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DURAFRAME® MAGNETIC PLUS A4 

Ramka magnetyczna z dodatkową magnetyczną 
przednią osłoną dla łatwiejszej wymiany informacji.

indeksw opak.kolor
żółty/czarny DU1082
zielony/białyDURAFRAME MAGNETIC SECURITY DU1083
czerwony/białyDURAFRAME MAGNETIC SECURITY

DURAFRAME MAGNETIC SECURITY

DU1084

5 szt.
5 szt.
5 szt.

Dwukolorowe ramki magnetyczne do prezentacji znaków ostrzegawczych i instrukcji 
związanych z bezpieczeństwem. Zgodne z ISO 3864-4.

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4

DURAFRAME® MAGNETIC
Magnetyczne ramki informacyjne w różnych formatach i kolorach. 
Szybka wymiana informacji. Wykorzystanie w pionie i w poziomie.

 

 wersja DURAFRAME kolor w opak. indeks
DU1497-2
DU1497-15
DU1496-2
DU1496-15
DU175-2

DU175-11
DU175-7
DU175-15
DU1492-2

5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.

5 szt.
5 szt.
5 szt.
5 szt.

czarny
srebrny
czarny
srebrny
czarny

granatowy
pomarańczowy
srebrny
czarny

DU175-35 szt.czerwony

DU1492-15

MAGNETIC A6 
MAGNETIC A6 
MAGNETIC A5 
MAGNETIC A5 
MAGNETIC A4

MAGNETIC A4 
MAGNETIC A4
MAGNETIC  A4 
MAGNETIC  A3 

MAGNETIC A4 

MAGNETIC  A3 5 szt.srebrny

kolor w opak. indeks
DU1521-2

DU1521-15
1 szt.
1 szt.

czarny
srebrny

DURAFRAME®  MAGNETIC RAMKI MAGNETYCZNE
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Samoprzylepna, magnetyczna ramka informacyjna. 
Różne formaty. Wszechstronne zastosowanie. 
Możliwość naklejenia na każdą gładką i stabilną 
powierzchnię. Możliwość odklejenia i ponownego 
przyklejenia np. w innym miejscu. Łatwa wymiana 
informacji – wystarczy odchylić magnetyczną osłonę. 
Możliwość wykorzystania z obu stron na szklanej 
powierzchni – tylna ścianka wykonana z przezroczystej 
folii. Dowolny układ – pion i poziom. 

 Wersja Kolor w opak. Indeks
DURAFRAME NOTE A4 DU227-2

DU227-15DURAFRAME NOTE A4
1 szt.
1 szt.

czarny
srebrny

DURAFRAME® NOTE
Samoprzylepna ramka informacyjna DURAFRAME® NOTE 
umożliwia bezpośrednie wpisywanie informacji na kartce
w formacie A4 np. liście z podpisami. Szybkie umieszczenie 
ramki, łatwa obsługa i profesjonalny wygląd.

DU118-152 szt.DURAFRAME A4 srebrmy
DU018-142 szt.DURAFRAME A4 złoty
DU1553-22 szt.DURAFRAME A4 SUN czarny
DU1553-152 szt.DURAFRAME A4 SUN srebrny
DU117-22 szt.DURAFRAME A3 czarny
DU117-152 szt.DURAFRAME A3 srebrmy
DU1554-22 szt.DURAFRAME A3 SUN czarny
DU1554-152 szt.DURAFRAME A3 SUN srebrmy

 DURAFRAME® Różne formaty i kolory. Do zastosowania niemal w każdym budynku.

 

 Wersja Kolor w opak. Indeks
DURAFRAME A6 DU120-2

DU120-15
DU119-2
DU119-15
DU118-2

DU118-3
DU118-4
DU118-11
DU118-7

DURAFRAME A6
DURAFRAME A5
DURAFRAME A5
DURAFRAME A4

DURAFRAME A4
DURAFRAME A4
DURAFRAME A4
DURAFRAME A4

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

czarny
srebrny
czarny
srebrny
czarny

czerwony
zielony
granatowy
pomarańczowy

DU118-10DURAFRAME A4 2 szt.biały

DURAFRAME® POSTER
Przeznaczona do przyklejania do szyb i innych płaskich powierzchni. Idealne rozwiązanie 
na wystawy sklepowe. Antyrefleksyjna folia zapewnia komfort czytania. Stabilizator promieni 
UV dba o pozostawienie oryginalnych barw jak najdłużej.

DURAFRAME® POSTER SUN
Samoprzylegająca ramka przyklejana bez użycia kleju. Nakładanie na wilgotną powierzchnię. 
Do miejsc narażonych na działanie słońca. Odporna na wysoką temperaturę – do 70 stopni. 
Nie odbija światła. Stabilizator promieni UV.

 

 

 

 Wersja Kolor w opak. Poster
A2 42 x 59,4 cm DU613-2

DU613-15
DU614-2
DU614-15
DU615-2
DU615-15

A2 42 x 59,4 cm
B2 50 x 70 cm
B2 50 x 70 cm
A1 59,4 x 84 cm
A1 59,4 x 84 cm

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

czarny
srebrny
czarny
srebrny
czarny
srebrny

DU1555-2
DU1555-15

B1 70 x 100 cm
B1 70 x 100 cm

1 szt.
1 szt.

czarny
srebrny

Poster Sun
DU1556-2
DU1556-15
DU1557-2
DU1557-15
DU1558-2
DU1558-15
DU1559-2
DU1559-15

 

DURAFRAME® 

SAMOPRZYLEPNE 
RAMKI MAGNETYCZNE



205biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

R

indeks kolor wymiary
PB736-15 srebrny 210x297 mm (A4)
PB737-15 srebrny 300x400 mm
PB736-2 czarny 210x297 mm (A4)
PB737-2 czarny 300x400 mm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

RAMKA NA ZDJĘCIA Q-CONNECT
Posiada szklaną szybkę
Wykonana z tworzywa sztucznego • Tył wykonany z płyty HDF • Ramka A4 
wyposażona w nóżkę do postawienia oraz haczyk do zawieszania, ramka 
300x400 mm wyposażona w sam haczyk

REKLAMÓWKI

REKLAMÓWKI HDPE STELLA
indeks rodzaj opak.
ST033 "5" 24/6/44 200 szt.
ST106 "8" 27/7/48 200 szt.
ST034 "10" 30/7/53 100 szt.

indeks rodzaj opak.
ST093 "15" 34/9/62 100 szt.
ST035 "20" 37/11/78 100 szt.

RĘCZNIKI PAPIEROWE

RĘCZNIK PAPIEROWY NEXXT MAXI CELULOZA
Miękki i przyjemny w dotyku
Ręcznik kuchenny MAXI / MAXI PLUS 100% CELULOZA 
• Kolor: Biały • Ilość warstw: 2 (2x18 g/m2) • Ilość listków: 300 / 500 
• Długość rolki: 60 m / 100 m • Wysokość rolki: 220 mm • Chłonny 
i wytrzymały papier wykonany w 100% z celulozy • Nie rozrywa się, 
nie roluje, nie pozostawia mokrych kawałków papieru

indeks kolor długość
EM1037 biały 60 m
EM1038 biały 100 m

indeks szerokość średnica długość kolor rodzaj
ME015 21 cm 19 cm 160 m biały gofrowany
ME307 26 cm 39 cm 700 m super biały gładki
ME367 21 cm 13 cm 70 m biały gładki

RĘCZNIK PAPIEROWY MERIDA TOP MAXI, MINI
Dwuwarstwowy, gofrowany
100% celulozy • Perforowany co 25 cm • Miękki

indeks kolor rodzaj ilość warstw długość
ilość 
w opakowaniu

JAR001 zielony makulaturowy 1 130 m 1 szt

RĘCZNIK PAPIEROWY JUMBO RĘCZNIK PAPIEROWY NEXXT PREMIUM CELULOZA
Miękki i przyjemny w dotyku
Dwuwarstwowy (2x18 g/m2) • 50 listków na rolce • Długość rolki 10 m 
• Wysokość rolki 220 mm • Wysokiej jakości papier • 2 sztuki w opakowaniu

indeks kolor długość
EM1036 biały 10 m
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indeks rodzaj ilość
AND007 Leo 2 szt.
NI002 Mola 3+1 4 szt.

RĘCZNIKI PAPIEROWE RĘCZNIKI ZZ BIAŁE
Ręcznik 2 warstwowy
100% celuloza • 3000 listków w opakowaniu

indeks kolor rozmiar
SC148 biały 23x25 cm

RĘCZNIKI ZZ NEXXT MAKULATUROWE
Dobra jakość w świetnej cenie
Jednowarstwowe (36 g/m2) • 20 x 200 listków • Uniwersalne i praktyczne 
• Wyprodukowane zgodnie z najlepszymi standardami recyklingu • Posiadają 
Certyfikat BRC CP • Wymiary ręcznika 23 x 25 cm

RĘCZNIKI ZZ NEXXT CELULOZA
W 100% celulozowe
Dwuwarstwowe (2x18 g/m2) • 20 x 150 listków • Wysokiej jakości ręczniki 
składane • Bardzo chłonne i wytrzymałe

indeks kolor rozmiar
EM1023-5 szary 23 x 25 cm
EM1023-4 zielony 24 x 25 cm
EM1023-10 biały 25 x 25 cm

indeks kolor rozmiar
EM1024-10 biały 23 x 25 cm

RĘKAWICE

RĘKAWICE FOLIOWE
Idealne na stacje benzynowe
Doskonale nadają się do krótkotrwałego zastosowania wszędzie tam gdzie 
musimy chronić ręce lub towar przed zanieczyszczeniem • Wykonane 
z oryginalnego surowca HDPE świetnie nadają się do wykorzystania 
przy kontaktach z artykułami spożywczymi • Najczęściej stosowane w handlu 
artykułami spożywczymi i na stacjach benzynowych

indeks rodzaj
IK006 M
IK005 L

RĘKAWICE GOSPODARCZE GUMOWE
Wytrzymałe i niezawodne
Wysokiej jakości rękawice gospodarcze flokowane bawełną • Super grube 
• Antypoślizgowe • Miękkie i elastyczne • Rękawice do minimalnych 
zagrożeń, chronią przed czynnikami mechanicznymi i środkami czyszczącymi 
słabego działania • Wyrób wyprodukowany z lateksu kauczuku naturalnego, 
może wywoływać działanie alergizujące

indeks rodzaj
IK016 S
IK017 M
IK018 L
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indeks rodzaj
IK019 S
IK020 M
IK021 L

RĘKAWICE LATEKSOWE MASTER
Pudrowane mączką kukurydzianą
Rękawice diagnostyczne i ochronne • Pudrowane mączką kukurydzianą 
• Do jednorazowego użycia • Niejałowe • Nadają się do celów specjalnych

indeks rodzaj ilość
ME373 S 100 szt.
ME374 M 100 szt.
ME375 L 100 szt.

RĘKAWICE WINYLOWE
Polecane dla osób z wrażliwą skórą
Jednorazowego użytku • Bezbarwne • Szczelność/jakość AQL 2,5 
• Okres przydatności do 5 lat

indeks rodzaj rozmiar ilość w zgrzewce
EM893 termiczne 28x20 m.b. 10 rolek
EM047 termiczne 28x25 m.b. 10 rolek
EM048 termiczne 28x30 m.b. 10 rolek
EM049 termiczne 32x30 m.b. 10 rolek
EM051 termiczne 38x25 m.b. 10 rolek
EM052 termiczne 38x30 m.b. 10 rolek
EM056 termiczne 44x30 m.b. 10 rolek
EM058 termiczne 49x30 m.b. 10 rolek
EM059 termiczne 56x30 m.b. 10 rolek
EM348 termiczne 57x06 m.b. 8 rolek
EM062 termiczne 57x20 m.b. 10 rolek
EM063 termiczne 57x25 m.b. 10 rolek
EM064 termiczne 57x30 m.b. 10 rolek
EM065 termiczne 57x40 m.b. 10 rolek
EM1032 termiczne 57x100 m.b. 6 rolek
EM067 termiczne 60x30 m.b. 10 rolek
EM069 termiczne 80x30 m.b. 10 rolek
EM387 termiczne 80x80 m.b. 6 rolek
EM072 termiczne 110x20 m.b. 10 rolek
EM074 termiczne 110x30 m.b. 10 rolek

indeks rodzaj rozmiar ilość w zgrzewce
EM075 do telefaksu 210x15 m.b. 12 rolek
EM076 do telefaksu 210x30 m.b. 6 rolek
EM077 do telefaksu 210x50 m.b. 3 rolki
EM079 do telefaksu 216x15 m.b. 12 rolek
EM080 do telefaksu 216x30 m.b. 6 rolek
EM101 kasowe samokopiujące 57x20 m.b. 10 rolek
EM103 kasowe samokopiujące 76x20 m.b. 10 rolek
EM104 kasowe samokopiujące 76x25 m.b. 10 rolek
EM106 kasowe samokopiujące 114x20 m.b. 10 rolek
EM108 kasowe samokop. chemiczne 57x20 m.b. 10 rolek
EM109 kasowe samokop. chemiczne 76x20 m.b. 10 rolek
EM084 kasowe offsetowe 38x30 m.b. 10 rolek
EM088 kasowe offsetowe 44x30 m.b. 10 rolek
EM090 kasowe offsetowe 57x25 m.b. 10 rolek
EM091 kasowe offsetowe 57x30 m.b. 10 rolek
EM092 kasowe offsetowe 57x40 m.b. 10 rolek
EM095 kasowe offsetowe 69x30 m.b. 10 rolek
EM097 kasowe offsetowe 76x30 m.b. 10 rolek
EM098 kasowe offsetowe 114x30 m.b. 10 rolek

ROLKI KASOWE I FAKSOWE
Gwarantowana wysoka jakość produktu
Termiczne i faksowe
Produkowane są z papieru termoczułego o gramaturze 50 ± 5 g/m2 
• Producent papieru udziela gwarancji trwałości wydruku do 6 lat • Typowe 
zastosowanie rolek termicznych: kasy, bankomaty, telefaksy
Samokopiujące
Przy produkcji rolek kasowych z kopią (samokopia) zastosowano wysokiej 
jakości papier samokopiujący, którego producent udziela 5 lat gwarancji 
na zdolność kopiowania papieru i 25 lat gwarancji na trwałość kopii
Offsetowe
Rolki offsetowe marki Emerson produkowane są z białego, bezdrzewnego 
i bezpyłowego papieru offsetowego. Zastosowanie wysokiej jakości 
papieru offsetowego w produkcji rolek kasowych zapewnia długotrwałe 
i bezawaryjne funkcjonowanie maszyn liczących
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ROZSZYWACZE

indeks kolor
DN464-2 czarny
DN464-3 czerwony
DN464-11 granatowy

ROZSZYWACZ DONAU Z BLOKADĄ
Posiada mechanizm blokujący ostrza
Bezpieczny w użyciu

indeks kolor
PP587-2 czarny
PP587-1 niebieski
PP587-3 czerwony
PP587-4 zielony pastel

ROZSZYWACZ SR 45T
Klasyczny rozszywacz
Nowoczesny design • Wygodna blokada • Przeznaczony do usuwania różnej 
wielkości zszywek • 10 lat gwarancji

indeks kolor
PP586-2 czarny
PP586-3 czerwony
PP586-1 niebieski
PP586-10 kremowyROZSZYWACZ SR 100

Nowoczesny design
Wygodny w użytkowaniu rozszywacz • Możliwość gromadzenia usuniętych 
zszywek w przeciwieństwie do innych rozszywaczy • 10 lat gwarancji

SEGREGATORY

indeks rodzaj kolor
szer. 
grzbietu

DN513 z szyną szary 75 mm
DN514 z szyną szary 50 mm
DN224 bez szyny szary 75 mm
DN260 bez szyny szary 50 mm

SEGREGATOR DONAU 
ARCHIV
Z utwardzanego kartonu 
pozyskanego w drodze 
recyklingu
Wykonany z tektury o grubości 
1,8 mm i gramaturze 1080 g/m2 
• Dźwignia wysokiej jakości 
z dociskaczem • Wzmocniony 
otwór na palec • Wymiary 
320x285 mm • 2 lata gwarancji 
na mechanizm

indeks kolor
DN219-2 czarny
DN219-3 czerwony
DN219-11 granatowy
DN219-17 jasnoniebieski

indeks kolor
DN219-1 niebieski
DN219-4 zielony
DN219-6 żółty

SEGREGATOR MASTER-S A4/75
Wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
Wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową 
(z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100 µm) • Grubość kartonu 2,1 mm 
• Gramatura kartonu 1290 g/m2 • Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem 
• Pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny 
• Szerokość grzbietu 75 mm • Wzmocniony otwór na palec • 2 lata gwarancji 
na mechanizm • Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa • Wymiary 
285x320x75 mm
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indeks kolor
DN220-2 czarny
DN220-3 czerwony
DN220-11 granatowy
DN220-17 jasnoniebieski

indeks kolor
DN220-1 niebieski
DN220-4 zielony
DN220-6 żółty

SEGREGATOR MASTER-S A4/50
Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
Wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową 
(z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100 µm) • Grubość kartonu 2,1 mm 
• Gramatura kartonu 1290 g/m² • Pod mechanizmem dźwigniowym 
umieszczony jest numer kontrolny • Wyposażony w dolną listwę 
wzmacniającą • Szerokość grzbietu 50 mm • Wzmocniony otwór na palec 
• 2 lata gwarancji na mechanizm • Wymienna, obustronna etykieta 
grzbietowa • Wymiary 285x320x50 mm

Wykonane z tektury pokrytej ekologiczną folią 
polipropylenową • Grubość kartonu 2,1 mm 
• Dźwignia z dociskaczem • Wzmocniony otwór 
na palec • Wymienna obustronna etykieta 
grzbietowa

Świetna jakość w atrakcyjnej cenie!

indeks format kolor
PB283-01 A4/50 bez szyny niebieski
PB283-02 A4/50 bez szyny czarny
PB283-03 A4/50 bez szyny czerwony
PB283-04 A4/50 bez szyny zielony
PB283-06 A4/50 bez szyny żółty
PB283-09 A4/50 bez szyny bordowy
PB283-11 A4/50 bez szyny granatowy
PB074-01 A4/75 bez szyny granatowy
PB074-02 A4/75 bez szyny czarny
PB074-06 A4/75 bez szyny żółty
PB074-09 A4/75 bez szyny bordowy
PB074-03 A4/75 bez szyny czerwony
PB074-17 A4/75 bez szyny niebieski
PB074-04 A4/75 bez szyny zielony
PB281-01 A4/50 z szyną niebieski
PB281-02 A4/50 z szyną czarny
PB281-03 A4/50 z szyną czerwony
PB281-04 A4/50 z szyną zielony
PB281-06 A4/50 z szyną żółty
PB281-09 A4/50 z szyną bordowy
PB281-11 A4/50 z szyną granatowy
PB073-01 A4/75 z szyną granatowy
PB073-02 A4/75 z szyną czarny
PB073-03 A4/75 z szyną czerwony
PB073-04 A4/75 z szyną zielony
PB073-06 A4/75 z szyną żółty
PB073-09 A4/75 z szyną bordowy
PB073-17 A4/75 z szyną niebieski
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No.1 SIŁA ZAMKNIĘCIA MECHANIZMU

• Mocniejszy mechanizm gwarantujący 
pewne otwieranie i zamykanie  
mechanizmu nawet do 10 000 razy

No.1 w JAKOŚCI WYKOŃCZENIA

• Folia idealnie przylega do  
kartonu, bez pomarszczeń i bąbli 

• Metalowe okucia zapewniające 
zwiększoną wytrzymałość

Segregator No.1 Esselte 

• Na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety służące do opisu zawartości 
• Otwory blokujące przednią okładkę, otwór na palec na grzbiecie i metalowe okucia 

na dolnych krawędziach ułatwiają użytkowanie i bezpieczne przechowywanie dokumentów 
• Segregator Plus ma okładki o 1,5 cm dłuższe co umożliwia segregowanie dokumentów 

przechowywanych w koszulkach za pomocą przekładek Maxi
• Grzbiet 75/50 mm; mieści 500/350 kartek A4 (80 g/m2)  
• Certyfikat FSC 
• Zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony 
  www.esselte-easyprint.com

QZ 1376

Kolory VIVIDA

No.1 w STABILNOŚCI

• Wysokiej jakości segregator 
zapewniający długotrwałe  
i bezproblemowe stosowanie

kolor A4/50 A4/75 A4/80
biały ES028-10 ES024-10 ES192-10
bordowy ES028-9 ES024-9 –
czarny ES028-2 ES024-2 ES192-2
czerwony ES028-3 ES024-3 ES192-3
fioletowy ES028-12 ES024-12 –
niebieski ES028-1 ES024-1 ES192-1
pomarańczowy ES028-7 ES024-7 –
szary ES028-5 ES024-5 ES192-5
turkusowy ES028-13 ES024-13 –
zielony ES028-4 ES024-4 ES192-4
żółty ES028-6 ES024-6 ES192-6
jasnoniebieski ES028-17 ES024-17 –
jasnozielony ES028-23 ES024-23 –
fuksja ES028-24 ES024-24 –

kolekcja kolor A4/50 A4/75
naturelle beżowy ES029 ES025
naturelle kawowy ES031 ES027
solea jasnoniebieski ES975-17 ES970-17
solea różowy ES975-8 ES970-8
solea fioletowy ES975-12 ES970-12
solea jasnopomarańczowy ES975-07 ES970-07
vivida niebieski ES681-1 ES680-1
vivida czerwony ES681-3 ES680-3
vivida zielony ES681-4 ES680-4
vivida żółty ES681-6 ES680-6
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SEGREGATORY 
DŹWIGNIOWE A4

kolor grzbiet indeks grzbiet indeks
bordowy

50 mm 75 mm

DN321-9
ciemnoniebieski DN322-17 DN321-17

czarny DN322-2 DN321-2
czerwony DN322-3 DN321-3
� oletowy DN322-12 DN321-12

granatowy DN322-11 DN321-11
jasnozielony DN321-23

niebieski DN322-1 DN321-1
pomarańczowy DN321-7

szary DN322-5 DN321-5
turkusowy DN322-13 DN321-13

zielony DN322-4 DN321-4
żółty DN322-6 DN321-6

SEGREGATORY DONAU PREMIUM
– wykonane z tektury obustronnie pokrytej 

ekologiczną folią polipropylenową 
o strukturze płótna (100 μm)

– grubość kartonu: 2,1 mm
– gramatura kartonu: 1290 g/m2

– dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
– pod mechanizmem dźwigniowym

umieszczony jest numer kontrolny
– wyposażone w dolną listwę 

wzmacniającą
– wzmocniony otwór na palec

– 2 lata gwarancji na mechanizm
– wymienna, obustronna 

etykieta grzbietowa
– wymiary: 285 x 320 

x 50 mm lub 75 mm

kolor grzbiet indeks grzbiet indeks
biały

50 mm

DN218-10

75 mm

DN217-10
bordowy DN218-9 DN217-9
brązowy DN218-14 DN217-14

ciemnoniebieski DN218-1 DN217-1
czarny DN218-2 DN217-2

czerwony DN218-3 DN217-3
� oletowy DN218-12 DN217-12

granatowy DN218-11 DN217-11
jasnozielony DN218-23 DN217-23
miedziany DN218-20 DN217-20
niebieski DN218-17 DN217-17

pomarańczowy DN218-7 DN217-7
różowy DN218-8 DN217-8

szary DN218-5 DN217-5
turkusowy DN218-13 DN217-13

zielony DN218-4 DN217-4
złoty – – DN217-18
żółty DN218-6 DN217-6

– wykonane z tektury pokrytej ekologiczną folią 
polipropylenową o strukturze płótna (100 μm)

– grubość kartonu: 2,1 mm
– gramatura kartonu: 1290 g/m2

– dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
– pod mechanizmem dźwigniowym 

umieszczony jest numer kontrolny
– wzmocniony otwór na palec

– 2 lata gwarancji na mechanizm
– wymienna, obustronna etykieta grzbietowa

– wymiary: 285 x 320 x 50 mm lub 75 mm

SEGREGATORY DONAU MASTER

–

–

–

–

–

–
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indeks kolor rodzaj
HL03-11 jasnoniebieski A4/50
HL03-10 biały A4/50
HL03-2 czarny A4/50
HL03-3 czerwony A4/50
HL03-1 niebieski A4/50
HL03-7 pomarańczowy A4/50

indeks kolor rodzaj
HL03-5 szary A4/50
HL03-13 turkusowy A4/50
HL03-4 zielony A4/50
HL03-6 żółty A4/50
HL01-11 jasnoniebieski A4/80
HL01-10 biały A4/80

indeks kolor rodzaj
HL01-2 czarny A4/80
HL01-3 czerwony A4/80
HL01-1 niebieski A4/80
HL01-7 pomarańczowy A4/80
HL01-5 szary A4/80
HL01-13 turkusowy A4/80

indeks kolor rodzaj
HL01-4 zielony A4/80
HL01-6 żółty A4/80

SEGREGATOR Q.FILE STANDARD HERLITZ
Satynowana okleina wewnętrzna w kolorze szarym
Okładka wykonana z tektury powlekanej okleiną PP • Posiada 
klasyczny mechanizm dźwigniowy i listwę zaciskową • Wymienna 
etykieta grzbietowa, wtapiana kieszeń • Stabilizujące okucia 
dolne i metalowa oprawa oczek chwytnych zwiększają walory 
użytkowe segregatora

indeks kolor rodzaj
ES033-10 biały A4/50
ES033-9 bordowy A4/50
ES033-2 czarny A4/50
ES033-3 czerwony A4/50
ES033-12 fioletowy A4/50
ES033-1 niebieski A4/50

indeks kolor rodzaj
ES033-7 pomarańczowy A4/50
ES033-5 szary A4/50
ES033-13 turkusowy A4/50
ES033-4 zielony A4/50
ES033-6 żółty A4/50
ES032-10 biały A4/75

indeks kolor rodzaj
ES032-9 bordowy A4/75
ES032-2 czarny A4/75
ES032-3 czerwony A4/75
ES032-12 fioletowy A4/75
ES032-1 niebieski A4/75
ES032-7 pomarańczowy A4/75

indeks kolor rodzaj
ES032-5 szary A4/75
ES032-13 turkusowy A4/75
ES032-4 zielony A4/75
ES032-6 żółty A4/75

SEGREGATOR ESSELTE EKONOMICZNY A4
Segregator do codziennego użytku
Z mechanizmem dźwigniowym. Oklejony na zewnątrz poliolefiną, która 
zabezpiecza przed zabrudzeniami i wzmacnia okładkę; wewnątrz pokryty 
szarym papierem • Dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie oraz 
otwór na palec, ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki • Na dolnych 
krawędziach metalowe okucia, chroniące przed niszczeniem okładek 
od wielokrotnego wysuwania i wsuwania na półkę • Dwa otwory na 
przedniej okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące okładkę po zamknięciu

SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE STYLE
Nowoczesny design ze szczotkowanym wykończeniem
Mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze 
segregowanie dokumentów • Ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia 
dokumentów podczas przenoszenia • Wewnętrzna kieszeń do wkładania 
dokumentów, CD lub wizytówek • Zaokrąglony grzbiet i uchwyt na długopis 
ułatwiają użytkowanie w podróży • A4/50 mieści 350 kartek A4, A4/75 
mieści 500 kartek A4 • 5 lat gwarancji na mechanizm

kolor A4/50 A4/75
biały ES1131-10 ES1130-10
ciemnoczerwony ES1131-3 ES1130-3
seledynowy ES1131-4 ES1130-4
niebieski ES1131-1 ES1130-1
czarny ES1131-2 ES1130-2

kolor A4/50 A4/75
różowy ES1129-8 ES1128-8
niebieski ES1129-1 ES1128-1
pomarańczowy ES1129-7 ES1128-7

kolor A4/50 A4/75
turkusowy ES1129-13 ES1128-13
fioletowy ES1129-12 ES1128-12
zielony ES1129-4 ES1128-4

SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE WOW
Z efektownym dwukolorowym wykończeniem
Wykonany z lekkiego polipropylenu/polifoamu • Mechanizm 180° 
umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze segregowanie 
dokumentów • Ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów 
podczas przenoszenia • Wewnętrzna kieszeń do przechowywania 
dokumentów, CD i wizytówek • A4/50 mieści 300 kartek A4, A4/75 mieści 
500 kartek A4• 5 lat gwarancji na mechanizm



213biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

S

indeks kolor
DN231-2 czarny
DN231-3 czerwony
DN231-4 zielony
DN231-1 niebieski
DN231-6 żółty
DN231-17 ciemnoniebieski
DN231-11 granatowy

SEGREGATOR MASTER PP A5
Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
Wykonany z tektury o grubości 2,1 mm 
i gramaturze 1290 g/m2 • Pokryty ekologiczną folią 
PP (100 µm) o strukturze płótna • Wewnątrz biała 
wyklejka papierowa • Dźwignia wysokiej jakości 
z dociskaczem • Metalowa dźwignia, mechanizm 
i otwór na palec niklowane • Szerokość grzbietu 
75 mm • Wymiary 75x235x225 mm • 2 lata 
gwarancji na mechanizm

indeks
DN916

SEGREGATOR NA AKTA OSOBOWE
Zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C
Wykonany z tektury pokrytej lakierowaną okleiną • Grubość kartonu 1,9 mm 
• Gramatura kartonu 1170 g/m2 • 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie 
litery O • 20-milimetrowa średnica pierścieni • Szerokość grzbietu 35 mm 
• Do porządkowania i archiwizowania historii zatrudnienia pracownika 
• 2 lata gwarancji na mechanizm • Wymiary 255x315x35 mm

indeks kolor rodzaj
ES1243-8 różowy 4DR/30 mm
ES1243-1 niebieski 4DR/30 mm
ES1243-7 pomarańczowy 4DR/30 mm

indeks kolor rodzaj
ES1243-13 turkusowy 4DR/30 mm
ES1243-12 fioletowy 4DR/30 mm
ES1243-4 zielony 4DR/30 mm

SEGREGATOR RINGOWY LEITZ WOW SOFTCLICK
Wewnętrzna kieszeń do przechowywania dokumentów 
Wykonany z lekkiego polifoamu • Okładka z wytłoczonym wzorem 
• Otwieranie i zamykanie za pomocą jednego przycisku • Kieszeń 
na dokumenty, CD i wizytówki • Uchwyt na długopis • Mieści 280 kartek A4 
• 3 lata gwarancji na mechanizm

indeks rodzaj kolor
ES1207-10 4DR/30mm biały
ES1207-3 4DR/30mm czerwony
ES1207-4 4DR/30mm zielony
ES1207-1 4DR/30mm granatowy
ES1207-2 4DR/30mm czarny

SEGREGATOR RINGOWY LEITZ STYLE SOFTCLICK
Wykonany z lekkiego materiału – polyfoamu 
Nowoczesny design ze szczotkowanym wykończeniem • Srebrne okucia 
• Ergonomiczny i lekki • Wyjątkowo płynnie działający mechanizm

indeks rodzaj kolor szer.
DN226-2 A4/2R/25 mm czarny 40 mm
DN226-3 A4/2R/25 mm czerwony 40 mm
DN226-4 A4/2R/25 mm zielony 40 mm
DN226-1 A4/2R/25 mm niebieski 40 mm
DN229-2 A4/4R/25 mm czarny 40 mm
DN229-3 A4/4R/25 mm czerwony 40 mm
DN229-4 A4/4R/25 mm zielony 40 mm
DN229-1 A4/4R/25 mm niebieski 40 mm
DN230-2 A4/4RD/30 mm czarny 45 mm
DN230-3 A4/4RD/30 mm czerwony 45 mm
DN230-4 A4/4RD/30 mm zielony 45 mm
DN230-1 A4/4RD/30 mm niebieski 45 mm
DN236-2 A5/2R/20 mm czarny 30 mm
DN236-3 A5/2R/20 mm czerwony 30 mm
DN236-4 A5/2R/20 mm zielony 30 mm
DN236-1 A5/2R/20 mm niebieski 30 mm
DN236-11 A5/2R/20 mm granatowy 30 mm

SEGREGATOR RINGOWY DONAU PP
Wewnątrz biała wyklejka papierowa
Wykonany z tektury o grubości 1,9 mm i gramaturze 1170 g/m2 • Mechanizm ringowy • Pokryty 
ekologiczną folią polipropylenową (100 µm) o strukturze płótna • 2- lub 4-pierścieniowy mechanizm 
• Średnica pierścieni 25 mm lub 30 mm • Wymienna, obustronna etykieta grzbietowa • 2 lata 
gwarancji na mechanizm
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indeks kolor rodzaj
ES037-10 biały A4/42/2R
ES037-9 bordowy A4/42/2R
ES037-2 czarny A4/42/2R
ES037-3 czerwony A4/42/2R

indeks kolor rodzaj
ES037-1 niebieski A4/42/2R
ES037-5 szary A4/42/2R
ES037-4 zielony A4/42/2R
ES037-6 żółty A4/42/2R

indeks kolor rodzaj
ES041-10 biały A4/42/4R
ES041-9 bordowy A4/42/4R
ES041-2 czarny A4/42/4R
ES041-3 czerwony A4/42/4R

indeks kolor rodzaj
ES041-1 niebieski A4/42/4R
ES041-5 szary A4/42/4R
ES041-4 zielony A4/42/4R
ES041-6 żółty A4/42/4R

SEGREGATOR RINGOWY ESSELTE
W żywych kolorach i w atrakcyjnym stylu VIVIDA
Standardowy mechanizm z ringami w kształcie koła 
zapewnia łatwe przekładanie pojedynczych kartek • Okładka 
zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z bardzo odpornego 
polipropylenu • Na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą 
do łatwego opisu zawartości • Mieści 190 kartek A4 
(80 g/m2) • Certyfikat FSC ekologiczny

indeks kolor rodzaj
ES043-10 biały A4 4RR/16/30
ES043-1 niebieski A4 4RR/16/30
ES043-2 czarny A4 4RR/16/30
ES055-10 biały A4 4DR/20/38
ES055-1 niebieski A4 4DR/20/38

indeks kolor rodzaj
ES369-10 biały A4 4DR/25/44
ES044-10 biały A4 4DR/30/51
ES044-3 czerwony A4 4DR/30/51
ES044-2 czarny A4 4DR/30/51
ES044-1 niebieski A4 4DR/30/51

indeks kolor rodzaj
ES045-10 biały A4 4DR/40/63
ES045-1 niebieski A4 4DR/40/63
ES046-10 biały A4 4DR/50/77
ES350-10 biały A4 4DR/60/86
ES1290-10 biały A5 2DR/25/47

SEGREGATOR ESSELTE PANORAMA A4
Okładki posiadają zewnętrzne kieszenie
Doskonały do prezentowania ofert, portfolio firmy czy materiałów szkoleniowych • Okładki i grzbiet 
segregatora posiadają zewnętrzne przezroczyste kieszenie, w które można wsunąć wydrukowane według 
własnego wzoru wkładki, tworząc segregator potrzebny na daną chwilę • Wykonany z folii polipropylenowej, 
odpornej na wilgoć i warunki atmosferyczne, dającej segregatorowi długą żywotność i doskonałą jakość, 
jakiej nie zapewnia folia PVC • Mechanizm 4 ringowy w kształcie litery „D” (DR) zapewnia większą 
pojemność • Certyfikat FSC ekologiczny • Minimalna gramatura wkładek to 170-220 g/m2 (łatwo się wsuwa 
i nie zagina)

kolor 2DR/25mm 4DR/25mm
biały perłowy ES725-10 ES726-10
różowy ES725-8 ES726-8
niebieski ES725-1 ES726-1
pomarańczowy ES725-7 ES726-7
turkusowy ES725-13 ES726-13
fioletowy ES725-12 ES726-12
zielony ES725-4 ES726-4

SEGREGATOR LEITZ WOW
Kolory komponują się z produktami WOW ze str.  22-23
Laminowana powierzchnia nadaje błyszczący wygląd i zapewnia wysoką 
jakość • Mechanizm w kształcie litery D zapewnia większą pojemność 
i łatwość przekładania kartek oraz bezpieczne ich przechowywanie 
• Mieści do 230 kartek

SEJFY

indeks rodzaj
OP468 PS 2
OP470 PS 4 DIGI

SEJF OPUS SAFE GUARD
Możliwe awaryjne otwarcie poprzez klucz
Metalowy sejf w kolorze ciemnoszarym • Model PS 4 DIGI wyposażony jest 
w zamek ryglowy otwierany szyfrem • W zestawie dwa lub cztery solidne 
kołki rozporowe typu kotwa
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SKOROSZYTY

indeks rodzaj gramatura rozmiar
BA011 oczkowy 250 g 1/2 A4
BA036 oczkowy 280 g 1/2 A4
BA061 oczkowy 300 g 1/2 A4
BA062 oczkowy 350 g 1/2 A4
BA010 oczkowy 250 g A4
BA067 oczkowy 280 g A4
BA068 oczkowy 300 g A4
BA069 oczkowy 350 g A4

indeks rodzaj gramatura rozmiar
BA013 zawieszany 250 g 1/2 A4
BA076 zawieszany 280 g 1/2 A4
BA077 zawieszany 300 g 1/2 A4
BA078 zawieszany 350 g 1/2 A4
BA012 zawieszany 250 g A4
BA073 zawieszany 280 g A4
BA074 zawieszany 300 g A4
BA075 zawieszany 350 g A4

SKOROSZYT OCZKOWY LUB ZAWIESZANY
Wykonany z tektury bezkwasowej
Wykonany z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5–9,5 oraz 
rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg • Dostępny w gramaturach: 250 g/m2, 280 g/m2, 
300 g/m2 350g/m2, 400 g/m2 oraz 450 g/m2 • Wewnątrz metalowy wąs • Wyposażony 
w zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora – skoroszyt zawieszany • Wyposażony 
w metalowe oczka umożliwiające wpięcie do segregatora – skoroszyt oczkowy • Dostępny 
również bez nadruku – na zamówienie • Format A4

Indeks rodzaj
BA008 250 g
BA039 280 g

Indeks rodzaj
BA056 300 g
BA057 350 g

Indeks rodzaj
BA156 400 g
BA157 450 g

SKOROSZYT Z LISTWĄ LUB Z FAŁDĄ A4
Wykonany z tektury bezkwasowej
Wykonany z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej 
o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg • Dostępny 
w gramaturach: 250 g/m2, 280 g/m2, 300 g/m2, 350g/m2, 400 g/m2 
oraz 450 g/m2 • Wewnątrz metalowy wąs umieszczony w dodatkowym 
pasku tektury zwiększającym jego wytrzymałość

PRODUKT

POLSKI

PRODUKT

POLSKI

SKŁADANKA 

KOMPUTEROWA

Składankę komputerową 

znajdziesz pod hasłem 
„PAPIERY 

KOMPUTEROWE”  
na str. 170

SERWETKI TRÓJWARSTWOWE AHA
Wysoka chłonność
Serwetki są niezbędnym dodatkiem w każdym lokalu gastronomicznym 
• Znajdą też z pewnością zastosowanie w każdej firmie • Papierowe 
serwetki składane trzywarstwowe. Serwetka gastronomiczna wykonana jest 
z surowca wysokiej jakości dzięki czemu jest bardzo chłonna, a jednocześnie 
miękka • Wymiary 33x33 cm • 20 sztuk w opakowaniu

indeks kolor
KBK041-10 biały
KBK041-3 czerwony
KBK41-4 zielony
KBK041-6 żółty
KBK041 mix kolorów
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indeks kolor
DN270-2 czarny
DN270-3 czerwony
DN270-4 zielony
DN270-10 biały

indeks kolor
DN270-11 niebieski
DN270-6 żółty
DN270-7 pomarańczowy
DN270-5 szary

indeks kolor
DN270-8 jasnoróżowy
DN270-1 jasnoniebieski
DN270-12 fioletowy
DN270-04 jasnozielony

indeks kolor
PB315-1 niebieski
PB315-4 zielony
PB315-3 czerwony
PB315-2 czarny
PB315-6 żółty
PB315-7 pomarańczowy
PB315-01 jasnoniebieski
PB315-10 biały
PB315-5 szary
PB315-04 jasnozielony

SKOROSZYT UNIWERSALNY A4 MIĘKKI DONAU
Mieści ok. 200 kartek (2 cm)
Wykonany z ekologicznego polipropylenu • Strona przednia transparentna – 
grubość PP 120 µm • Strona tylna kolorowa – grubość 180 µm • Niewpinany 
• Wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy • Format A4 
• Rozmiar 222x307 mm

SKOROSZYT UNIWERSALNY A4  
MIĘKKI OFFICE PRODUCTS
Wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
Ekonomiczny, wykonany z polipropylenu, miękki • Strona przednia 
transparentna – grubość PP 100 µm • Strona tylna kolorowa – 
grubość 170 µm • Mieści ok. 200 kartek • Niewpinany • Kieszonka 
umożliwiająca wymianę paska • Format A4 • Rozmiar 225x305 mm

indeks kolor
PP195-2 czarny
PP195-3 czerwony
PP195-1 niebieski

indeks kolor
PP195-7 pomarańczowy
PP195-5 szary
PP195-4 zielony

indeks kolor
PP195-6 żółty
PP195-11 granatowy

SKOROSZYT WPINANY A4 TWARDY KBK
Europerforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator A4
Wykonany z folii PVC • Przezroczysta przednia okładka, tylna kolorowa 
• Na grzbiecie papierowy pasek do opisu • Zaokrąglone rogi • Pojemność 
do 200 kartek

indeks kolor
PP370-2 czarny
PP370-3 czerwony
PP370-11 granatowy

indeks kolor
PP370-1 niebieski
PP370-7 pomarańczowy
PP370-4 zielony

indeks kolor
PP370-6 żółty
PP370-5 szary

SKOROSZYT UNIWERSALNY A4 TWARDY KBK
Na grzbiecie papierowy pasek do opisu
Wykonany z folii PCV • Przezroczysta przednia okładka, tylna kolorowa 
• Zaokrąglone rogi • Pojemność do 200 kartek

indeks kolor
PB368-2 czarny
PB368-3 czerwony
PB368-1 niebieski
PB368-7 pomarańczowy
PB368-5 szary
PB368-4 zielony
PB368-6 żółty
PB368-01 jasnoniebieski
PB368-04 jasnozielony
PB368-10 biały

SKOROSZYT WPINANY  
A4 MIĘKKI OFFICE PRODUCTS
Posiada 11 dziurek do wpinania do segregatora
Wykonany z polipropylenu • Strona przednia transparentna – grubość 
100 µm • Strona tylna kolorowa – grubość 170 µm • Mieści ok. 200 kartek 
• Wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy 
• Rozmiar 237x310 mm

SKOROSZYT WPINANY A4 MIĘKKI JUST
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
Wykonany z polipropylenu • Przednia strona transparentna • Tył skoroszytu 
w kolorze • Mieści ok. 200 kartek • Posiada 11 dziurek do wpinania 
do segregatora • Wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy 
• Rozmiar 237x310 mm

indeks rodzaj
PP161-1 niebieski
PP161-2 czarny
PP161-3 czerwony

indeks rodzaj
PP161-4 zielony
PP161-6 żółty

JUST 
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indeks kolor rodzaj
DU001-2 czarny do 30 kartek
DU001-10 biały do 30 kartek
DU001-3 czerwony do 30 kartek
DU001-6 żółty do 30 kartek
DU001-4 zielony do 30 kartek
DU001-1 niebieski do 30 kartek

indeks kolor rodzaj
DU001-11 granatowy do 30 kartek
DU001-5 szary do 30 kartek
DU001-19 antracyt do 30 kartek
DU001-03 ciemnoczerwony do 30 kartek
DU001-04 ciemnozielony do 30 kartek
DU001-01 ciemnogranatowy do 30 kartek

indeks kolor rodzaj
DU002-2 czarny do 60 kartek
DU002-3 czerwony do 60 kartek
DU002-6 żółty do 60 kartek
DU002-4 zielony do 60 kartek
DU002-1 niebieski do 60 kartek
DU002-11 granatowy do 60 kartek

SKOROSZYT ZACISKOWY DURACLIP
5 lat gwarancji na mechanizm dociskający
Umożliwia przechowywanie dokumentów bez konieczności dziurkowania • Zacisk 
wykonany ze specjalnej elastycznej stali, posiada 5 letnią gwarancję na siłę docisku 
• Przezroczysta okładka

SKOROWIDZE

SOKI

indeks format kartek
KW123 A4 192
KW124 A4 96
KW126 2/3 A4 96
KW157 1/2 A4 96

indeks format kartek
KW125 A5 96
KW282 2/3 A5 96
KW145 A6 96

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY GRAND
Twarda laminowana oprawa
Grzbiet szyto-klejony • Liniatura kratka

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY OFFICE PRODUCTS
Alfabetyczny spis 24 litery
Skorowidz alfabetyczny • Format A4 • W kratkę • Ilość kartek 96 
• Gramatura kartek 70 g/m2

indeks rodzaj
PB746 A4
PB946 A5

indeks
SP1279

SOK CYTRYNOWY DO HERBATY
Idealny do herbaty
Naturalny sok cytrynowy (100%) • Nieklarowany • Pasteryzowany 
• Pojemność 7,5 g x 10 szt.

SOK-SYROP ŁOWICZ
Wyśmienicie naturalny smak
Syrop smakowy z dodatkiem witamin • Idealny do rozcięczania z wodą oraz 
połączenia z herbatą

indeks rodzaj
SP1319 czarna porzeczka 440 ml
SP1321 malina 440 ml
SP1322 wiśnia 440 ml
SP1371 pomarańcza 430 ml
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indeks rodzaj
SP472 Vitaminka marchew jabłko banan 250 ml
SP475 Vitaminka marchew jabłko malina 250 ml

SOKI HORTEX
indeks rodzaj
SP102 czerwony grapefruit
SP076 jabłko
SP378 multiwitamina czerwona

indeks rodzaj
SP090 multiwitamina zielona
SP079 pomarańcza
SP077 wiśnia

SOKI TARCZYN 
W SZKLANEJ 
BUTELCE

indeks rodzaj
SP039 czarna porzeczka 0,3 l butelka PET
SP041 jabłkowy 0,3 l butelka PET
SP1272 pomarańczowy 0,3 l butelka PET
SP1269 multiwitamina 0,3 l butelka PET
SP1271 pomidorowy 0,3 l butelka PET
SP305 pomarańczowy 1 l karton
SP1025 grapefruitowy żółty 1 l karton
SP448 czarna porzeczka 1 l karton
SP1318 jabłkowy 1 l karton

SOKI TYMBARK

SPINACZE

indeks kolor rozmiar w opak.
DN130 srebrny 28 mm 100
PB533 srebrny 33 mm 100
PB522 srebrny 25 mm 100
PB1032 srebrny 50 mm 100

SPINACZE OKRĄGŁE  
OFFICE PRODUCTS
Niklowane
Galwanizowane • Srebrne

indeks rodzaj rozmiar ilość
KW234 R28 okrągłe 28 mm 100 szt.
KW235 R33 okrągłe 33 mm 100 szt.
KW236 R50 okrągłe 50 mm 100 szt.
KW237 R70 okrągłe 70 mm 50 szt.

SPINACZE OKRĄGŁE GRAND
Niezastąpiony element wyposażenia każdego biura
Galwanizowane
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indeks rodzaj rozmiar w opak.
PB1025 zebra 28 mm 100
PB1026 zebra 50 mm 30
PB1027 kolorowe 28 mm 100

SPINACZE METALOWE POWLEKANE 
OFFICE PRODUCTS
Spinacze powlekane

indeks rodzaj rozmiar ilość
KW238 T25 trójkątne 25 mm 100 szt.
KW239 T28 trójkątne 28 mm 100 szt.
KW245 T31 trójkątne 31 mm 100 szt.

SPINACZE TRÓJKĄTNE GRAND
Wygięty element ułatwia ich używanie
Galwanizowane

indeks kolor rozmiar w opak.
PB1196 srebrny 25 mm 100
PB1197 srebrny 58 mm 100
PB534 srebrny 31 MM 100

SPINACZE TRÓJKĄTNE OFFICE PRODUCTS
Niklowane
Galwanizowane

SPRAY'E PRZECIW KURZOWI

indeks rodzaj
SC046 classic
SC044 jasmine multi surface
SC042 lime multi surface
SC043 original

SPRAY DO MEBLI PRZECIW 
KURZOWI PRONTO

SPRAY DO MEBLI NEXXT

Do mebli lakierowanych, laminowanych, drewnianych i blatów

Delikatny aerozol do pielęgnacji mebli • Dzięki nowoczesnej technologii z łatwością 
usuwa kurz, ślady dłoni, zatłuszczenia i pozostały brud • Użycie preparatu zapewnia 
efekt antystatyczny, tym samym opóźnia odkładanie się kurzu i brudu • Regularnie 
stosowany przywraca blask czyszczonej powierzchni i pozostawia przyjemny zapach

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Skierować strumień bezpośrednio na czyszczoną 
powierzchnię lub bezpośrednio na ściereczkę. Następnie wypolerować czyszczoną 
powierzchnię.
Uwaga: Nie używać na niezabezpieczonej powierzchni drewnianej

indeks pojemność
EM952 0,25 l

ZOBACZ TEŻ…
Zestawy drobnych 
przyborów biurowych

str. 263
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SPRĘŻONE POWIETRZE

indeks pojemność
APL11826 400 ml

SPRĘŻONE POWIETRZE APLI
Możliwość używania pod kątem
Przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych 
powierzchni: klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki, telefax, itp. 
• Łatwopalne • Wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne 
kierowanie strumieniem powietrza

indeks pojemność
FE222 200 ml

SPRĘŻONE POWIETRZE BEZ HFC ODWRACALNE
Wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu
Czyści z kurzu i zanieczyszczeń trudno dostępne miejsca w klawiaturach, 
drukarkach lub innych sprzętach elektrycznych • Może być używane 
w każdej pozycji

indeks rodzaj pojemność
PB857 palne 400 ml
PB374 niepalne 300 ml

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

SPRĘŻONE POWIETRZE Q-CONNECT
Wąska rurka przedłuża i koncentruje strumień powietrza
Dedykowane do czyszczenia kurzu oraz okruchów z trudno dostępnych 
powierzchni (m.in. szczeliny w klawiaturach, mechanizm drukarki) 
• Przyjazne dla środowiska • Waga 224 g

indeks pojemność
KW546 400 ml

SPRĘŻONE POWIETRZE YELLOW ONE
Wyprodukowane w Niemczech
Spełnia wszystkie regulacje prawne obowiązujące 
w UE • Wysokiej jakości opakowania i materiały 
gwarantują pełną efektywność w całym okresie 
przydatności • Umożliwia usunięcie kurzu 
i zanieczyszczeń z trudno dostępnych przestrzeni 
• Do czyszczenia klawiatur, drukarek, kieszeni CD/
DVD, kopiarek itp. • W zestawie rurka przedłużająca 
• Konstrukcja puszki i poziom ciśnienia spełniają 
obowiązujące normy bezpieczeństwa

STOJAKI

indeks kolor
DU258-15 srebrny
DU258-18 antracytowy
DU258-2 czarny

STOJAK NA PARASOLE
Wykonany z metalu z powłoką epoksydową
Stylowy i elegancki • Z ozdobną perforacją • Idealny do postawienia przy 
wejściu, w biurze, sklepie lub w domu • Pojemność 28,5 litra • Wymiary 
(W x Ø) 620 x 260 mm
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indeks rodzaj
PP153 7x11 cm
PP140 11x15 cm
PP141 11x23 cm
PP142 15x23 cm
PP144 21x29,7 cm

STOJAKI-TABLICZKI INFORMACYJNE
Wykonane z wysoko przezroczystego tworzywa
Jedno- lub dwustronne, wykonane z tworzywa o grubości 2 mm • Małe 
zaczepy wokół obwodu przytrzymują kartkę i folię zabezpieczającą

indeks format rodzaj
PP119 A4 1 kieszeń
PP178 A4 2 kieszenie
PP179 A4 3 kieszenie
PP133 A5 1 kieszeń
PP180 A5 2 kieszenie

indeks format rodzaj
PP185 DL 1 kieszeń
PP186 DL 2 kieszenie
PP187 DL 3 kieszenie

indeks format rodzaj
PP181 A5 3 kieszenie
PP134 A6 1 kieszeń
PP182 A6 2 kieszenie
PP183 A6 3 kieszenie
PP184 A6 4 kieszenie

STOJAKI-TABLICZKI 
NA ULOTKI
Wykonane z wysokoprzezroczystego 
tworzywa
Stojaki nie są jednolicie odlaną bryłą 
• System na spinki umożliwia ich łatwy 
montaż i demontaż • Pojemność 20 mm

indeks
PP795

STOJAK NA WIZYTÓWKI
Wykonany z wysokoprzezroczystego tworzywa 

SZAFKI NA KLUCZE
SZCZOTKI DO WC

indeks rodzaj
DU061 18
DU043 36

indeks rodzaj
DU052 48
DU044 72

SZAFKI NA KLUCZE KEY BOX
Bardzo solidna konstrukcja
Obudowa wykonana z aluminium • Każda skrzynka zamykana na zamek, 
w komplecie dwa klucze • Każda skrzynka wyposażona w woreczek z 
sześcioma zawieszkami w różnych kolorach • W zestawie znajdują się kołki 
niezbędne do montażu szafki na ścianie

indeks
LM013

SZCZOTKA DO WC MIX KOLORÓW
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SZPILKI

SZUFELKI SZUFLADY NA DOKUMENTY

indeks rodzaj
KW047 28 mm
KW705 15 mm (krótkie)

SZPILKI GRAND
Uniwersalne
Galwanizowane • Pakowane po 50 g

indeks rodzaj
AL02984 szufelka na kiju + zmiotka
SC407 szufelka + zmiotka

SZUFELKA I ZMIOTKA LENIUCH KONEX 
MIX KOLORÓW

indeks kolor
ES1119-10 biały
ES1119-3 ciemnoczerwony
ES1119-4 seledynowy
ES1119-1 niebieski
ES1119-2 czarny

SZUFLADA NA DOKUMENTY A4 LEITZ STYLE
Pasuje do kolekcji Leitz Style ze str. 18-19
Wyjątkowa, najwyższej jakości szuflada na dokumenty w nowoczesnym 
wzornictwie ze szczotkowanym wykończeniem • Najtrwalsza szuflada 
w swojej klasie, mocna i wytrzymała • Wyższe ścianki boczne gwarantują 
większą od przeciętnej pojemność • Łatwa do umiejscowienia 
dzięki możliwości ustawiania w pionie lub po skosie • Łatwy dostęp 
do dokumentów dzięki szerokiemu wycięciu z przodu

SZUFLADA NA DOKUMENTY A4 EUROPOST
Eleganckie tłoczenie w drobną kratkę
Nowoczesne wzornictwo z unikalnym tłoczeniem w drobną kratkę 
• Możliwość ustawiania w pionie lub schodkowo • Zaokrąglone 
wycięcie z przodu ułatwiające dostęp do dokumentów • Powierzchnia 
do umieszczenia kieszonki na etykiety (po lewej lub prawej stronie szuflady), 
które ułatwią wyszukiwanie dokumentów

indeks kolor
ES075-1 niebieski
ES075-20 przezroczysty
ES075-22 grafitowy

ES075-04 przezroczysty
zielony

SZUFLADA NA DOKUMENTY LEITZ PLUS WOW
Wyższe ścianki gwarantują większą pojemność
Wytrzymała, najwyższej jakości półka w swojej kategorii • Wyższe ścianki 
boczne gwarantują większą od przeciętnej pojemność • Łatwy dostęp 
do dokumentów, dzięki szerokiemu wycięciu z przodu

indeks kolor

ES727-10 biały
ES727-8 różowy
ES727-1 niebieski
ES727-7 pomarańczowy
ES727-13 turkusowy
ES727-12 fioletowy
ES727-4 zielony

SZTUĆCE 

JEDNORAZOWE

Sztućce jednorazowe 

znajdziesz pod hasłem 
„NACZYNIA 

JEDNORAZOWE”  
na str. 143
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indeks kolor
DU156-10 biały
DU156-4 zielony
DU156-1 niebieski
DU156-2 czarny
DU156-3 czerwony
DU156-20 transparentny
DU156-04 zielony trans.
DU156-01 niebieski trans.
DU156-012 fioletowy trans.

SZUFLADA NA DOKUMENTY BASIC
Na dokumenty A4 do C4
Wysoka jakość materiału • Format dokumentów A4 do C4 
• Wymiary 253x63x337 mm

indeks kolor
DN721-22 dymna
DN721-20 transparentna
DN193-03 transp. czerwona
DN193-012 transp. fioletowa
DN193-01 transp. niebieska
DN193-07 transp. pomarańczowa
DN193-04 transp. zielona
DN193-06 transp. żółta

SZUFLADA NA DOKUMENTY STANDARD A4
Miejsce na umieszczenie etykiet
Wykonana z trwałego polistyrenu • Cechuje się niezwykłą trwałością 
oraz solidnością • Kompatybilna – możliwość łączenia szufladek w pionie 
oraz kaskadowo • Wymiary zewnętrzne (spód) 346x254x60 mm • Wymiary 
wewnętrzne 325x244x43 mm • Waga 292 g

SZUFLADA NA DOKUMENTY JUST
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
Wykonana z trwałego polistyrenu • Miejsce na umieszczenie etykiet 
• Możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo • Wymiary 
zewnętrzne (spód) 346x254x60 mm • Wymiary wewnętrzne 
325x244x43 mm

indeks kolor
BLKBK105-22 przezroczysty
BLKBK105-20 dymny

JUST 

indeks
DU578

ZESTAW SZUFLAD VARICOLOR
Solidna i stabilna konstrukcja
5 eleganckich szuflad w zestawie • Można je ustawić w pionie jedna 
na drugiej lub kaskadowo • Podkreślone kolorami duże strefy chwytu 
• Łatwy dostęp do dokumentów • Kolorowe linie pomagają przy organizacji 
i segregowaniu dokumentów • Wysoka jakość

indeks rodzaj
DU168 5 szuflad
DU169 7 szuflad
DU192 10 szuflad
DU1544 4 szuflady, zamykany
DU1543 4 szuflady

POJEMNIK Z SZUFLADAMI VARICOLOR
Eleganckie i funkcjonalne
Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego • Delikatne kolorowe linie na brzegach frontów szuflad są pomocne przy porządkowaniu dokumentów • Cicho 
i lekko wysuwające się szuflady posiadają blokady • Szuflady przeznaczone na dokumenty do formatu A4, C4 oraz mniejszych rozmiarów jak Folio oraz A5 
• Na frontach szuflad znajdują się przezroczyste okienka z etykietami, które można opisać także komputerowo • Etykiety wymienia się w prosty sposób
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ŚCIERKI

indeks ilość rodzaj
SC1079 5 szt. domowe
ST154 3 szt. gąbczaste

ŚCIERKI DOMOWE I GĄBCZASTE ANNA ZARADNA
Idealne do wycierania kurzu i polerowania
Wyjątkowo trwałe, chłonne i przyjemne w dotyku • Można ich używać 
na sucho i mokro • Zastosowanie: do czyszczenia i polerowania mebli, stołów 
i blatów kuchennych, sprzętu komputerowego i RTV, wnętrza samochodu, 
oraz do wycierania naczyń kuchennych, armatury łazienkowej, umywalek, 
zlewozmywaków, kuchenek, glazury

ŚCIERECZKI TETROWE 80 X 58 CM

indeks
DX2004

indeks
SC2533

indeks kolor
PB506-MIX mix kolorów

ŚCIERKA UNIWERSALNA  
OFFICE PRODUCTS Z MIKROFIBRY
Nie zostawia smug ani zacieków
Chłonna antybakteryjna ścierka z mikrofibry, łatwo i szybko usuwa brud 
i kurz a nawet tłuste zabrudzenia • Czyści na mokro szklane powierzchnie 
bez użycia detergentów oraz poleruje na sucho nie pozostawiając smug 
i zacieków • Idealna do czyszczenia sprzętu AGD, płyt kuchennych, 
armatury łazienkowe, glazury, zlewów, blatów i stołów kuchennych 
• Przeznaczona do wielokrotnego użytku – po użyciu wypłukać lub wyprać 
(do 90˚C) i wysuszyć • Nie prasować • Skład: 80% poliester, 20% poliamid 
• Gramatura 240 g/mkG • Wymiary 30x30 cm

ŚCIERECZKI NA ROLCE JAN NIEZBĘDNY
Wygodne w użyciu
Uniwersalne ściereczki na rolce (50 sztuk) do wycierania na sucho oraz 
mycia na mokro • Ścierki te są bardzo chłonne, miękkie i delikatne • Idealnie 
nadają się do wycierania kurzu, czyszczenia butów, wycierania kwiatów, 
sanitariatów, sprzątania w samochodzie

indeks kolor
PB507-10 biały
PB507-5 szary

ŚCIERKA DO PODŁOGI OFFICE PRODUCTS
Miękka w dotyku
Bardzo trwała i chłonna ścierka do mycia oraz froterowania wszystkich 
rodzajów gładkich podłóg • Można używać jej z wszystkimi uniwersalnym 
środkami do czyszczenia i mycia • Miękka i delikatna w dotyku 
• Przeznaczona do wielokrotnego użytku – po użyciu wypłukać i wysuszyć 
• Nie prać i nie prasować • Skład: bawełna 60%, poliester 40% • Gramatura 
210 g/m2 • Wymiary 60x70 cm

indeks
PB457-5

ZESTAW 5 SZUFLADEK HAN SYSTEM-BOX
Wysokość zestawu dopasowana do wysokości segregatorów A4
Wykonany z trwałego polistyrenu • Posiada 5 wysuwanych, zamkniętych 
szuflad • Przeznaczony na dokumenty o wymiarach 238x305 mm • Idealnie 
pasuje do regałów i szaf dedykowanych na segregatory • W komplecie 
5 klipsów opisowych z etykietami • Wymiary 275x330x320 mm • Kolor szary

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e
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indeks rodzaj
ST011 do kuchni
ST012 do szyb i luster
ST013 do mebli i sprzętu RTV

indeks rodzaj
ST113 podłogowa 50×60 cm
ST181 uniwersalna
ST208 do okien

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY STELLA
Do używania na sucho lub na mokro
Nadają się do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, szczególnie 
delikatnych • Czyszczą i polerują powierzchnię nie rysując i nie pozostawiając 
smug, zacieków ani innych śladów • Polecane alergikom, ponieważ do mycia 
można używać wyłącznie wody

ŚMIETANKI DO KAWY

ŚRODKI DO UDRAŻNIANIA RUR

indeks rodzaj
SP010 Zott a'10
SP009 Cremona 200 g

ŚMIETANKA DO KAWY

indeks rodzaj
LM042 granulki
SC2077 żel

KRET DO UDRAŻNIANIA RUR 500 G
Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
Do udrażniania i dezynfekcji rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych 
• Usuwa wszelkie zanieczyszczenia tj. tłuszcz, włosy, papier, odpadki 
kuchenne • Likwiduje nieprzyjemny zapach w kanalizacji

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Środki czystości znajdziesz 
odowiednio: 

Płyny do mycia naczyń 
na str. 182-183 

Mleczka do czyszczenia  
na str. 139 

Płyny do dezynfekcji  

na str. 180, 186-187

ŚRODKI 

KOMPUTEROWE

Środki komputerowe znajdziesz 

odowiednio: 
Płyny do obudów na str. 183 

Płyny do ekranów na str. 180 

Sprężone powietrze na str. 220




