 g/m2 250
IG335 A4 220 g/m2 250
IG336 A3 220 g/m2 250
IG346 A4 250 g/m2 125
IG315 A3 250 g/m2 125
IG347 A4 280 g/m2 150
IG337 A3 280 g/m2 150
IG030 A4 300 g/m2 125
IG338 A3 300 g/m2 125

PAPIER COLOR COPY
Color Copy jest pierwszym papierem stworzonym specjalnie do wykorzystania w kolorowych systemach laserowych. • Color Copy jest poddawany ciągłym udoskonaleniom, 
aby dostosować go do wymagań technologii druku cyfrowego. • To czyni go numerem jeden wśród papierów do kolorowego druku laserowego. • Na rynkowy sukces Color Copy 
składają się następujące cechy.
Color Copy – 7 cech głównych:

1. Specjalnie przygotowana powierzchnia
• Perfekcyjne przeniesienie tonera/obrazu na arkusz dla wyjątkowej jakości druku.
• Specjalna warstwa pigmentacyjna nadaje doskonałe właściwości elektrostatyczne i zapewnia znakomitą reprodukcję kolorów.
2. Pierwszorzędne uformowanie arkusza
• Równomierne rozmieszczenie tonera.
• Gładka powierzchnia arkusza jest osiągnięta dzięki równomiernemu rozłożeniu włókien w arkuszu. 
• Jeśli grubość arkusza będzie nierówna, rezultatem będą plamy na wydrukowanym obrazie.
3. Doskonała kontrola przewodności
• Wysoka jakość druku.
• Wyjątkowe podawanie arkuszy.

Przewodność papieru jest zdefiniowana poziomem wilgotności i zawartości soli. • Jeżeli wilgotność jest za niska, papier jest zbyt naelektryzowany. • Arkusze sklejają się, co szybko 
prowadzi do zacięć papieru w maszynie i spadku jakości wydruku. • Jeżeli wilgotność jest zbyt wysoka, cierpi na tym jakość przenoszenia tonera na arkusz.

4. Precyzyjnie dopasowana gładkość
• Idealne przeniesienie obrazu.
• Doskonała praca i podawanie papieru.

Gładkość jest rezultatem odpowiednio dobranego poziomu nacisku podczas gładzenia papieru. • Jej brak prowadzi do nierówności profilu arkusza. • Jeżeli papier jest zbyt gładki, 
będzie zacinał się w podajniku.

5. Doskonale równa powierzchnia
• Doskonałe właściwości podawcze dla druku.
6. Redukcja tarcia i zużycia maszyny
• Wysokiej jakości materiały bazowe chronią Twoją maszynę.
7. Wysoka światłotrwałość
• Długotrwała ochrona przeciwko blaknięciu.

80
Universal

Zwiększona produktywność. 
99% druku bez zacięć. Mniej zacięć to niższy koszt 
druku dokumentu.
Udoskonalona, gładka powierzchnia.
Najwyższej jakości powierzchnia papieru to per-
fekcyjna jakość wydruku i mniejsze zużycie tonera.
Jedwabisty dotyk. 
Wyjątkowo gładka powierzchnia. Mniejsza 
ścieralność to dłuższe funkcjonowanie sprzętu 
biurowego. 
Wielofunkcyjność. 
100% gwarancji zastosowania we wszystkich 
urządzeniach biurowych oraz do każdego typu 
dokumentów. Posiada certyfikat FSC®.

100
Presentation

Większa gramatura i gładkość.
Przekładają się na wyższą jakość wydruku, 
co podnosi wartość Twoich dokumentów.
Dwustronne użycie.
Gwarancja perfekcyjnego dwustronnego zadruku 
i intensywnych kolorów bez prześwitywania.
Wielofunkcyjny.
Idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów 
drukarek atramentowych i laserowych oraz 
do kopiowania w kolorze.

120
Colour Documents

Najwyższa ostrość wydruku.
We wszystkich dokumentach w dużej rozdzielczo-
ści i w kolorze.
Doskonałe kontrastowe i mocno nasycone 
kolory. 
Lepsza jakość druku dzięki większemu kontrasto-
wi, żywym kolorom i ostrym krawędziom. 
Zwiększona sztywność i grubość.
Idealny papier do zadruku po obu stronach 
bez efektu przebijania, nawet przy dużej ilości 
kolorów.

Office Card

160
Doskonała jakość kolorowego druku cyfro-
wego. Idealnie podkreśla wysoką jakość grafiki 
dzięki dużemu kontrastowi i ostrości obrazów. 
Doskonałe wydruki w kolorze. 
100% gwarancja wysokiej oceny dokumentu 
w oczach odbiorcy dzięki żywym kolorom 
i wyraźnej grafice.
Papier przystosowany do wszystkich urządzeń 
biurowych służących do przygotowywania 
wysokiej jakości specjalistycznych projektów.

PAPIER NAVIGATOR
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ColorLok / Technologia ColorLok zapewnia ostrzejsze i bardziej nasycone wydruki oraz szybsze wysychanie tuszu.

EUEcoLabel / Ecolabel to symbol ekologiczny przyznawany produktom najbardziej przyjaznym środowisku.

FSC / Certyfikat FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna, pochodzącego z lasów spełniających Zasady 
Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council.

POLspeed CODZIENNE UŻYTKOWANIE
Zalecany przy pracy z dużą ilością wydruków czarno-białych. Optymalny 
poziom bieli zapewnia kontrast przyjazny dla oczu.

Korzystny stosunek
jakości do ceny

Wydajne drukowanie
wysokonakładowe

Kontrast przyjazny
dla oczu

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m2

BIAŁOŚĆ CIE 153

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

POLjet ESTETYCZNY WYDRUK 
Idealny do wydruków kolorowych, wymagających estetyki. Wysoka 
białość zapewnia znakomite podkreślenie barw,  a podwyższona 
sztywność – druk wolny od zacięć.

Znakomite  
podkreślenie kolorów

Estetyczny efekt Druk wolny 
od zacięć

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m2, 90 g/m2

BIAŁOŚĆ CIE 166

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

POLlux SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Dzięki podwyższonej białości, doskonale sprawdza się zarówno   
w drukach czarno-białych, jak i kolorowych. Szerokie zastosowanie 
POLlux to oszczędność czasu i redukcja kosztów.

Szeroka gama
zastosowań biurowych

Podwyższona  
białość

Trwałość  
archiwizacyjna

FORMAT A4 i A3

GRAMATURA 80 g/m2

BIAŁOŚĆ CIE 161

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

EU015 A4
EU016 A3

EU021 A4
EU022 A3

EU017 A4 80 g/m2

EU019 A4 90 g/m2

EU018 A3 80 g/m2
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PAPIERY TOALETOWE

PAPIER TOALETOWY VELVET 
PROFESSIONAL CELULOZA
Długość rolki 15 m
100% celuloza • Papier 2 warstwowy • Wysokość rolki 92 mm • Średnica 
rolki 108 mm • Ilość listków na rolce 138 • Opakowanie 8 rolek

indeks kolor długość
PB1250 biały 15 m

PAPIER TOALETOWY LEO RUMIANKOWY
Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie
Biały • 3 warstwowy • Rumiankowy • 100% celuloza • 160 listków 17,5 m 
na rolce • Gramatura 3x16 g/m2 • Długość listka 110 mm • Wysokość 
listka 95 mm • Białość min. 85% MgO • Średnica gilzy 45 mm • 8 sztuk 
w opakowaniu

indeks
AND010

PAPIER TOALETOWY NEXXT STANDARD CELULOZA
Bardzo chłonny i wytrzymały
Dwuwarstwowy (2x15,5 g/m2) • 150  listków na rolce • Długość rolki 15 m 
• Wykonany w 100% z celulozy • Doskonały do codziennego użytku • 8 rolek 
w opakowaniu

PAPIER TOALETOWY NEXXT PREMIUM CELULOZA
Duża wydajność i miękkość
Trzywarstwowy (3x15,5 g/m2) • 150 listków na rolce • Długość rolki 15 m 
• Bardzo chłonny i wytrzymały • 8 rolek w opakowaniu

indeks kolor długość
EM1034 biały 15 m indeks kolor długość

EM1035 biały 15 m

indeks rodzaj
NI001 Mola kolor mix 8 szt.
JAR007 Rio szary 8 szt.

PAPIERY 
TOALETOWE

PAPIERY JUMBO ROLL
indeks kolor rodzaj il. warstw średnica długość ilość
JAR004 szary makulatura 1 23 cm 160 m 1 szt.
JAR006 zielony makulatura 1 19 cm 130 m 1 szt.
JAR002 biały celuloza 2 20 cm 100 m 1 szt.
JAR003 szary makulatura 1 19 cm 130 m 1 szt.
SC142 biały makulatura 2 18 cm 120 m 1 szt.
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PAPIER TOALETOWY JUMBO NEXXT MAKULATURA
Delikatny i przyjemny w dotyku
Jednowarstwowy (32 g/m2) • Długość rolki 120 m • Wykonany w 100% 
z makulatury • Posiada Certyfikat BRC CP

PAPIER TOALETOWY JUMBO NEXXT CELULOZA
Stanowi idealne rozwiązanie dla małych eleganckich toalet
Dwuwarstwowy (2x15,5 g/m2) • Długość rolki 120 m • Delikatny, miękki 
i trwały papier • Wykonany w 100% z celulozy

indeks kolor długość
EM1025 biały 120 m

indeks kolor długość
EM1033 biały 120 m

PIASEK DLA DZIECI

indeks rodzaj waga
KW1002 ocean 300 g
KW1003 cyferki 600 g
KW1001 wiaderko 2,5 kg
KW1018 zamek 600 g + 100 g
KW1019 klocki 600 g + 100 g

PIASEK MAGICZNY FIORELLO
Piasek, którym można bawić się w domu 
Miękka i gładka faktura • Aksamitny w dotyku • Bezpieczny dla dzieci 
i bezglutenowy • Nigdy nie wysycha i może być używany wielokrotnie 
• Specjalna struktura, która pomaga w utrzymaniu czystości, nie klei się 
• Pozwala na łatwe modelowanie i formowanie kształtów rękami 
lub za pomocą foremek • Opakowania „Zamek” i „Klocki” zawierają 
kolorowy piasek

PASTA/EMULSJA DO MYCIA RĄK 
FAST ORANGE PERMATEX
Myje bez użycia wody!
Wysokiej jakości emulsja do mycia silnie zabrudzonych rąk bez konieczności 
użycia wody • Do stosowania w zakładach przemysłowych, warsztatach 
oraz przy różnego rodzaju pracach mechanicznych • Nie zawiera 
rozpuszczalników powodujących wysuszanie i pękanie skóry • Szybko, 
skutecznie i delikatnie usuwa trudne zabrudzenia z żywicy, oleju, smaru, 
atramentu, smoły i wielu innych • Pozostawia świeży pomarańczowy 
zapach • Zawiera glicerynę, lanolinę, aloes oraz olej z jojoby • Nawilża skórę 
• Produkt całkowicie biodegradowalny

indeks pojemność
PB1227 440 ml

PASTY DO RĄK

indeks rodzaj
SC915 Mydlana 500 g
SC916 Ścierna 500 g

PASTA BHP VAN SOLVIK



PROFESSIONAL PRINTY MOBILE

Printy 4914 – 64x26

Printy 4915 – 70x25

Printy 4910 – 26x9

Printy 4913 – 58x22

Wielkość pieczątki

Professional 5208 – 68x47

Professional 5207 – 60x40

Professional 5206 – 56x33

Professional 5204 – 56x26

Professional 5205 – 68x24

Professional 5211 – 85x55

Professional 5212 – 116x70

Professional 5203 – 49x28
Professional 5200 – 41x24

Professional 5215 – 45 m
m

Wielkość pieczątki

Mobile Printy 9413 – 58x22

Mobile Printy 9412 – 47x18

Mobile Printy 9411 – 38x14
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– 

30
x3
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Wielkość pieczątki

Dostępne kolory:

BIAŁYCZARNY SZARY CZERWONY NIEBIESKI RÓŻOWY ZIELONY

FIOLETOWY  POMARAŃCZOWY
NEONOWY

 ŻÓŁTY
NEONOWY

RÓŻOWY
NEONOWY

Pieczątki Professional posiadają
obudowę ze stali nierdzewnej
oraz mają dodatkowo elementy 
amortyzujące drgania, wibracje.

Ergonomiczna główka zapewnia
przyjazne użytkowanie, a stopki 
antypoślizgowe powodują, 
że pieczątka nie ślizga się podczas 
stemplowania.

Pieczątki Printy z zatyczką
i  rewolucyjnym systemem 
wymiany wkładki.
Idealne do każdego biura.

Pieczątki kieszonkowe dla mobil-
nych z klipem. Idealne dla przed-
stawicieli handlowych, lekarzy, 
architektów, kurierów, agentów 
ubezpieczeniowych, taksówkarzy.

NOWY DESIGN

TWÓJ SPOSÓB NA PIECZĄTKĘ 

21 3PRZYGOTUJ PROJEKT 
ODBICIA SAMEMU 
LUB ZOSTAW TO NAM

WYBIERZ 
WIELKOŚĆ I RODZAJ
PIECZĄTKI

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z PRZEDSTAWICIELEM 
HANDLOWYM, KTÓRY 
SŁUŻY POMOCĄ 

NIE DOLEWAJ TUSZU, 
WYMIENIAJ WKŁADKĘ

BEZ PLAM 
I ZABRUDZEŃ

BEZ 
KLEKSÓW

BEZ NIE ZATUSZOWANYCH 
POWIERZCHNI W ODBICIU

KO
LO

RY
 T

U
SZ

UOryginalne wymienne wkłady tuszujące 
do pieczątek, datowników, numeratorów 
samotuszujących Trodat, które gwarantują 
wysoką jakość odbicia. 
Umożliwiają łatwą i wolną od zabrudzeń wy-
mianę wkładki w każdym modelu pieczątki. 

Najlepsze odbicia uzyskasz 
wymieniając wkładkę, 
gdy skończy się tusz.
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PINEZKI

indeks kolor w opak.
PB1033-18 złoty 150 szt.
PB1034 srebrny 100 szt.
PB1035-MIX mix kolorów 50 szt.

PINEZKI OFFICE PRODUCTS
Pudełko z zawieszką

indeks kolor
DN124 mix kolorów

PINEZKI BECZUŁKI
Dedykowane do tablic korkowych
Długość ostrza 11 mm • Długość całkowita 23 mm • 100 sztuk 
w opakowaniu

PIECZĄTKI

PIECZĄTKA SAMOTUSZUJĄCA PRINTY
Oprawa pieczątek Printy wytrzymuje minimum 100 000 odbić
Kompaktowa pieczątka z zatyczką z rewolucyjnym systemem wymiany 
wkładki • Specjalne uchwyty z boku wkładki zapobiegają ubrudzeniu się 
przy jej wymianie • Wyprodukowana z materiałów z recyclingu oraz przy 
zmniejszonej emisji CO2 • Posiada okienko pozycyjne umieszczone na dole 
pieczątki, przez które dokładnie widać, gdzie się stempluje – można idealnie 
wpasować odbicie w wymagane miejsce • Kolory tuszu czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, fioletowy • Dostępna także z odbiciem wielokolorowym

indeks rodzaj kolor rozmiar
UN267-2 4911 czarny 38x14 mm
UN267-3 4911 czerwony 38x14 mm
UN267-1 4911 niebieski 38x14 mm
UN267-4 4911 zielony 38x14 mm
UN197-2 4912 czarny 47x18 mm
UN197-3 4912 czerwony 47x18 mm
UN197-1 4912 niebieski 47x18 mm
UN197-4 4912 zielony 47x18 mm
UN268-2 4913 czarny 58x22 mm
UN268-3 4913 czerwony 58x22 mm
UN268-1 4913 niebieski 58x22 mm
UN268-4 4913 zielony 58x22 mm

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

PIÓRA KULKOWE

Pióra kulkowe znajdziesz 

pod hasłem „DŁUGOPISY 

KULKOWE” na str. 57-58
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Z pasji do perfekcji stworzyliśmy wyjątkową markę, 
której głównym elementem rozwoju są innowacje. 
Najważniejszy dla nas jest konsument oraz najwyższa 
jakość - dzięki temu Parker to obecnie najbardziej 
rozpoznawalna marka ekskluzywnych artykułów 
piśmienniczych na świecie. Każdy produkt PARKER 
jest drobiazgowo kontrolowany na każdym etapie 
produkcji. Jest to nasze zobowiązanie do jakości – 
realizacja wizji George Parkera.

URBAN

Pióro 
wieczne

Długopis

Urban Muted Black CT AT479 AT480
Urban Muted Black GT AT481 AT482
Urban Nightsky Blue CT AT483 AT484
Urban Metro Metallic CT AT485 AT486
Urban Vibrant Magenta CT AT487 AT488

Dynamiczny design modelu Urban walczy 
i zdobywa Twoje zainteresowanie. 
Jego wyróżniająca, nowoczesna forma łączy 
w sobie klasę i zdecydowanie. 
Z PARKER Urban nigdy nie zabraknie Ci inspiracji.

Muted Black GT

Nightsky Blue CT

Metro Metallic CT

Vibrant Magenta CT

ATRAMENTY, WKŁADY

Atrament w butelce czarny AT585
Atrament w butelce niebieski AT586

Naboje atramentowe czarne AT589
Naboje atramentowe niebieskie AT592

Wkład do długopisu Quinkflow czarny F AT595-2
Wkład do długopisu Quinkflow niebieski F AT595-1

Wkład do piór kulkowych czarny F AT597-2
Wkład do piór kulkowych niebieski F AT597-1

VECTOR

Pióro 
wieczne

Pióro 
kulkowe

Długopis

Vector Czarny AT825 AT402 AT403
Vector Niebieski AT826 AT679 AT690
Vector Czerwony AT824 AT404 AT405
Vector Stalowy AT827 AT400 AT401

Dla konsumentów ceniących funkcjonalność, wydajność 
i praktyczność Vector jest najlepszym wyborem. 

Czarny

Niebieski

Czerwony

JOTTER

Długopis

Jotter Stainless GT AT577
Jotter Stainless CT AT574
Jotter Bond Street Black CT AT578
Jotter Kensington Red CT AT579
Jotter Royal Blue CT AT580
Jotter Victoria Violet CT AT584

PARKER Jotter to funkcjonalność i trwałość. 
Jego opływowy kształt i ikoniczna strzałka 
czerpią z klasycznego designu marki PARKER. 
Jotter jest idealny, jeśli żyjesz w biegu i szukasz 
prostych rozwiązań. 

Stainless CT

Bond Street Black CT

Kensington Red CT

Royal Blue CT

Victoria Violet CT

PARKER IM

Pióro 
wieczne

Długopis

Parker IM Muted Black GT AT549 AT551
Parker IM Muted Black CT AT547 AT548
Parker IM Blue CT AT552 AT553
Parker IM Brushed Metal GT AT554 AT555
Parker IM Blue Grey CT AT560 AT561
Parker IM White CT AT562 AT563

Dzięki przemyślanemu wyborowi wykończeń 
Parker IM jest idealnym dodatkiem do każdego stylu. 
Wygodny i funkcjonalny - łączy nowoczesną formę 
z uniwersalnym urokiem metalu. Parker IM to 
odzwierciedlenie współczesnego designu marki PARKER.

Muted Black  CT

Blue CT

Brushed Metal GT

Blue Grey CT

White CT
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Od momentu założenia firmy przez Lewisa Edsona WATERMAN 
w 1883 roku i wynalezienia pierwszego napełnianego wiecznego 
pióra, WATERMAN nieustannie wprowadza innowacje. Wieloletnie 
doświadczenie i kreatywność sprawiają, że WATERMAN jest 
prawdziwym autorytetem w świecie artykułów piśmienniczych. 
Każde pióro jest unikatowe i ekskluzywne, odzwierciedlające charakter 
i temperament jego właściciela.

Nazwa produktu Indeks
WATERMAN EXPERT Czarny CT wieczne pióro AT680
WATERMAN EXPERT Czarny CT długopis AT380
WATERMAN EXPERT Czarny GT wieczne pióro TI144
WATERMAN EXPERT Czarny GT długopis AT381

Szeroki, idealny dla męskiej 
dłoni korpus, charakterystyczna, 
ukośnie ścięta korona nasadki 
oraz stalówka ze stali nierdzewnej 
sprawiają, że EXPERT uwodzi 
oryginalnością i szykiem.

EXPERT

HÉMISPHÈRE

Nazwa produktu Indeks
WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny GT wieczne pióro AT376
WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny GT długopis AT377
WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny CT wieczne pióro AT378
WATERMAN HÉMISPHÈRE Czarny CT długopis AT379
WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy GT wieczne pióro AT131
WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy GT długopis TI103
WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy CT wieczne pióro AT531
WATERMAN HÉMISPHÈRE Stalowy CT długopis TI102

Nazwa produktu Indeks
Atrament niebiesko-czarny TI114-11
Atrament czarny TI114-2
Naboje standard niebiesko-czarne (8 szt.) TI115-11
Naboje standard czarne (8 szt.) TI115-2
Naboje international niebieskie Floryda (6 szt.) AT032-1
Naboje international czarne (6 szt.) AT032-2
Wkład do długopisu niebieski TI116-1
Wkład do długopisu czarny TI116-2

Kolekcję HÉMISPHÈRE wyróżnia 
elegancka i ponadczasowa linia. 
Najpopularniejsza seria  
Waterman urzeka niezwykłym 
połączeniem klasyki i  
nowoczesności.

ATRAMENTY, NABOJE I WKŁADY   
WATERMAN oferuje najwyższej jakości atramenty i wkłady 
zapewniające wyjątkowy komfort pisania.

Dostępne artykuły:
wieczne pióro i długopis

HÉMISPHÈRE dostępna jest w wykończeniu 
Czarny GT lub CT i Stalowy GT lub CT

Dostępne artykuły:
wieczne pióro i długopis

EXPERT dostępny jest w wykończeniu  
Czarny CT i Czarny GT

Wszystkie pióra i długopisy WATERMAN 
wyposażone są w eleganckie  
opakowanie.
Doskonały prezent!
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PIÓRA WIECZNE

indeks rodzaj kolor
HL477-10 pióro + długopis perłowy
HL477-2 pióro + długopis czarny
HL467-2 pióro wieczne czarny
HL467-10 pióro wieczne perłowy
HL469-2 długopis czarny
HL469-10 długopis perłowy

PIÓRO WIECZNE I DŁUGOPIS JAZZ ELEGANCE
Możliwość wykonania graweru na skuwce lub korpusie
Pióra wieczne i długopisy w kolorze białej perły z połyskiem lub głębokiej matowej czerni o niezwykłym nowym 
designie • Skuwka w kolorze korpusu • Solidny srebrny klip podkreśla nowoczesną linię w elegancki sposób 
• Wygodne napełnianie pióra wiecznego za pomocą dwóch standardowych naboi, jednego naboju w rozmiarze 
powiększonym lub tłoczka • Długopis standardowo z zainstalowanym wkładem typu International Pelikan koloru 
czarnego grubości M

PŁYNY I ŚRODKI CHEMICZNE

PŁYN DO MYCIA BLATÓW  
CLINEX TABLE
Nie wymaga neutralizowania, nie powoduje podrażnień
Na bazie alkoholu - szybko odparowuje i nie pozostawia smug • Uniwersalny 
– doskonale nadaje się do mycia gruntownego jak również do codziennego 
utrzymania czystości • Do różnego rodzaju uporczywych zabrudzeń 
z wszelkich urządzeń, stołów, pojemników lub do odświeżania akcesoriów 
dla zwierząt (np. kuwety) • Bezpieczny dla ludzi i zwierząt

indeks pojemność
PB785 1 l

PŁYN DO DEZYNFEKCJI BLATÓW  
CLINEX NANO PROTECT SILVER TABLE
NANO cząsteczki skutecznie zwalczają bakterie i grzyby
Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych 
mających kontakt z żywnością • Przeznaczony do mycia wszelkich blatów, 
stołów, urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz urządzeń chłodniczych 
itp. • Dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek preparat niszczy 
bakterie, grzyby oraz zarodniki • Doskonale nadaje się do codziennej 
i okresowej dezynfekcji • Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym nr 4103/10

indeks pojemność
PB1232 1 l

indeks pojemność
KW547 200 ml

PŁYN/ŻEL CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW
W zestawie ściereczka z mikrofibry GRATIS
Spełnia wszystkie regulacje prawne obowiązujące w UE • Wyjątkowa 
konsystencja żelu • Bardziej wydajny niż tradycyjny płyn czyszczący 
• Nie ścieka z czyszczonych powierzchni • Do ekranów TFT/LCD oraz 
plazmowych, laptopów, skanerów, powierzchni szklanych itp. • Nie zawiera 
alkoholu • Zbiera kurz i brud, nie pozostawia smug

indeks pojemność
KW545 250 ml

PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW
Wysoka jakość produktu
Spełnia wszystkie regulacje prawne obowiązujące w UE 
• Wysokiej jakości opakowania i materiały gwarantują 
pełną efektywność w całym okresie przydatności
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indeks pojemność
KW620 200 ml

PŁYN DO USUWANIA ETYKIET
Można stosować do usuwania tuszu i markerów
Do bezpiecznego usuwania etykiet ze wszystkich nieabsorbujących 
powierzchni (foliowanych okładek książek, opakowań, plastiku, metalu, 
szkła) • Idealny do usuwania nalepek ze sprzętu biurowego i elementów 
elektronicznych • Po nasączeniu etykiety klej zostaje zneutralizowany, 
co umożliwia całkowite i szybkie usunięcie nalepki • Może być również 
stosowany do usuwania tuszu i przebarwień po stosowaniu markerów 
• Nie używać do polistyrenu

PŁYN DO MYCIA GRILLI  
I PIEKARNIKÓW CLINEX
Świetny do mycia szyb kominkowych
Preparat o bardzo silnym działaniu • Do skutecznego czyszczenia grilli, 
piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek gazowych, 
patelni, komór wędzarniczych itp. • Doskonale nadaje się do usuwania 
tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni 
i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów • Z atomizerem • Nie niszczy 
powierzchni emaliowanych jednak nie należy stosować na powierzchniach 
mało odpornych na działanie alkaliów • UWAGA: po umyciu czyszczoną 
powierzchnię należy spłukać dokładnie wodą!

indeks pojemność
PB793 1 l

PIANKA DO KUCHNI NEXXT
Do zastosowania do zlewów, blatów kuchennych, pochłaniaczy, kuchni 
i płyt ceramicznych, powierzchni szklanych i ceramicznych

Skoncentrowana, uniwersalna pianka przeznaczona do czyszczenia i pielęgnacji 
powierzchni kuchennych • Doskonale usuwa zalegające osady z tłuszczów, oleje i inne 
zabrudzenia • Przywraca oryginalny wygląd czyszczonym powierzchniom, a dzięki 
zawartości nanocząsteczek srebra chroni przed ponownym osadzaniem się brudu 
• Odświeża kuchnię pozostawiając przyjemny zapach

Sposób użycia:
UCIĄŻLIWE ZABRUDZENIA: rozpylić preparat na czyszczoną powierzchnię i odczekać 
chwilę na działanie środka. Przetrzeć gąbką lub ściereczką, spłukać wodą i wytrzeć 
do sucha.
BIEŻĄCA PIELĘGNACJA: wilgotną gąbkę lub ściereczkę spryskać preparatem i przetrzeć 
zabrudzoną powierzchnię, spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

indeks pojemność
EM957 0,5 l
EM971 5 l

PIANKA DO ŁAZIENKI NEXXT
Do mycia umywalek, armatur łazienkowych, powierzchni ceramicznych, 
wanien i kabin prysznicowych

Profesjonalny środek do mycia łazienek i urządzeń sanitarnych • Szczególnie zalecany 
do umywalek, kabin prysznicowych oraz pozostałej armatury łazienkowej • Działa 
szybko i skutecznie – doskonale usuwa codzienne zabrudzenia, brązowe naloty, kamień, 
wapienne osady oraz pozostałości po mydle i olejkach kąpielowych • Przywraca 
oryginalny wygląd, pozostawia przyjemny zapach • Nowoczesna technologia zapewnia, 
że czyszczone powierzchnie są bardziej odporne na ponowne osadzanie się brudu
Sposób użycia:
UCIĄŻLIWE ZABRUDZENIA: rozpylić preparat na czyszczoną powierzchnię i odczekać 
kilka minut na działanie środka. Przetrzeć gąbką lub ściereczką, spłukać czystą wodą 
i pozostawić do wyschnięcia.
BIEŻĄCA PIELĘGNACJA: wilgotną gąbkę lub ściereczkę spryskać preparatem i przetrzeć 
zabrudzoną powierzchnię. Spłukać czystą wodą lub wytrzeć czystą szmatką.

indeks pojemność
EM958 0,5 l
EM973 5 l
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PŁYNY I ŻELE DO ŁAZIENKI CILLIT
Doskonale usuwa kamień, rdzę, osad z mydła
Środki do usuwania kamienia i rdzy

indeks rodzaj
SC917 Żel Cillit Kamień i Rdza 420 ml
SC656 Płyn Cillit Kamień i Rdza 450 ml
SC511 Płyn Dezynf. Cillit Bang Pompka Kamień i Brud 750 ml pomarańczowy

PŁYN DO MEBLI CLINEX DELOS MAT
Działanie myjące, odtłuszczające i antystatyczne
Na bazie emulsji silikonowych • Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie 
• Przeznaczony do mebli lub elementów drewnianych, drewnopodobnych 
oraz laminowanych • Działanie myjące: doskonale usuwa kurz, brud 
i przebarwienia • Działanie odtłuszczające: likwiduje tłuste ślady • Działanie 
antystatyczne: zabezpiecza przed nadmiernym osiadaniem kurzu • Odświeża 
pozostawiając przyjemny zapach

indeks pojemność
PB781 1 l

PŁYN DO MEBLI CLINEX DELOS SHINE
Pozwala uzyskać wysoki połysk i gładkość czyszczonych powierzchni
Nowoczesny preparat na bazie emulsji silikonowych • Gotowy do użycia 
• Przeznaczony do mebli drewnianych i drewnopodobnych zarówno 
matowych jak i błyszczących • Działanie antystatyczne: skutecznie usuwa 
kurz i zapobiega ponownemu osiadaniu • Działanie natłuszczające: wchłania 
się stopniowo w drewniane powierzchnie • Pozostawia świeży zapach, długo 
utrzymujący się w pomieszczeniu

indeks pojemność
PB783 1 l

PŁYN DO NACZYŃ PUR

indeks rodzaj pojemność
SC1221 Balsam Aloes 900 ml
SC1128 Balsam Rumianek 900 ml
SC1127 Calcium Dłonie i Paznokcie 900 ml
SC839 3xAction Jabłko 900 ml
SC1222 3xAction Cytryna 900 ml

PŁYN DO NACZYŃ NEXXT

Nie pozostawia smug i zacieków

Profesjonalny płyn do ręcznego mycia naczyń na bazie anionowych i amfoterycznych 
środków powierzchniowo czynnych • Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia 
spożywczego, tłuszcz oraz zabarwienia po kawie i herbacie

Sposób użycia:
Nanieść kroplę płynu na gąbkę. Po umyciu naczynia dokładnie spłukać wodą.

indeks pojemność
EM956 0,5 l
EM966 5 l

ZOBACZ TEŻ…

Spray do mebli Pronto
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indeks rodzaj rodzaj pojemność
SC108 Ludwik cytryna 0,5 l
SC106 Ludwik mięta 0,5 l
SC110 Ludwik brzoskwinia 1 l
SC111 Ludwik cytryna 1 l
SC109 Ludwik mięta 1 l
SC117 Ludwik grapefruit 1 l
SC103 Ludwik mięta 5 l

indeks rodzaj pojemność
SC857 mix 5 l

PŁYN DO NACZYŃ 
LUDWIK

PŁYN DO NACZYŃ 
EKONOMICZNY

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ CLINEX HAND WASH
Mocno skoncentrowany i przez to wydajny
Do mycia naczyń kuchennych, ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych 
• Z zawartością 11% suchej masy • Lepkość powyżej 3000, konsystencja 
miodu • Odczyn PH: 9 – posiada właściwości odtłuszczające (emulgacja 
tłuszczów) • Zawiera zmiękczacz wody • Sprawdza się ZARÓWNO w zimnej 
jak i w ciepłej wodzie • Przebadany dermatologicznie • UWAGA: odbudowuje 
barierę lipidową skóry dłoni! • Produkt posiada atest PZH

indeks pojemność
PB1230 500 ml
PB791 5 l

PŁYN DO NACZYŃ FAIRY
Niezawodna formuła Fairy łatwo rozpuszcza tłuszcz
Płyn do mycia naczyń Fairy zapewnia moc czyszczenia, której można zaufać 
• Każda kropla płynu może umyć wiele zatłuszczonych naczyń, więc pomaga 
oszczędzać

indeks rodzaj
SC1403 0,45 l

indeks pojemność
FE113 400 ml

PŁYN-PIANKA DO CZYSZCZENIA 
OBUDÓW ANTYSTATYCZNA
Nie pozostawia smug
Działa skutecznie na wszystkich rodzajach powierzchni 
(np. drukarki, blaty) i usuwa nawet najcięższe plamy 
np. z tuszu (nie nadaje się do czyszczenia powierzchni 
szklanych i ekranów monitorów) • Zawiera składniki 
antystatyczne zapobiegające osadzaniu się kurzu

PŁYN ODTŁUSZCZAJĄCY 
MEGLIO SPRAY
Usuwa większość tłustych plam
Środek czyszczący i odtłuszczający 
• Do zastosowania do piekarników, okapów, 
krajalnic, talerzy, zmywarek, gilli, okien, ścian 
zmywalnych, kosiarek, silników, sprzętów 
biurowych itp. • Zabrudzoną powierzchnię należy 
spryskać, odczekać 4 minuty, następnie spłukać 
• Pojemność 750 ml

indeks
SC2531
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PŁYN DO USUWANIA TŁUSTYCH  
ZABRUDZEŃ CLINEX FAST GAST
Skutecznie rozpuszcza przypalone resztki jedzenia
Gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego typu tłustych i olejowych 
zabrudzeń • Dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu, rozpuszcza 
silne i uporczywe zabrudzenia olejowo tłuszczowe, przypalone resztki 
jedzenia nie pozostawiając przy tym smug i zacieków na czyszczonych 
powierzchniach • Zastosowanie spryskiwacza sprawia, że środek jest 
prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie precyzję dozowania i dotarcie 
do trudnodostępnych miejsc • Posiada przyjemny, świeży zapach

indeks pojemność
PB1231 1 l

PŁYN DO MYCIA DREWNIANYCH PODŁÓG I PANELI 
CLINEX WOOD&PANEL
Skoncentrowany
Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych, 
zarówno drewnianych jak i laminowanych • Nie pozostawia na mytej 
posadzce smug i zacieków • Pogłębia naturalny kolor • Umytym 
powierzchniom nadaje delikatny połysk • Zawiera polimer, który skraca czas 
wysychania i zwiększa zdolność pochłaniania brudu • Nie nawarstwia się 
• Pojemność 1000 ml

indeks pojemność
PB1228 1 l
PB1229 5 l

PŁYN DO PODŁÓG NEXXT
Do mycia płytek ceramicznych, kamienia, podłóg z tworzyw sztucznych, 
laminowanych i drewnianych

Specjalnie opracowana formuła preparatu myjąco-pielęgnującego do bieżącego 
utrzymania czystości podłóg • Zalecany do mycia powierzchni z płytek gresowych, 
glazury i terakoty, kamienia oraz podłóg z tworzyw laminowanych • Skutecznie 
usuwa zabrudzenia powstające w wyniku codziennej eksploatacji, a dzięki specjalnej 
technologii szybko odparowuje, nie pozostawiając smug i zacieków • Utrzymuje 
naturalne właściwości czyszczonej powierzchni • Pozostawia przyjemny zapach 
• Szczególnie zalecany do utrzymywania czystości w obiektach biurowych i 
przemysłowych.
Sposób użycia:
Do bieżącego mycia płyn rozcieńczyć w proporcji 50 ml płynu na 10 l wody.  
W przypadku silnych zabrudzeń stosować w postaci nierozcieńczonej,  
a następnie przetrzeć wilgotną gąbką lub ściereczką.

indeks pojemność
EM953 1 l
EM967 5 l

PŁYN DO PODŁÓG SIDOLUX
Do mycia glazury i terakoty
System clean&perfect – idealnie dobrane 
składniki i specjalnie opracowana formuła, 
gwarantują doskonałą czystość bez smug 
i zacieków • Zawiera naturalne woski, które 
zabezpieczają drewno przed szkodliwym 
działaniem wody i tym samym zapewniają efekt 
hydrofobowości • Związki silikonowe ułatwiają 
rozprowadzenie produktu na powierzchni 
• Starannie dobrane składniki zapewniają 
maksymalną skuteczność mycia

indeks
SC852

indeks rodzaj
SC805 letni
SC692 zimowy

PŁYN DO SPRYSKIWACZY SAMOCHODOWYCH
Skład zgodny z obecnymi przepisami
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PŁYN DO STALI NIERDZEWNEJ CLINEX SHINE STEEL
Nie pozostawia na czyszczonej powierzchni tłustych plam, smug
Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej 
• Charakteryzuje się łatwością rozprowadzania, bardzo krótkim czasem 
odparowywania • Ujednolica czyszczoną powierzchnię, nadając jej połysk, 
konserwuje i chroni przed ponownym zabrudzeniem • Nie należy stosować 
do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością • Szczególnie 
polecany jest do czyszczenia zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy wind, 
balustrad, parapetów, klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, 
urządzeń oraz mebli ze stali nierdzewnej

indeks pojemność
PB958 650 ml

indeks rodzaj pojemność
SC798 niebieski 5 l
LM006 niebieski z amoniakiem 0,75 l
LM026 zielony z octem 0,75 l
LM033 niebieski zapas 0,75 l
SC942 zielony zapas 0,75 l

PŁYN DO SZYB  
WINDOW PLUS

PŁYN DO SZYB I LUSTER NEXXT

Do mycia luster, szyb, przeszkleń i powierzchni szklanych

Specjalistyczny środek przeznaczony do czyszczenia szyb, luster i innych powierzchni 
szklanych (blaty, przeszklenia w drzwiach, szafach itp.) • Specjalna technologia 
zapewnia, że czyszczona powierzchnia jest pozbawiona smug i zacieków • Dzięki 
zawartości nanocząsteczek srebra szybko i skutecznie usuwa wszelkie osady 
i zabrudzenia, nadając blask czyszczonej powierzchni • Środek daje efekt antystatyczny, 
co opóźnia odkładanie się brudu

Sposób użycia:
Rozpylić płyn na czyszczoną powierzchnię i wytrzeć do sucha czystą ściereczką 
lub papierowym ręcznikiem.

indeks pojemność
EM954 1 l
EM970 5 l

indeks rodzaj pojemność
SC936 Antypara 500 ml
SC2073 Apple 500 ml
SC937 Citrus 500 ml
LM088 Uniwersal 500 ml

indeks rodzaj pojemność
SC1401 Ocet winny 500 ml
SC2074 Antypara zapas 500 ml
SC2075 Citrus zapas 500 ml
LM014 Apple zapas 500 ml

PŁYN DO SZYB CLIN

PŁYN-PIANKA DO SZYB  
CLINEX GLASS FOAM
Nie wymaga mycia wstępnego
Na bazie alkoholu i eteru – szybko odparowuje • Eter nadaje właściwości 
odtłuszczające • Prawie bezzapachowa • UWAGA: 2-3 krotnie wydajniejsza 
dzięki atomizerowi, który pod ciśnieniem spienia roztwór zmniejszając 
ilość rozpylanego płynu • Pianowa formuła pozwala na punktową aplikację, 
preparat nie spływa po szybie • Nadaje krystaliczny połysk • Nie zostawia 
smug • Wydłużony czas działania

indeks pojemność
PB777 650 ml
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PŁYN DO SZYB CLINEX GLASS
Posiada działanie odtłuszczające
Przeznaczony do mycia: szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych 
i laminowanych, a  także elementów ze stali nierdzewnej • Skutecznie 
usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz • Wzbogacony o środki 
antystatyczne, zabezpiecza powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem 
• Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha • Nie pozostawia smug i zacieków 
• Zawiera amoniak – nie należy stosować na rozgrzane powierzchnie 
• W przypadku okien – skuteczny bez mycia wstępnego przy dwukrotnym 
zastosowaniu

indeks pojemność
PB779 1 l
PB780 5 l

indeks pojemność
KW986 250 ml

PŁYN DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH 
I CERAMICZNYCH
Bezpieczny także dla tablic ceramicznych
Spray do pielęgnacji i dokładnego czyszczenia tablic 
suchościeralnych • Dobrze radzi sobie z większością 
dostępnych markerów tablicowych

indeks
APL300

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks pojemność
PB858 250 ml

PŁYN-SPRAY DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH APLI
Czyści wszelkie markery do tablic suchościeralnych
Do szybkiego i dokładnego czyszczenia • Dedykowany do szkół, uczelni, 
innych placówek dydaktycznych • Antystatyczny • Przyjazny środowisku – 
ulega biodegradacji • Nie zawiera alkoholu • Pojemność 250 ml

PŁYN-SPRAY DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH Q-CONNECT
Nie zawiera alkoholu – niepalny
Do czyszczenia i konserwacji tablic suchościeralnych • Usuwa plamy, brud 
i kurz • Antystatyczny

PŁYN DO WC

Idealny do stosowania w muszlach klozetowych, pisuarach i bidetach

Aktywny żel do utrzymania czystości w toaletach • Dzięki odpowiednio dobranym 
składnikom z łatwością usuwa brązowe naloty i nieprzyjemny zapach • Formuła 
gęstego żelu zapewnia powolne spływanie preparatu po ściankach toalety, co wydłuża 
jego działanie • Specjalnie wyprofilowana szyjka butelki pozwala na nanoszenie 
preparatu w miejsca trudno dostępne • Regularnie stosowany zapewnia komfort 
korzystania i higienę w każdej toalecie

Sposób użycia:
Zdjąć nakrętkę zabezpieczającą. Nanieść żel na powierzchnię, najlepiej pod obrzeże 
muszli. Pozostawić na kilka minut, następnie czyścić za pomocą szczotki toaletowej. 
Po wyczyszczeniu spłukać czystą wodą.

indeks pojemność
EM959 0,75 l
EM968 5 l
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indeks rodzaj pojemność
SC056 Domestos niebieski morski 750 ml
SC057 Domestos żółty cytrusowy 750 ml
SC338 Domestos Original Bleach 750 ml
SC055 Domestos zielony leśny 750 ml
SC666 Domestos zero kamienia 750 ml

indeks rodzaj pojemność
SC5521 Domestos Original 1250 ml
SC060 Domestos Atlantic Fresh 1250 ml
SC061 Domestos Citrus Fresh 1250 ml
SC059 Domestos Pine 1250 ml
SC659 Domestos zielony leśny 5 l

indeks rodzaj pojemność
SC938 Tytan niebieski 5 kg
SC939 Tytan zielony 5 kg
SC2351 Tytan fioletowy 700 g
SC940 Tytan niebieski 700 g
SC941 Tytan zielony 700 g

PŁYNY DO WC
Zabija bakterie, wirusy i grzyby
Płyn czyszcząco-dezynfekujący

PŁYN DO WC YPLON PALEMKA
Czyści, nadaje przyjemny zapach, usuwa brud
Żel przeznaczony do czyszczenia urządzeń sanitarnych w toaletach 
• Pojemność 1 l

indeks
SC052

PŁYN DO WC CLINEX W3 MULTI SKONCENTROWANY
Skuteczny w usuwaniu wszelkich zabrudzeń
Preparat na bazie kwasu fosforowego • W formie wysokowydajnego 
koncentratu, przeznaczonego do natychmiastowego użycia • Zastosowanie: 
urządzenia kwasoodporne i wodoodporne (np. muszle klozetowe, pisuary, 
bidety, umywalki z porcelany, ceramiki) oraz ceramika łazienkowa w tym fugi, 
gruntowne mycie posadzek, pomieszczenia sanitarne, hale • Usuwa kamień 
wodny, osady wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze i pozostałości 
mydlane • Wymaga zneutralizowania – po użyciu należy spłukać czyszczoną 
powierzchnię wodą • O przyjemnym zapachu • Posiada atest PZH

indeks pojemność
PB770 1 l
PB771 5 l

PŁYN DO WC CLINEX W3 ACTIVE BIO
Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni
Delikatny preparat myjący na bazie kwasu cytrynowego do codziennego 
mycia sanitariatów • Skutecznie usuwa typowe dla sanitariatów zabrudzenia 
i osady, np. resztki mydeł • Przydatny szczególnie tam, gdzie trzeba szybko 
coś umyć i doprowadzić do stanu używania (np. hotele, toaleta firmowa) 
• Ma delikatny, świeży aromat – nie pozostawia duszącego zapachu 
charakterystycznego dla kwasów fosforowych stosowanych w popularnych 
środkach

PŁYN DO WC CLINEX W3 FORTE
Likwiduje przykre zapachy urynowe
Gotowy do użycia, kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia 
uporczywych zabrudzeń w sanitariatach i łazienkach • Do stosowania 
na wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach 
• Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne oraz resztki mydła 
• Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów 
oraz umywalek

indeks pojemność
PB772 1 l
PB773 5 l indeks pojemność

PB1233 1 l

ZOBACZ TEŻ…

Środki do udrażniania rur

str. 225
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indeks rodzaj pojemność
SC1081 General Fresh citrus 1 l
SC1083 General Fresh flower 1 l
SC1080 General Fresh green apple 1 l
SC1082 General Fresh konwalia 1 l
SC039 Mors kwiatowy 5 l

PŁYN UNIWERSALNY 
EKONOMICZNY

indeks
SC918

PŁYN UNIWERSALNY BRUDPUR 
VOIGT VC242 1 L
Silny, skoncentrowany
Środek do usuwania tłustego brudu 
• Skutecznie usuwa zarówno osady kuchenne, 
jak i zabrudzenia ropopochodne (oleje i smary) 
• Może być stosowany do mycia części maszyn 
i silników • Nadaje się do prania odzieży roboczej 
i moczenia mocno zabrudzonych firan

PŁYN UNIWERSALNY AJAX

indeks rodzaj pojemność
SC675 kwiat laguny 1 l
SC811 dzikie kwiaty 1 l
SC2105 tulipan i liczi 1 l
SC904 kwiat bzu 1 l
SC030 wiosenny bukiet 1 l
SC680 kwiatowy 5 l
SC2157 olejki eteryczne lawenda i magnolia 1 l
SC2158 olejki eteryczne pomarańcza i jaśmin 1 l

PŁYN UNIWERSALNY CLINEX FLORAL
Zapobiega ponownemu przyleganiu kurzu i brudu
Do codziennej pielęgnacji zmywalnych posadzek • Wydajny i skuteczny, 
pozostawia gładkie, lecz nie śliskie podłogi • Posiada właściwości 
zmiękczające wodę • Działanie antystatyczne • Szybko i równomiernie 
wysycha, nie pozostawiając smug • Dodatek polimerowy pogłębia kolor 
umytej powierzchni • Pozostawia przyjemny, długotrwały zapach

indeks rodzaj pojemność
PB794 Ocean 1 l
PB795 Ocean 5 l
PB796 Blush 1 l
PB797 Blush 5 l
PB788 Citro 1 l
PB789 Citro 5 l

PŁYTY CD/DVD

PŁYTA DVD VERBATIM AZO

PŁYTA CD-R VERBATIM

indeks rodzaj powierzchnia pojemność prędkość ilość
PL1018 DVD-R do nadruku 4,7 GB 16x 50 szt.
PL1019 DVD+R do nadruku 4,7 GB 16x 50 szt.
PL300-10 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 10 szt.
PL300-25 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 25 szt.
PL300-50 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 50 szt.
PL300-100 DVD-R srebrny mat 4,7 GB 16x 100 szt.
PL122-10 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 10 szt.
PL122-25 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 25 szt.
PL122-50 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 50 szt.
PL122-100 DVD+R srebrny mat 4,7 GB 16x 100 szt.

indeks rodzaj powierzchnia pojemność prędkość ilość
PL003-10 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 10 szt.
PL003-25 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 25 szt.
PL003-50 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 50 szt.
PL003-100 CD-R Extra Protection 700 MB 52x 100 szt.



189biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

P

PODAJNIKI

Stylowe podajniki do bloczków  
samoprzylepnych Post-it® Z-Notes

opis indeks

C Podajnik Miś do karteczek samoprzylepnych 3M236

D
Podajnik PRO fuksja do karteczek samoprzylepnych 
Post-it® Z-Notes + 90 zielonych karteczek 76x76 mm

3M237

DCA B

opis Kod

A Podajnik do karteczek Post-it® Z-Notes, Jabłko 3M256

B Podajnik do karteczek Post-it® Z-Notes, Kotek 3M252

Wszystkie podajniki przystosowane są do karteczek w rozmiarze 76x76 mm

opis opakowanie rozmiar indeks

A Taśma samoprzylepna Scotch® Crystal na podajniku 19 mm x 7,5 m 3M020

B Taśma samoprzylepna Scotch® Crystal w pudełku 19 mm x 33 m 3M022

Taśma Scotch® Crystal
♦♦ Krystalicznie przezroczysta
♦♦ Wysoka trwałość
♦♦ Do ręcznego odrywania
♦♦ Krystalicznie przezroczysta taśma Scotch® Crystal Clear  

służy do prac, gdzie estetyczny wygląd ma znaczenie
♦♦ Nie żółknie z upływem czasu, prosto się rozwija i łatwo aplikuje

A

B

opis indeks

A Podajnik do taśm Scotch®, srebrno-czarny 3M098

B
Podajnik do taśm Scotch®, czarny,  
(w opakowaniu bez taśmy)

3M025

C
Podajnik Scotch® Piesek do taśm samoprzylepnych, 
w zestawie taśma Scotch® Magic™ 19 mm x 8,9 m

3M233

D
Podajnik Scotch® Kotek do taśm samoprzylepnych, 
w zestawie taśma Scotch® Magic™ 19 mm x 8,9 m

3M234

Podajniki do taśm samoprzylepnych Scotch®

♦♦ Klasyczny podajnik Scotch® trwały i wysokiej jakości
♦♦ Wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu
♦♦ Ergonomiczny kształt, umożliwia odrywanie taśmy jedną ręką
♦♦ Podajnik przystosowany do taśmy samoprzylepnej 19 mm x 33 m

Niezbędna taśma w biurze!

A

B

D
C

Stylowe podajniki do bloczków  
samoprzylepnych Post-it® Z-Notes

opis indeks

C Podajnik Miś do karteczek samoprzylepnych 3M236

D
Podajnik PRO fuksja do karteczek samoprzylepnych 
Post-it® Z-Notes + 90 zielonych karteczek 76x76 mm

3M237

DCA B

opis Kod

A Podajnik do karteczek Post-it® Z-Notes, Jabłko 3M256

B Podajnik do karteczek Post-it® Z-Notes, Kotek 3M252

Wszystkie podajniki przystosowane są do karteczek w rozmiarze 76x76 mm

opis opakowanie rozmiar indeks

A Taśma samoprzylepna Scotch® Crystal na podajniku 19 mm x 7,5 m 3M020

B Taśma samoprzylepna Scotch® Crystal w pudełku 19 mm x 33 m 3M022

Taśma Scotch® Crystal
♦♦ Krystalicznie przezroczysta
♦♦ Wysoka trwałość
♦♦ Do ręcznego odrywania
♦♦ Krystalicznie przezroczysta taśma Scotch® Crystal Clear  

służy do prac, gdzie estetyczny wygląd ma znaczenie
♦♦ Nie żółknie z upływem czasu, prosto się rozwija i łatwo aplikuje

A

B

opis indeks

A Podajnik do taśm Scotch®, srebrno-czarny 3M098

B
Podajnik do taśm Scotch®, czarny,  
(w opakowaniu bez taśmy)

3M025

C
Podajnik Scotch® Piesek do taśm samoprzylepnych, 
w zestawie taśma Scotch® Magic™ 19 mm x 8,9 m

3M233

D
Podajnik Scotch® Kotek do taśm samoprzylepnych, 
w zestawie taśma Scotch® Magic™ 19 mm x 8,9 m

3M234

Podajniki do taśm samoprzylepnych Scotch®

♦♦ Klasyczny podajnik Scotch® trwały i wysokiej jakości
♦♦ Wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu
♦♦ Ergonomiczny kształt, umożliwia odrywanie taśmy jedną ręką
♦♦ Podajnik przystosowany do taśmy samoprzylepnej 19 mm x 33 m

Niezbędna taśma w biurze!

A

B

D
C

indeks kolor

TET066-2 czarny
TET066-1 niebieski

PODAJNIK DO TAŚMY BP010
Masywna i trwała obudowa
Podajnik do taśmy o szer. 24 mm

PODKŁADY NA BIURKO

PODKŁAD NA BIURKO
Folia odporna na zarysowania
Zastosowana folia jest miła w dotyku i odporna 
na zarysowania, chroniąc dobrze blat biurka 
• Specjalne wykończenie z tyłu podkładu 
zapobiega jego przesuwaniu się na biurku 
• Wymiary 65 x 50 cm

indeks kolor
ES166-20 krystaliczny
ES166-010 matowy
ES166-1 niebieski
ES166-2 czarny
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POJEMNIKI

indeks rozmiar
PP159 529x417 mm
PP158 648x509 mm

PODKŁAD NA BIURKO TRANSPARENTNY
Posiada właściwości antypoślizgowe 
Wykonany z grubego, wysoko przezroczystego PVC • Zaokrąglone krawędzie 
• Możliwość umieszczenia pod spodem własnych notatek

POJEMNIKI ŁAZIENKOWE MERIDA
Popularne pojemniki na mydło, papier i ręczniki ZZ
Wykonane z tworzywa ABS • Niebieskie okienko umożliwia kontrolę stanu 
produktu w dozowniku • Zamykane na kluczyk

indeks rodzaj pojemność
ME233 Dozownik do mydła w płynie 400 ml
ME142 Pojemnik na ręczniki ZZ 250 szt. ręczników
ME341 Pojemnik na papier toaletowy rola max. 19 cm

kolor 70 mm 100 mm
czerwony ES076-3 ES077-3
niebieski ES076-1 ES077-1

kolor 70 mm 100 mm
zielony ES076-4 ES077-4
czarny ES076-2 ES077-2

POJEMNIK SKŁADANY NA CZASOPISMA A4 ESSELTE
Estetycznie i dokładnie wykonany
Wykonany z mocnego kartonu oklejonego wytrzymałą folią PVC 
• Na grzbiecie dwustronna etykieta do opisu zawartości

POJEMNIK NA CZASOPISMA JUST AŻUROWY
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
Wykonany z polipropylenu • Składany • Wymiary 85x315x245 mm

indeks rodzaj
MAR029-1 niebieski
MAR029-2 czarny
MAR029-3 czerwony
MAR029-4 zielony
MAR029-6 żółty

JUST 

indeks kolor

ES597-10 biały
ES597-8 różowy
ES597-1 niebieski
ES597-7 pomarańczowy

indeks kolor

ES597-13 turkusowy
ES597-12 fioletowy
ES597-4 zielony

POJEMNIK NA CZASOPISMA LEITZ WOW
W supermodnych kolorach kolekcji WOW ze str. 22-23
Z otworem na palec dla bardziej przyjaznego użytkowania • 6 cm szerokość 
grzbietu zapewnia wygodne przechowywanie magazynów, katalogów 
i innych dokumentów

POJEMNIK NA CZASOPISMA KBK
W uniwersalnych biurowych kolorach
Wykonany z mocnej folii PVC • Kieszonka z etykietą opisową na grzbiecie 
• Grzbiet 7 cm • Format A4

indeks kolor
MAR002-2 czarny
MAR002-11 granatowy
MAR002-1 niebieski
MAR002-9 bordowy
MAR002-4 zielony
MAR002-3 czerwony
MAR002-6 żółty
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indeks kolor
DU124-10 biały
DU124-004 zielony transparentny
DU124-4 zielony
DU124-1 niebieski

indeks kolor
DU124-2 czarny
DU124-3 czerwony
DU124-20 transparentny
DU124-01 niebieski transparentny
DU124-012 fioletowy transparentny

POJEMNIK Z KARTECZKAMI TREND
Zawsze w atrakcyjnej cenie
Wkład 800 karteczek o wymiarach 90x90 mm

indeks rodzaj wymiar
DU080 półka na ulotki 1/3 A4
DU082 zestaw 3 półek 1/3 A4 

POJEMNIKI ŚCIENNE COMBIBOXX 1/3 A4
Nieograniczone możliwości rozbudowy w pionie
Na ulotki w formacie 1/3 A4 • Możliwość rozbudowy o kolejne półki 
i połączenia z formatem A4

indeks rodzaj wymiar
DU077 półka na katalogi A4
DU116 zestaw 3 półek 3xA4
DU078 moduł do rozbudowy A4

indeks kolor rodzaj
DU130-2 czarny A4
DU130-20 transparentny A4
DU132-20 transparentny A5

POJEMNIKI ŚCIENNE COMBIBOXX A4
Na ulotki w formacie A4
Na ulotki w formacie A4 • Możliwość rozbudowy o kolejne półki

POJEMNIKI ŚCIENNE PIONOWE 
NA DOKUMENTY FLEXIPLUS
Dostepne w rozmiarze A4 i A5
Można odczepiać i pojedynczo wieszać na ścianie • Pakowane po 2 szt. 
• Wymiary: 247x360x100 mm dla formatu A4 
180x250x105 mm dla formatu A5

POPIELNICE

POPIELNICA STOJĄCA Z PODSTAWĄ
Wyjmowany pojemnik na popiół 
ułatwiający czyszczenie
Wykonana ze stali nierdzewnej matowej • Zdejmowana 
pokrywa • Wyposażona w podstawę zwiększającą 
stabilność popielnicy • Wysokość 67 cm • Średnica 
16 cm • Średnica podstawy 21 cm

indeks
ME285

indeks kolor
DU126-10 biały
DU126-04 zielony transparentny
DU126-4 zielony
DU126-1 niebieski

indeks kolor
DU126-2 czarny
DU126-3 czerwony
DU126-20 transparentny
DU126-01 niebieski transparentny
DU126-12 fioletowy transparentny

POJEMNIK NA DŁUGOPISY TREND
Zawsze w atrakcyjnej cenie
Średnica 80 mm • Wysokość 102 mm
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POTYKACZE

indeks format
DK241 120x60 cm
DK242 70x50 cm 

indeks format
AM459 A4
AM460 A3

POTYKACZ KREDOWY  
W RAMIE DREWNIANEJ MEMOBOARDS
Potykacz przeznaczony do pisania kredą
Potykacz kredowy czarny w ramie drewnianej lakierowanej brązowej 
• Od wewnętrznej strony strony zamontowany jest łańcuszek regulujący 
rozstaw potykacza

POTYKACZ NA ULOTKI NA NÓŻCE
Idealny do restauracji, sklepów, hoteli
Stojak metalowy z aluminiową ramką na ulotki 
OWZ otwórz / włóż / zamknij pozwala na łatwą 
i szybką wymianę informacji • Bezbarwna 
pleksi chroni zawartość ramy • Metalowy stelaż 
i podstawa stabilizująca w kolorze popielatym 
• Szerokość ramy odpowiednio dla formatu 
A4 – 2,5 cm i A3 – 3,2 cm • Układ pionowy ulotek

PRZEKŁADKI

indeks kolor
DN269-10 biały
DN269-3 czerwony
DN269-00 mix kolorów

indeks kolor
DN269-1 niebieski
DN269-7 pomarańczowy
DN269-8 różowy

indeks kolor
DN269-5 szary
DN269-4 zielony
DN269-6 żółty

PRZEKŁADKI KARTONOWE 1/3 A4
Do wpinania w pionie oraz w poziomie
Wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m2 • Pakowane jednostkowo 
w folię ochronną • 100 sztuk w opakowaniu

PRZEKŁADKI KARTONOWE KBK 1/3 A4
Do użycia w pionie i poziomie
Wykonane z kartonu o gramaturze 180 g/m2 • Pakowane jednostkowo 
w folię ochronną • Format 1/3 A4 • Dziurkowanie 4 • Wymiary 240x105 mm 
• Opakowanie zawiera 100 sztuk

POTYKACZ OBUSTRONNY ALUMINIOWY 
NA PLAKATY
Idealny do wyposażenia restauracji, sklepów, hoteli
Stojak aluminiowy obustronny OWZ otwórz / włóż / zamknij pozwala 
na łatwą i szybką wymianę plakatu • Bezbarwna pleksi chroni zawartość 
ramy • Szerokość ramy 3,2 cm • Od wewnętrznej strony zamontowane są 
dwa zawiasy blokujące rozstaw stojaka

indeks kolor
MAR012-8 różowy
MAR012-6 żółty
MAR012-7 pomarańczowy
MAR012-4 zielony
MAR012-1 niebieski
MAR012-3 czerwony
MAR012-MIX mix kolorów

indeks rodzaj
ES186 1-5 numeryczne
ES171 1-10 numeryczne
ES172 1-12 numeryczne
ES173 1-20 numeryczne
ES174 1-31 numeryczne
ES175 A-Z alfabetyczne

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR A4
Przekładki wzmocnione folią Mylar 
Wykonane z grubego, białego kartonu 160 g/m2 • Na indeksach nadruk 
numeryczny • Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją 
jest wzmocniony folią • Multiperforowane – pasują do każdego segregatora

indeks
DK247
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indeks rodzaj
DN254 5 kart
DN733 10 kart
DN256 12 kart

PRZEKŁADKI KARTONOWE  
Z KARTĄ INFORMACYJNĄ A4 KOLOROWE
Wyposażone w kartę informacyjno-opisową
Wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m2 uzyskanego na drodze 
recyklingu • Pakowane jednostkowo w folię ochronną • Kolor przekładki 
odpowiada kolorowi indeksu

indeks rodzaj
DN251 5 kart
DN252 10 kart
DN253 12 kart

PRZEKŁADKI KARTONOWE 
Z LAMINOWANYMI INDEKSAMI A4
Karta informacyjno-opisowa w komplecie
Wykonane z kartonu o gramaturze 170 g/m2 • Wyposażone we wzmocniony, 
przezroczysty pasek brzegowy zapewniający dłuższe użytkowanie 
• Pakowane jednostkowo w folię ochronną

indeks rodzaj
DN571 1-5, 5 kart
DN262 1-10, 10 kart
DN263 1-31, 31 kart

indeks rodzaj
PB802 1-5, 5 kart
PB069 1-10, 10 kart
PB070 1-12, 12 kart
PB071 1-20, 20 kart
PB072 1-31, 31 kart
PB940 A-Z, 21 kart

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PRZEKŁADKI PP A4 DONAU
Wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120 μm
11 dziurek do wpinania • Format A4 • Rozmiar przekładki 230x297 mm 
• Mix kolorów

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR A4
Plastikowy, kolorowy indeks pokryty folią MYLAR
Wykonane z białego kartonu o gramaturze 170 g/m2 
• Pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze 
białym • 11 dziurek do wpinania (ze wzmocnionym 
obszarem europerforacji)

indeks rodzaj
ES047 5 kart
ES046 6 kart
ES048 10 kart
ES049 12 kart
ES050 20 kart

PRZEKŁADKI PP A4 ESSELTE
W ciekawej tonacji kolorystycznej
Przekładki i indeksy w 5 kolorach • Multiperforowane – pasują do każdego 
segregatora • Z kartą informacyjno-opisową, której pasek z perforacją 
jest wzmocniony folią • Wykonane z folii polipropylenowej

indeks rodzaj
ES786 1-5
ES785 1-6
ES784 1-10
ES782 1-12

PRZEKŁADKI MAXI PP 
Z MOŻLIWOŚCIĄ NADRUKOWANIA TEKSTU ESSELTE
Z kartą do indywidualnego zadruku na komputerze
Wykonane z grubego i sztywnego PP (przekładki 300 μm) • Pod kartę 
opisową można włożyć zadrukowaną według schematu kartkę A4 
• Przezroczysta, plastikowa karta opisowa (350 μm) • Multiperforowane – 
pasują do każdego segregatora

WIĘCEJ PRZEKŁADEK

na str. 196



• najwyższej jakości listwa zasilająca • wykonana z polikarbonatu - stabilna i odporna na uderzenia • długość przewodu 2,5 m  
• długość listwy 44 lub 63 cm • ilość gniazd z uziemieniem 5 lub 8 • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2 • ochrona 
przed przepięciami oraz prądami błądzącymi do 13500 A • specyfika: wyjście przewodu naprzeciwko wyłącznika - praktyczna  
obsługa np. pod biurkiem • szerokie rozmieszczenie gniazd umożliwia podłączenie zasilaczy lub wtyczek pod kątem 45° 
• gumowe stopki uniemożliwiają przesunięcie listwy • podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubie-
gunowy • możliwe przymocowanie do ściany • z zabezpieczeniem przed dziećmi • zabezpieczenie 
termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A • ubezpieczenie do 5 mln EUR za szkody 
osobowe i materialne w ramach ubezpieczenia wyrobów producenta • gwarancja 5 lat
PB095 – 5 gniazd, 2,5 m, srebrny
PB096 – 8 gniazd, 2,5 m, srebrny

4.500 A
Ubezpieczenie do

za szkody osobowe i materialne 
w ramach naszego 

ubezpieczenia wyrobów

5 milinów EUR

Mounting

www.brennenstuhl.com
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2,5 m

2,5 m

Zabezpiecz się zanim będzie za późno!
- rozdział prądu do biura i domu.

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa Super-Solid 13500 A
Chroni wartościwe urządzenia elektryczne przed przepięciami oraz prądami błądzącymi.

W Polsce obowiązującym standardem
gniazd elektrycznych jest tzw. typ E. Typ ten

często określany jest mianem francuskiego. Stosuje 
się go we Francji, w Belgii, w Polsce, w Czechach, na Słowacji.

Praktyką stosowaną w Polsce, w przypadku gniazdek pojedynczych,
jest łączenie przewodu fazowego z lewej strony, a neutralnego z prawej – patrząc

na gniazdko, gdy bolec (zwany też kołkiem ochronnym) jest na górze. Należy jednak
podkreślić,  że praktyka ta nie ma żadnego wsparcia w obowiązujących przepisach i nie wolno

na niej polegać. W szczególności nie wolno zakładać, że przewód neutralny w prawym otworze posłuży  
za uziemienie ochronne! Zasada ta nie może być spełniona w przypadku większości gniazd podwójnych,  

ze względu na ich wewnętrzną konstrukcję.

WARTO
WIEDZIEĆ:

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (nie mylić z tradycyjnymi przedłużaczami) to rekomendowane rozwiązania  
biurowo-domowe posiadające dodatkowe zabezpieczenia przed tzw. prądami błądzącymi, awariami sieci przesyłowej oraz 
wyładowaniami atmosferycznymi – nagłymi impulsami wielkich napięć. Wśród najpowszechniej spotykanych zabezpieczeń  
stosuje się: włączniki, bezpieczniki topikowe - chroniące przed nadmiernym wzrostem natężenia prądu oraz układy  
warystorowe – chroniące przed zbyt wysokim napięciem. Rozwiązania takie stosuje się głównie do zabezpieczania sieci  
komputerowych (serwery, stacje PC), drogiego i „wrażliwego” sprzętu audio-video oraz AGD-RTV.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę, która idealnie wpisuje się w Państwa potrzeby i oczekiwania. 
Najpopularniejsza klasyfikacja artykułów elektrycznych obejmuje następujące grupy asortymentowe:

1. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE.
2. PRZEDŁUŻACZE LISTWOWE.

Sprzęt elektroniczny występuje w każdym biurze i gospodarstwie domowym.  
Bez sprawnie działającej sieci elektrycznej trudno dzisiaj wyobrazić sobie  

funkcjonowanie bez obaw i trosk o bezpieczeństwo wyposażenia. 

BL_rozkladowki_PBS_2018.indd   8 20.12.2017   16:04



• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem • max. obciążenie 3500 W  
przy przewodzie 1,5 mm2 • gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym 
umieszczone pod kątem 45°, także dla wtyczek kątowych • inteligentny,  
zdejmowalny zaczep do prostego, nieskomplikowanego montażu  
• w zaczepie znajdują się dodatkowe otwory do przymocowania 
poprzez: opaskę do kabli, rzepy lub inny materiał • podświetlany 
wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy • praktyczny nawój 
kabla • stabilna, ładna forma, odporna na łamanie tworzywa 
sztucznego • z ochroną dla dzieci • wyprodukowana  
w Niemczech • gwarancja 5 lat 
PB742-2 – 4 gniazda, 1,8 m, czarny
PB742-5 – 4 gniazda, 1,8 m, szary
PB854-2 – 6 gniazd, 3 m, czarny
PB854-5 – 6 gniazd, 3 m, szary

Listwa zasilająca Premium-Line
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• długość przewodu: 2 m • długość listwy 39 lub 51 cm • ilość gniazd z uziemieniem  
8 lub 10 • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2 • z zaciskiem  
pozwalającym na skrócenie zbędnej długości kabla • komfortowe  
odstępy gniazdek • z uchwytami do montażu na ścianie  
• z zabezpieczeniem przed dziećmi • zabezpieczenie  
termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A  
• gwarancja 5 lat
PB094 – 39 cm, 10 gniazd, 2 m, czarny
PB093 – 51 cm, 8 gniazd, 2 m, czarny

www.brennenstuhl.com
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Listwa zasilająca Primera-Line

1,8 m

3 m

2 m

2 m

• idealny do stosowania w trudnych warunkach na budowie, w warsztacie oraz w przemyśle  
• ochrona przed ciałami obcymi, bryzgoszczelne (IP44) • bęben z blachy stalowej, ocynkowanej,  
na szczególnie stabilnym stelażu • funkcja przedłużacza: TAK (25 m) • funkcja rozdzielacza,  
4 gniazda wtykowe • ochrona przed przegrzaniem • ergonomiczny uchwyt z prowadnicą  
do zwijania i rozwijania kabla • gwarancja 3 lata
PB899 – 4 gniazda, 25 m, srebrny

Przedłużacz bębnowy Garant Stal 240

www.brennenstuhl.com
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Przedłużacze listwowe – najpopularniejsze rozwiązania pozwalające dostarczyć zasilanie do urządzeń oddalonych  
od tradycyjnego gniazdka elektrycznego. Przedłużacze różnią się od siebie grubością przewodu, średnicą pojedynczej żyły, 
maksymalnym obciążeniem, długością kabla, ilością gniazdek, wyposażeniem (z wyłącznikiem lub bez), sposobem montażu, 
kątem, pod jakim znajdują się gniazdka, czy też designem korpusu. UWAGA: Nie zabezpieczają należycie przed wyładowaniami 
atmosferycznymi, skokami napięcia/natężenia oraz prądami błądzącymi.

• podstawowe, ekonomiczne rozwiązanie • ilość gniazd  
z uziemieniem: 3 • gniazdka umieszczone pod kątem 45°  
• max. obciążenie 2300 W przy przewodzie 1,0 mm2

PB896 – 3 gniazda, 1,5 m, biały 
PB897 – 3 gniazda, 3 m, biały 
PB894 – 3 gniazda, 5 m, biały 
PB552 – 3 gniazda, 3 m, z wyłącznikiem, biały

Przedłużacz zasilający

3 m1,5-5 m

BL_rozkladowki_PBS_2018.indd   9 20.12.2017   16:04
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indeks rodzaj
ES606 1-5
ES607 1-6
ES608 1-10
ES609 1-12

PRZEKŁADKI PP LEITZ WOW
Przekładki do wielokrotnego użytku z serii WOW
Mocny, przezroczysty PP o grubości 0,3 mm • Format A4+ pozwala na 
szybki dostęp do dokumentów, nawet w przypadku przechowywania ich 
w koszulkach • Zadrukowane numerycznie przekładki do łatwego sortowania 
• 11 uniwersalnych otworów umożliwiających wpinanie do segragatoraPRZYBORNIKI NA BIURKO

indeks kolor
DN1071-10 biały
DN1071-2 czarny

DN1071-01 transparentny
niebieski

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

PRZYBORNIK NA BIURKO HAN RONDO
Tworzywo odporne na pęknięcia i odkształcenia
Wysoka jakość wykonania z odpornego na pęknięcia i odkształcenia 
polistyrenu • Wyposażony w 9 przedziałów: 3 przednie – małe, przeznaczone 
na drobne akcesoria biurowe, 3 tylne – duże, przeznaczone na artykuły 
piśmienne (mieści ok. 40 długopisów), 1 przeznaczona na karteczki, bloczki, 
wizytówki, etc., 1 tylna, przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe, 
pocztówki, koperty, etc. • Zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem 
powierzchni • Wymiary: 140x140x109 mm

PRZYBORNIK NA BIURKO HAN BRAVO
Istnieje możliwość połączenia kilku pojemników
Wykonany z trwałego polistyrenu • Powierzchnie o wysokim połysku 
• 4 przegrody na artykuły piszące • 1 mini przegródka na spinacze • Stabilny 
– grubość ścianek 2 mm • Wymiary 109x109x90 mm

indeks kolor
DN1070-10 biały
DN1070-2 czarny
DN1070-1 niebieski

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

PRZYBORNIK NA BIURKO ESSENTIALS COMPACT
Utrzymany w nowoczesnej stylistyce
Praktyczny przybornik na biurko • Wykonany z tworzywa sztucznego 
odpornego na pęknięcia • Antypoślizgowe nóżki

PRZYBORNIK NA BIURKO ESSENTIALS
Antypoślizgowa podstawa
Wygodny i funkcjonalny, wykonany z tworzywa odpornego na pęknięcia 
• Z licznymi przegródkami, dyspenserem na taśmę klejącą oraz plastikowym 
kubeczkiem • Sprzedawany bez wypełnienia

indeks
CX71

indeks
CX72

indeks rodzaj
ES362 1-5 numeryczne
ES210 1-6 numeryczne
ES126 1-10 numeryczne
ES364 1-12 numeryczne
ES503 1-20 numeryczne
ES365 1-31 numeryczne
ES1220 1-54 numeryczne
ES366 A-Z alfabetyczne

PRZEKŁADKI PP SZARE A4 ESSELTE
Wzmocniony perforowany pasek na karcie opisowo-informacyjnej
Na indeksach nadruk numeryczny lub alfabetyczny • Multiperforowane – 
pasują do każdego segregatora • Z kartą informacyjno-opisową, której pasek 
z perforacją jest wzmocniony folią
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PRZYBORNIK NA BIURKO DUŻY KBK
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
Duży przybornik na biurko • Z „jeżem”• Wymiary 23x17x5 cm

indeks kolor
MAR028-20 przezroczysty
MAR028-22 dymny

indeks rodzaj
KW1009-2 czarny
KW1009-22 dymny

PRZYBORNIK NA BIURKO PŁASKI  
YELLOWONE YL-T08
Posiada 8 przegródek
Przybornik płaski wykonany z wysokiej jakości tworzywa  
• Wymiary: 355 x 228 x 25 mm

PUDŁA

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE KBK
Idealna relacja ceny do jakości
Do przechowywania dokumentów, katalogów w formacie A4 wypiętych 
z segregatorów • Łatwe w składaniu • Mocne • Posiadają duże pole do 
opisu zawartości

indeks kolor szerokość
MAR004-1 niebieski 80 mm
MAR004-14 brązowy 80 mm
MAR003-1 niebieski 100 mm
MAR003-14 brązowy 100 mm

indeks
FE526

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE WOODGRAIN
System FastFold pozwala na złożenie pudła w kilka sekund
W biurach może służyć do archiwizacji dokumentów w pudełkach 
na akta (seria Basic, Prima lub System) lub w segregatorach • W domu 
idealne do przechowywania zabawek, odzieży, artykułów sezonowych itp. 
• Wytrzymałe i bezpieczne – wykonane z grubej tektury falistej z podwójnym 
systemem ścian bocznych • Łatwe do złożenia • Otwory w ścianach bocznych 
ułatwiają przenoszenie • Duże etykiety do opisu zawartości • Dostępne 
w opakowaniu po 2 sztuki • Wymiar produktu zewnętrzny 340x295x405 mm 
• Wymiar produktu wewnętrzny 325x285x385 mm

indeks
PB363

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE Q-CONNECT ZBIORCZE
Produkt bezkwasowy
Wykonane z szarej tektury o gramaturze 483 g/m2 (dno) i 370 g/m2 (wieko) 
• Typ fali B (dno) i E (wieko) • Mieści 6 tradycyjnych pudełek 80 mm 
5 o szerokości 100 mm, 4 o szerokości 120 mm • Możliwość umieszczania 
tradycyjnych segregatorów dźwigniowych (max. 6 sztuk) • Pudło posiada 
ścianki opisowe oraz estetyczne wykończenie • Specjalnie profilowane 
otwory ułatwiają przenoszenie • Wzmocniona konstrukcja dna gwarantuje 
długotrwałe wykorzystanie • Dzięki zdejmowanemu wieku dostęp 
do zawartości jest niezwykle wygodny • Wymiary 515x305x350 mm 
• Kolor szary

indeks kolor
MAR005-1 niebieski
MAR005-14 brązowy

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE ZBIORCZE KBK
Uniwersalne i ekonomiczne pudło archiwizacyjne
Łatwe w składaniu • Mocne • Posiada duże pole do opisu zawartości • Mieści 
5 pudełek 80 mm lub 4 pudełka 100 mm



198 biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l
P

ULTRA

XXLXXL

 5 rozmiarów

 pojemność:  800-2000 kartek

 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

 trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ B, 390 g/m2)

 łatwe do złożenia

 nowoczesny design

Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny  do produkcji 
wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób. 
Promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe światowe 
standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje  legalność 
pochodzenia surowca.

Indeks Kolor Pojemność

DN956-2  czarny

800 
kartek

DN956-3  czerwony

DN956-11  granatowy

DN956-1  niebieski

DN956-4  zielony

DN956-6  żółty

Wymiary (mm): 80 x 257 x 320

Indeks Kolor Pojemność

DN312-2  czarny

1000 
kartek

DN312-3  czerwony

DN312-11  granatowy

DN312-1  niebieski

DN312-4  zielony

DN312-6  żółty

Wymiary (mm): 100 x 257 x 320

Indeks Kolor Pojemność

DN308-14  brązowy

800 
kartek

DN308-3  czerwony

DN308-1  niebieski

DN308-5  szary

DN308-4  zielony

DN308-6  żółty

Wymiary (mm):  80 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/80 PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/100

Indeks Kolor Pojemność

DN309-14  brązowy

1000
kartek

DN309-3  czerwony

DN309-1  niebieski

DN309-5  szary

DN309-4  zielony

DN309-6  żółty

Wymiary (mm):  100 x 340 x 297

PUDEŁKA A4/80
ŚCIĘTE, LAKIEROWANE

Indeks Kolor Pojemność

PB812-14  brązowy 1550 
kartekPB812-1  niebieski

Wymiary (mm):  155 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/155

Indeks Kolor Pojemność

DN1233-14  brązowy 2000 
kartekDN1233-1  niebieski

Wymiary (mm):  200 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/200

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4 I ŚCIĘTE

  

PUDEŁKA A4/100
ŚCIĘTE, LAKIEROWANE

Indeks Kolor Pojemność

DN310-14  brązowy

1200 
kartek

DN310-3  czerwony

DN310-1  niebieski

DN310-5  szary

DN310-4  zielony

DN310-6  żółty

Wymiary (mm):  120 x 340 x 297

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4/120
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indeks kolor gramatura grzbiet (mm)
DN314 niebieski

390 g/m2 80
DN313 niebieski 100
Wymiary (mm):  80 x 320 x 257 / 100 x 320 x 257

indeks kolor gramatura
DN929-14 brązowy

490 g/m2

DN929-1 niebieski
Wymiary (mm):  545 x 363 x 317

indeks kolor gramatura
PB359-14 brązowy 450 g/m2

PB359-1 niebieski 490 g/m2

Wymiary (mm):  558 x 370 x 315

indeks kolor gramatura
PB813-14 brązowy 450 g/m2

PB813-1 niebieski 490 g/m2

Wymiary (mm):  555 x 360 x 315

Pudła zbiorcze wzmocnione 
ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA

✓ ✓

Pudła zbiorcze wzmocnione
ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA

Pudła zbiorcze
KLAPA ZDEJMOWANA

Pudełka A4/80/100
ŚCIĘTE

BEZPIECZNE 

PRZENOSZENIE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 26 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

  standardowe lub wzmocnione, o zwiększonej  

wytrzymałości

 z klapą górną lub frontową

 udźwig 12, 13  lub 26 kg

 wytrzymują ustawienie w 3 poziomach

 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

  trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ C, do 490 g/m2)

  frontowa klapa gwarantuje łatwy dostęp do zawartości

  mieszczą różną kombinację pudeł A4 lub segregatorów

 ekologiczne, posiadają certyfikat FSC

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4 ŚCIĘTE I ZBIORCZE
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Indeks

A ES969
ES985

 ES986

ES988
 ES987

RECYCLABLE
RECYCLED

Indeks

• 

 ES989

ES990

 ES991

• 

 
 

 ES992

 
  

ES996 

F  ES997

  
 

   
 

   
 

 

 

FF
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RECYCLABLE
RECYCLED

     Indeks

 ES924
ES925
ES926

 ES927

ES928
 ES929

 ES965

ES966

    Indeks

100 x 345 x 245 ES073-1
ES073-4
ES073-3
ES073-6
ES073-10

80 x 345 x 245 ES072-1
ES072-4
ES072-3
ES072-6
ES072-10

150 x 345 x 245 ES061
200 x 345 x 245 ES071-10

Mieści zawartość segregatora 75 mm/80 mm 97 x 355 x 300 ES236
Na segregatory (mieści 6 segregatorów 
lub 6 pojemników 80 mm)

525 x 338 x 306 ES237

Otwierane z góry (mieści 6 x pudło 80 mm
lub 5 x pudło 100 mm)

550 x 255 x 365 ES234

RECYCLABLE
RECYCLED

B

Naciśnij



Szybkie i proste 
składanie dzięki 

zatrzaskom

Mocne metalowe 
uchwyty ułatwiające 

przenoszenie

Metalowa ramka na 
etykietę do opisu 

zawartości

Wzmocnione rogi 
pokrywy

www.leitz.com

KOLEKCJA PUDEŁ CLICK & STORE
Stylowy i praktyczny system do archiwizacji, zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi trendami wzornictwa, wygląda 
świetnie zarówno w domu, jak i w biurze. Pudła Leitz wykonane są z mocnego kartonu pokrytego laminowanym 
papierem, który stanowi długotrwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Możliwość wielokrotnego składania 
i rozkładania pudeł pozwoli na zaoszczędzenie miejsca, gdy ich nie będziemy używać.

Pudła na płyty
Pudło małe
Idealne do przechowywania drobiazgów oraz płyt CD, mieści 30 
standardowych plastikowych opakowań, 60 cienkich opakowań lub 160 
papierowych kopert
143 x 136 x 352 mm ES580-
Pudło na drobiazgi i DVD
Mieści 20 standardowych opakowań lub 40 cienkich opakowań
206 x 147 x 352 mm ES1150-

Pudła uniwersalne
Małe (format A5+) 220 x 160 x 282 mm ES1015-

Średnie (format A4+) 281 x 200 x 370 mm ES1022-

Duże (format A3+) 369 x 200 x 482 mm    ES530-

Inne możliwości przechowywania
Pojemnik na czasopisma Leitz Click & Store
Składany pojemnik na czasopisma z otworem na palec  
na grzbiecie i etykietą do opisu zawartości.   ES984-
Pojemnik z szufladami Leitz Click & Store
3 szuflady 286 x 282 x 358 mm ES559-

4 szuflady 286 x 282 x 358 mm ES686-

Pudło na teczki zawieszane* 357 x 285 x 367 mm ES351-*

Pudła z przegródkami
Aby uporządkować rzeczy wewnątrz pudeł, warto zastosować 
system wewnętrznych przegródek.

Małe 220 x 110 x 285 mm ES1148-

Duże 280 x 100 x 370 mm ES1149-

Pudła uniwersalne w formie sześcianu
Forma sześcianu zwiększa pojemność pudeł, co pomaga 
w przechowywaniu większych lub owalnych przedmiotów. Duże pudła 
pasują wymiarem do standardowych mebli mających formę sześcianu 
i można w nich zmieścić segregatory i foldery A4, zarówno w ułożeniu 
pionowym, jak i poziomym. Pudła średnie pasują wymiarem do regałów 
na książki i łatwo zmieszczą przedmioty w formacie A5 oraz książki.

Rozmiar M 240 x 240 x 250 mm    ES1325-

Rozmiar L 300 x 300 x 330 mm   ES1326-

1 32* Dostępne tylko w kolorze białym -10 i czarnym -2

NOW
E 

rozmiary

8
Różowy

1
Niebieski

4
Zielony

7
Pomarańczowy

12
Fioletowy

13
Turkusowy

Więcej produktów z kolekcji WOW znajdziesz na stronach 22-23


