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TABLICE

indeks rozmiar
DN556 60x45 cm
DN557 90x60 cm
DN558 120x90 cm
DN559 180x90 cm

indeks rozmiar
DN560 150x100 cm
DN561 180x120 cm
DN562 200x100 cm

TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA  
BI-OFFICE W RAMIE ALUMINIOWEJ
Zapewnia dobry kontrast kolorów
Gładka, lakierowana powierzchnia • Odporna na zadrapania, powstawanie 
smug i zabrudzeń • Przeznaczona do częstego użytku • Rama wykonana 
z anodowanego aluminium • Wyposażona w półkę na markery • Zestaw 
do montażu w komplecie • 10 lat gwarancji

indeks format
DK103 30x40 cm
DK104 50x40 cm
DK105 60x40 cm
DK106 60x50 cm
DK107 70x50 cm
DK108 80x50 cm
DK109 80x60 cm

indeks format
DK110 90x60 cm
DK111 100x50 cm
DK112 100x60 cm
DK113 100x80 cm
DK114 100x100 cm
DK115 120x80 cm
DK116 120x90 cm

indeks format
DK117 120x100 cm
DK118 150x90 cm
DK119 150x100 cm
DK120 150x120 cm
DK121 180x90 cm
DK122 180x100 cm
DK123 180x120 cm

indeks format
DK124 200x100 cm
DK125 200x120 cm
DK129 240x100 cm
DK130 240x120 cm
DK131 300x100 cm
DK132 300x120 cm

TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA 
W RAMIE ALUMINIOWEJ CLASSIC MEMOBOARDS
Rama aluminiowa anodowana
Możliwość montażu w pionie lub w poziomie w 4 narożnikach 
• W komplecie półka oraz zestaw do montażu: wkręty i kołki rozporowe 
• Tablica przeznaczona do pisania markerami, a przy pomocy magnesów 
do zawieszania kartek

TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA 
W RAMIE ALUMINIOWEJ OFFICE PRODUCTS
Produkt atrakcyjny cenowo
Gładka, lakierowana powierzchnia • Rama wykonana z anodowanego 
aluminium • Wyposażona w półkę na markery • Zestaw do montażu 
w komplecie • 2 lat gwarancji

indeks wymiary
PB1206 60x45 cm
PB1207 90x60 cm
PB1208 120x90 cm
PB1209 150x100 cm
PB1211 180x120 cm
PB1210 200x100 cm

indeks format
DK015 30x40 cm
DK016 60x40 cm
DK018 70x50 cm

indeks format
DK062 80x60 cm
DK020 90x60 cm
DK066 120x90 cm

TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA  
W RAMIE DREWNIANEJ MEMOBOARDS
Wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym
Tylna część tablicy wykonana z pilśni • Montaż tablicy w pionie lub 
w poziomie • W zestawie komplet do montażu tablicy • Tablica przeznaczona 
do pisania markerami suchościeralnymi oraz do zawieszania kartek 
za pomocą magnesów

ZOBACZ TEŻ…

Płyny do czyszczenia tablic
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Tablice suchościeralne pod lupą

Tablice Nobo® Classic ze stali lakierowanej
Zaufana jakość od 1971 roku

• Ekskluzywna dla Nobo technologia Nano Clean™ tworzy 
gładkie wykończenie powierzchni, zapobiegające 
przenikaniu tuszu w głąb powierzchni i zwiększające 
wydajność ścierania o 30% w porównaniu z tradycyjną 
powierzchnią ze stali lakierowanej

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe ze zdejmowaną 
aluminiową tacką na markery

• W komplecie zestaw montażowy, marker Nobo i zestaw 
magnesów

• 15 lat gwarancji

• Magnetyczna powierzchnia ze stali lakierowanej 
zapewnia przejrzyste pisanie i łatwe czyszczenie

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe 
ze zdejmowaną aluminiową tacką na markery

• W komplecie zestaw do montażu, marker Nobo 
i zestaw magnesów

• 10 lat gwarancji

Indeks Wymiary (mm) Indeks Wymiary (mm)

ES1355 600x450 ES1354 1800x900

ES1357 900x600 ES1352 1800x1200

ES1356 1200x900 ES1353 2100x1200

ES1351 1500x1000 ES1375 2400x1200

ES1370-MIX6 Markery suchościeralne (miks kolorów, 6 szt.)

EKLUZYWNE Tablice Nobo® Nano Clean™ ze stali lakierowanej 
Najłatwiejsze w czyszczeniu tablice ze stali lakierowanej

Indeks Wymiary (mm)

ES1344 600x450

ES1345 900x600

ES1346 1200x900

ES1347 1500x1000

ES1348 1800x900

ES1349 1800x1200

ES1350 2100x1200

ES1370-MIX6 Markery suchościeralne (miks kolorów, 6 szt.)

 
  CLEAN ™
 NANO

  



• Magnetyczna, hartowana powierzchnia ze szkła 
bezpiecznego jest bardzo łatwa do ścierania i wysoce 
odporna na plamy po markerach, przetarcia oraz 
zadrapania

• Nowoczesna, bezramowa konstrukcja wyposażona 
jest w niewidoczne mocowania zapewniające prosty 
montaż

• W komplecie zdejmowana tacka na akcesoria, marker 
i 2 magnesy

• Alternatywny design z chowaną tacką na markery 
i zaokrąglonymi narożnikami

• Dożywotnia gwarancja

Indeks Wymiary (mm) Indeks Wymiary (mm)

ES1365 600x450 ES1372 1500x1000

ES1366 900x600 ES1373 1800x1200

ES1367 1200x900 ES1374 2400x1200

ES1368 1800x900

ES1370-MIX6 Markery suchościeralne (miks kolorów, 6 szt.)

Tablice porcelanowe Nobo® Prestige
Są białe i pozostaną białe przez długi czas

Tablice szklane Nobo® Diamond
Eleganckie i trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia

• Wysokiej jakości magnetyczna, idealnie gładka 
powierzchnia porcelanowa jest odporna na ślady tuszu 
i zadrapania oraz łatwa w czyszczeniu

• Wysokiej jakości wykończenie aluminiowe 
ze zdejmowaną aluminiową tacką na markery

• Wyposażona w zestaw montażowy, marker Nobo 
oraz komplet magnesów

• Dożywotnia gwarancja

Indeks Wymiary (mm)

ES1361-10 677x381

ES1358-10 993x559

ES1359-10 1264x711

ES1360-10 1883x1059

ES1402-MIX4 Markery suchościeralne (miks kolorów, 4 szt.)

Alternatywny design z chowaną tacką na markery

ES1362-10 993x559

ES1363-10 1264x711

ES1364-10 1883x1059

Tablice suchościeralne pod lupą
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TABLICA – GABLOTA  
SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA  
BI-OFFICE
Zamykana na kluczyk
Gablota z powierzchnią suchościeralno-magnetyczną • Do użytku 
wewnętrznego • Mocowanie notatek za pomocą magnesów • Owalna, 
wąska rama wykonana z anodowanego aluminium • Trwała witryna 
z mocnego tworzywa akrylowego, zapewnia doskonałą przejrzystość 
• W komplecie 2 klucze oraz zestaw mocujący do ściany • Rozmiar tablicy 
67x93 cm • Głębokość wewnętrzna 1,8 cm • Pojemność 9 dokumentów 
w formacie A4 • Kolor biały

TABLICA SUCHOŚCIERALNO- 
MAGNETYCZNA  
BI-OFFICE OBROTOWA
Posiada 4 kółka, z możliwością blokady
Doskonałej jakości dwustronna, stalowa, lakierowana powierzchnia 
• Odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń • Wąska, 
aluminiowa rama • Obrotowy mechanizm pozwala na szybką wymianę 
prezentowanych stron • Wyposażona w składaną półkę na markery, 
gąbkę, magnesy • Idealna do niewielkich pomieszczeń • Posiada zestaw 
do samodzielnego mocowania • Rozmiar 150x120 cm

indeks
DN848

indeks
DN730

indeks format
DK001 30x40 cm 
DK002 50x40 cm
DK003 60x40 cm 
DK004 60x50 cm 
DK005 70x50 cm 
DK006 80x50 cm

indeks format
DK007 80x60 cm
DK008 90x60 cm 
DK009 100x50 cm 
DK056 100x60 cm 
DK010 100x80 cm 
DK012 100x100 cm 

indeks format
DK224 120x80 cm 
DK011 120x90 cm 
DK057 120x100 cm 
DK155 150x90 cm 
DK013 150x100 cm 
DK019 150x120 cm

indeks format
DK102 180x90 cm
DK058 180x100 cm 
DK024 180x120 cm 
DK014 200x100 cm 
DK059 200x120 cm 

TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ MEMOBOARDS
Wykonana z naturalnego materiału korkowego
Tablica korkowa w ramie drewnianej • Tylna część tablicy wykonana z pilśni • Możliwy 
montaż w pionie lub w poziomie • W zestawie komplet do montażu tablicy • Tablica 
przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek

indeks format
DK232 30x40 cm
DK233 60x40 cm
DK234 100x100 cm

indeks format
DK235 120x90 cm
DK236 150x100 cm
DK237 200x100 cm

TABLICA KORKOWA W RAMIE ALUMINIOWEJ 
CLASSIC MEMOBOARDS
W zestawie komplet do montażu tablicy
Powierzchnia tablicy wykonana z materiału korkowego • Tylna część tablicy 
wykonana z pilśni • Montaż tablicy w pionie lub w poziomie w czterech 
rogach • Tablica przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek

TABLICZKI PRZYDRZWIOWE

indeks rodzaj
DU025 149x52,5 mm
DU024 149x105,5 mm
DU028 149x148,5 mm
DU026 149x210,5 mm

indeks rodzaj
DU027 149x297 mm
DU091 210x148,5 mm
DU034 210x297 mm

TABLICZKI INFORMACYJNE INFO SIGN
Osłonki na treść nie odbijają światła
Tylna ścianka i boki wykonane z aluminium • Osłona akrylowa nie odbija 
światła • W komplecie znajduje się zestaw montażowy (kołki i paski 
samoprzylepne) • Program do opisywania etykiet dostępny na:  
www.durable.pl
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indeks kolor rodzaj
DU113-10 biały 149x52,5 mm
DU113-3 czerwony 149x52,5 mm
DU113-11 granatowy 149x52,5 mm
DU113-18 grafitowy 149x52,5 mm
DU114-10 biały 149x105,5 mm
DU114-3 czerwony 149x105,5 mm
DU114-11 granatowy 149x105,5 mm
DU114-18 grafitowy 149x105,5 mm
DU115-10 biały 149x148,5 mm
DU115-3 czerwony 149x148,5 mm
DU115-11 granatowy 149x148,5 mm
DU115-18 grafitowy 149x148,5 mm

TABLICZKI INFORMACYJNE CLICK SIGN
Do montażu na śrubach lub do przyklejenia
Wykonane z wysokiej jakości plastiku • Łatwe otwarcie przedniej strony 
• Wkłady w zestawie z możliwością dokupienia • Dostępne również 
w rozmiarze A4 (210x297 mm)

TAŚMY KLEJĄCE

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
APL09

TAŚMA BIUROWA APLI
Nie wymaga używania nożyczek
Łatwo odrywalna taśma samoprzylepna • Wykonana z krystalicznego 
polipropylenu • Wysokotransparentna • Niewidoczna na fotokopiach oraz 
przy transmisji telefaksowej • Mocna substancja klejąca • Szerokość 19 mm 
• Długość 33 m

indeks rozmiar ilość
KW056 12 mm x 10 m 1 szt.
KW244 12 mm x 20 m 1 szt.
KW057 12 mm x 30 m 1 szt.
KW058 18 mm x 10 m 1 szt.
KW246 18 mm x 20 m 1 szt.

indeks rozmiar ilość
KW059 18 mm x 30 m 1 szt.
KW247 24 mm x 10 m 1 szt.
KW132 24 mm x 20 m 1 szt.
KW061 24 mm x 30 m 1 szt.

TAŚMA BIUROWA GRAND
Idealnie przezroczysta i odporna na działanie światła
Bezwonna • Wykonana z polipropylenu o grubości 40 µm • Pokryta 
emulsyjnym klejem akrylowym na bazie wody • Nie zawiera 
rozpuszczalników organicznych • Stabilna substancja klejąca odporna 
na działanie światła • Wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie 
• Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

indeks rodzaj z podajn. rozmiar
TET003 krystaliczna tak 19 mm/8,5 m
TET006 krystaliczna nie 19 mm/25 m
TET004 matowa tak 19 mm/8,5 m
TET007 matowa nie 19 mm/25 m
TET005 prezentowa tak 19 mm/8,5 m
TET008 prezentowa nie 19 mm/25 m
TET065 dwustronna tak 19 mm/8,5 m

TAŚMA KLEJĄCA 
TETIS 4 RODZAJE
Można po niej pisać!
• Do klejenia na większości 
powierzchni • Odrywa się bez 
użycia nożyczek • Niewidoczna 
na kserokopiach • W wersji 
z podajnikiem i bez
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Taśma samoprzylepna Scotch® Magic™, matowa

opis opakowanie rozmiar indeks

A
Taśma samoprzylepna  
Scotch® Magic™

na podajniku 19 mm x 7,6 m 3M014

B
Taśma samoprzylepna  
Scotch® Magic™

w pudełku 19 mm x 33 m 3M016

Taśma samoprzylepna  
Scotch® Magic™

w pudełku 19 mm x 10 m 3M017

B
A

Niezbędna taśma w biurze!

Taśma Scotch® MagicTM

♦♦ Można po niej pisać 
♦♦ Niewidoczna na fotokopiach 
♦♦ Łatwo się odkleja
♦♦ Nie żółknie z upływem czasu 
♦♦ Łatwa w użyciu
♦♦ Nie elektryzuje się przy rozwijaniu z rolki

Taśmy specjalistyczne i montażowe

opis opakowanie rozmiar indeks

Taśma odklejalna Scotch® Removable,  
matowa

w pudełku 19 mm x 33 m 3M030

Taśma odklejalna Scotch® Removable
♦♦ Odkleja się od delikatnych powierzchni bez jej uszkadzania i pozostawiania  

resztek kleju
♦♦ Matowa, niewidoczna po naklejeniu, można po niej pisać
♦♦ Można ją ponownie naklejać i zmieniać położenie
♦♦ Można ją ręcznie rwać
♦♦ Idealnie zastępuje taśmę typu „gęsia skórka”

opis opakowanie rozmiar indeks

A
Taśma Scotch® dwustronnie  
klejąca, przezroczysta

na podajniku 12 mm x 6,3 m 3M024

B Taśma Scotch® dwustronie klejąca w pudełku 19 mm x 33 m 3M194

Taśma Scotch® dwustronnie klejąca, przezroczysta
♦♦ Do papieru, zdjęć, notatek i innych przedmiotów
♦♦ Proste przymocowanie bez bałaganu

BA
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indeks rozmiar
KW623 8 x 25
KW067 38 x 5
KW068 38 x 10
KW069 38 x 25
KW070 50 x 5
KW071 50 x 10
KW072 50 x 25

TAŚMA DWUSTRONNA
Przezroczysta taśma dwustronna 
Taśma pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym • Po usunięciu 
zabezpieczającego paska papieru – przezroczysta • Odrywana ręcznie – bez 
konieczności używania nożyczek • Bardzo dobrze przylega do powierzchni 
• Nie rozwarstwia się • Odporna na kurczenie

TAŚMA DWUSTRONNA Q-CONNECT
Do mocowania listew, dywanów, profili, itp.
Przezroczysta dwustronna taśma samoprzylepna składa się z papierowej 
bibułki oraz syntetycznego kleju kauczukowego (hot-melt) • Jednostronnie 
zabezpieczona białym papierowym paskiem • Grubość 90 µm • Średnica 
rolki 3" (ok. 76 mm)

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks szerokość długość
PB287 38 mm 5 m
PB301 38 mm 10 m
PB302 50 mm 5 m
PB303 50 mm 10 m

indeks rozmiar
KW706 12 x 3
KW707 12 x 5
KW708 18 x 3
KW128 18 x 5
KW825 24 x 3
KW1027 24 x 5

TAŚMA MONTAŻOWA PIANKOWA
Wytrzymała na zrywanie 
Dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm • Przyczepna do 
większości sztywnych powierzchni, bezwonna • Zapewnia trwałe połączenia 
• Przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących • Stabilna 
substancja klejąca odporna na działanie światła • Wzmocniona powłoka 
taśmy odporna na starzenie • Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

TAŚMA MONTAŻOWA SCOTCH™

Do montażu bez użycia gwoździ i wkrętów!
Możesz zapomnieć o skrzynce z ciężkimi narzędziami, teraz każdy projekt 
zrealizujesz SZYBKO, MOCNO, SKUTECZNIE! • Taśma umożliwia mocowanie 
bez użycia gwoździ, śrub czy nitów • Do uniwersalnych zastosowań 
wewnątrz pomieszczeń a wersja super mocna także na zewnątrz 
• Wymiary 19 mm x 1,5 m

indeks rodzaj kolor utrzymuje
3M229 mocna biały 2 kg / 30 cm
3M230 super mocna czarny 6 kg / 30 cm
3M231 wodoodporna (do łazienki) biały 2 kg / 30 cm
3M232 estetyczna przezroczysty 2 kg / 30 cm

TAŚMA PAKOWA HOT-MELT DONAU
Natychmiastowo i silnie wiąże
Taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą 
z kauczuku syntetycznego (hot-melt) • Bardzo wytrzymała • Do szerokiego 
zastosowania w wielu branżach • Łatwa w odwijaniu • Wodoodporna 
• Szerokość 48 mm • Długość 66 m • Grubość warstwy folii 50 µm 
• Średnica 76 mm

indeks kolor
PB1222-14 brązowy
PB1222-20 transparentny

indeks rozmiar kolor
KW625 48 x 40 brązowa ekon.
KW624 48 x 40 przezroczysta ekon.
KW270 48 x 50 brązowa
KW272 48 x 50 przezroczysta
KW626 48 x 66 brązowa
KW359 48 x 66 przezroczysta

TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA GRAND
Przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
Wykonana z polipropylenu, bezwonna • Pokryta emulsyjnym klejem 
akrylowym, odporna na działanie światła i na starzenie, wytrzymała 
na zrywanie • Doskonała do zaklejania kartonów o szerokim zakresie wag 
• Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
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Taśmy pakowe do magazynowania

Taśma pakowa Scotch®, do magazynowania
♦♦ Wytrzymała w różnych temperaturach (-15°C – 50°C)
♦♦ Nadaje się do magazynowania w zimnych i wilgotnych pomieszczeniach
♦♦ Odporna na działanie promieniowania UV
♦♦ Cicha przy odwijaniu
♦♦ Dobrze przykleja się do rożnych powierzchni
♦♦ Klej akrylowy na bazie wody, nie zawiera rozpuszczalników
♦♦ Taśma o grubości 50 mic.

C

B

A

O
DPORNA

CICHA

opis kolor rozmiar indeks

A
Taśma pakowa Scotch®,  
do magazynowania 

przezroczysta 50 mm x 66 m 3M191

B
Taśma pakowa Scotch®,  
do magazynowania 

brązowa 50 mm x 66 m 3M192

C

Zestaw 2 rolek taśmy  
pakowej Scotch®  
do magazynowania  
+ podajnik ręczny HE180

brązowa 3M193

opis kolor rozmiar indeks

A Taśma pakowa Scotch®, do wysyłek brązowa 50 mm x 66 m 3M371B

B Taśma pakowa Scotch®, do wysyłek przezroczysta 50 mm x 66 m 3M371A

♦♦ Uniwersalna taśma pakowa
♦♦ Idealna do przewożenia i wysyłania paczek
♦♦ Wodoodporna
♦♦ Dobrze przykleja się do powierzchni kartonów
♦♦ Natychmiastowo i silnie wiąże
♦♦ Łatwa w odwijaniu
♦♦ Klej typu hot-melt (kauczuk syntetyczny)
♦♦ Taśma o grubości 48 mic.
♦♦ Dostępne kolory: przezroczysta i brązowa

Taśmy pakowe do wysyłek

A

SZYBKO

W I Ą Ż E

ŁATWE

O
D

W I J A N
IE

W
O

DO
ODPORNA

DOD

POP ROO

B
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TAŚMA PAKOWA SOLVENT VIBAC
Najwyższa jakość
Wykonana z folii polipropylenowej BOPP • Klej kauczuk naturalny i żywice 
• Doskonale przylegająca • Odporna na wilgoć • Dobra wytrzymałość 
mechaniczna • Odporna na zmiany temperatury • Łatwość stosowania 
na nieregularnych powierzchniach • Długotrwałe przywieranie

indeks rozmiar kolor
IK060-14 48 mm x 66 y brązowy
IK060-20 48 mm x 66 y przezroczysty
IK061-14 48 mm x 132 m brązowy
IK061-20 48 mm x 132 m przezroczysty

indeks rozmiar kolor
AM402-20 44 x 66 mm przezroczysty
AM402-14 44 x 66 mm brązowy

TAŚMA PAKOWA SOLVENTOWA TESAPACK
Posiada właściwości ułatwiające rozwijanie
Standardowej jakości taśma pakowa tesa do zamykania lekkich przesyłek 
i opakowań • Jej nośnik to polipropylen • Substancja klejąca nie zawierająca 
rozpuszczalników • Nadaje się do wszystkich dyspenserów ręcznych 
tesapack

TAŚMA PAKOWA SOLVENT DONAU
Sprawdza się w niskich temperaturach (do -20°C)
Taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą 
z kauczuku naturalnego • Do szerokiego zastosowania w wielu branżach 
i gałęziach gospodarki • Odporna na wilgoć • Do zastosowania przy 
klejeniu kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną • Szerokość 
48 mm • Długość 60 m • Grubość warstwy foli 25 µm • Grubość warstwy 
klejącej 21 µm

indeks kolor
PB1223-14 brązowy
PB1223-20 transparentny

indeks kolor rozmiar
KW1057-10 biały 12x50
KW1057-2 czarny 12x50
KW1057-3 czerwony 12x50
KW1057-1 niebieski 12x50
KW1057-7 pomarańczowy 12x50
KW1057-4 zielony 12x50
KW1057-6 żółty 12x50

indeks kolor rozmiar
KW155-2 czarny 48x50
KW155-3 czerwony 48x50
KW155-1 niebieski 48x50
KW155-7 pomarańczowy 48x50
KW155-4 zielony 48x50
KW155-6 żółty 48x50
KW155-10 biały 48x50

TAŚMA PAKOWA KOLOROWA
Przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
Taśma pakowa BOPP • Wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym 
klejem akrylowym • Przyczepna do większości powierzchni, odporna na 
zrywanie • Bezwonna • Doskonała do zaklejania kartonów o szerokim 
zakresie wag • Stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła 
• Wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie • Zastosowanie 
w szerokim zakresie temperatur

TECZKI

TECZKA DO PODPISU BARBARA
Teczka wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem
• Grzbiet teczki wykonany harmonijkowo • Kartki wewnętrzne kartonowe 
białe z dziurkami w celu pokazania zawartości teczki

kolor 8 kartek 10 kartek 12 kartek 16 kartek 20 kartek
bordowy BA002-9 BA003-9 BA103-9 BA104-9 BA004-9
czarny BA002-2 BA003-2 BA103-2 BA104-2 BA004-2
granatowy BA002-11 BA003-11 BA103-11 BA104-11 BA004-11
zielony BA002-4 BA003-4 BA103-4 BA104-4 BA004-4

PRODUKT

POLSKI

TECZKA DO PODPISU DONAU
Harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności
Wykonana z tektury o grubości 1,9 mm i gramaturze 1200 g/m2 • Pokryta 
folią polipropylenową o fakturze skóry • 4 specjalne otwory w przegródkach 
• Gramatura przekładek ok. 450 g/m2 • Wewnątrz 20 przegródek • Specjalne 
otwory w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować oraz odnajdywać 
dokumenty • Wzmocnione paski oddzielające • Posiada wymienną etykietę 
na nazwisko • Format A4

indeks kolor
DN286-2 czarny
DN286-9 bordowy
DN286-4 zielony
DN286-11 granatowy

ZOBACZ TEŻ…
Dziennik 
korespondencyjny

str. 68
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indeks kolor rodzaj
BA001-9 bordowy skóropodobna
BA001-2 czarny skóropodobna
BA001-11 granatowy skóropodobna
BA001-4 zielony skóropodobna
BA124 biały kartonowa oczkowa

TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4
Wewnątrz przekładki A B C
Teczka introligatorska: • Wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym 
tworzywem • Grzbiet teczki usztywniony • Teczka oczkowa: • Wykonana 
z makulaturowej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej, o pH 7,5–9,5 
oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg • Gramatura kartonu 350g/m2 
• Wyposażona w oczka umożliwiające wpięcie teczki do segregatora 
• Na zewnątrz miejsce opisowe na personalia

PRODUKT

POLSKI

indeks kolor
MAR013-3 czerwony
MAR013-2 czarny
MAR013-6 żółty
MAR013-4 zielony
MAR013-11 granatowy
MAR013-7 pomarańczowy

TECZKA Z GUMKĄ NA ROGACH FOLIOWANA A4 KBK
Karton o grubości 400 g/m2

Wykonana z kartonu o gramaturze 400 g/m2 • 3 skrzydła wewnętrzne, 
chroniące zawartość przed wysunięciem • Płaska gumka na rogach 
dociskająca w kolorze teczki• Wymiary 235x320 mm • Foliowana  
powierzchnia nadaje błyszczący wygląd i zapewnia wysoką jakość

TECZKA Z GUMKĄ LUB WIĄZANA BARBARA
Wykonana z tektury bezkwasowej
Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej 
o pH 7,5–9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg • Dostępna 
w gramaturach: 250 g/m2, 280 g/m2, 300 g/m2, 350 g/m2, 400g/m2 
oraz 450g/m2 • Wyposażona w tasiemki – teczka wiązana • Wyposażona 
w gumkę wzdłuż długiego boku – teczka z gumką • Posiada trzy wewnętrzne 
klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem • Dostępne również 
bez nadruku – na zamówienie

indeks rodzaj gramatura
BA035 wiązana 250 g
BA045 wiązana 280 g
BA122 wiązana 300 g
BA046 wiązana 350 g
BA047 wiązana 400 g
BA048 wiązana 450 g

indeks rodzaj gramatura
BA049 z gumką 250 g
BA050 z gumką 280 g
BA051 z gumką 300 g
BA052 z gumką 350 g
BA053 z gumką 400 g
BA054 z gumką 450 g

PRODUKT

POLSKI

indeks kolor
ES067-2 czarna
ES067-3 czerwona
ES067-11 granatowa
ES067-1 niebieska
ES067-4 zielona
ES067-6 żółta

TECZKA Z GUMKĄ ESSELTE LAKIEROWANA A4
Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 g/m2

Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 g/m2, barwionego 
i lakierowanego z zewnętrznej strony • Trzy zakładki chroniące dokumenty 
przed wypadaniem

TECZKI DO PODPISU

indeks kolor
ES146-10 biały
ES146-03 czerwony
ES146-01 niebieski
ES146-05 szary

TECZKA DO PODPISU LEITZ
Wyróżniające się wzornictwo okładki 
Jedwabny laminat pokrywający okładkę zapewnia atrakcyjny wygląd 
oraz długotrwałą ochronę • 18 przekładek ze specjalną szorstką 
powierzchnią zabezpieczającą przed wysuwaniem się dokumentów 
• Przekładki z otworami do podglądu zawartości • Przekładki wyposażone 
w dolne indeksy ułatwiające przekładanie stron • Okienko do opisu 
zawartości (np. nazwa działu lub nazwisko osoby) • Produkt w 90% 
wykonany z materiałów z odzysku
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indeks kolor
ES724-10 biały
ES724-8 różowy
ES724-1 niebieski
ES724-7 pomarańczowy

indeks kolor
ES724-13 turkusowy
ES724-12 fioletowy
ES724-4 zielony

TECZKA KARTONOWA Z GUMKĄ LEITZ WOW
Błyszcząca, miła w dotyku laminowana powierzchnia 
Klapki od góry i po bokach zabezpieczają dokumenty przed zagubieniem 
lub zniszczeniem • Zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas 
przenoszenia • Mieści 250 kartek A4

TECZKA Z GUMKĄ PRESZPANOWA A4 KBK
Preszpan powlekany woskiem
Wykonana z preszpanu o gramaturze 390 g/m2 • 3 skrzydła wewnętrzne 
zamykane gumką chroniącą zawartość przed wysunięciem • Na rogach 
płaska gumka dociskająca w kolorze teczki • Wymiary 235x319 mm

indeks kolor
MAR009-3 czerwony
MAR009-1 jasnoniebieski
MAR009-11 cimnoniebieski
MAR009-04 jasnozielony
MAR009-4 ciemnozielony
MAR009-6 żółty
MAR009-7 pomarańczowy
MAR009-12 fioletowy
MAR009-2 czarny

indeks kolor
MAR010-3 czerwony
MAR010-2 czarny
MAR010-6 żółty
MAR010-4 zielony
MAR010-11 granatowy
MAR010-7 pomarańczowy
MAR010-1 jasnoniebieski
MAR010-12 fioletowy
MAR010-8 różowy
MAR010-10 biały

TECZKA Z GUMKĄ LAKIEROWANA A4 KBK
Gruby karton o wysokim połysku
Wykonana z kartonu o gramaturze 320 g/m2 • 3 skrzydła wewnętrzne, 
zamykane prostą gumką, chroniącą zawartość przed wysunięciem • Płaska 
gumka dociskająca w kolorze teczki • Wymiary 235x320 mm • Pokryta 
lakierem drukarskim o wysokim połysku

TECZKA Z GUMKĄ NA ROGACH 
LAKIEROWANA A4 KBK
3-skrzydłowa z gumką na rogach
Wykonana z kartonu o gramaturze 400 g/m2 • 3 skrzydła wewnętrzne, 
chroniące zawartość przed wysunięciem • Płaska gumka dociskająca 
w kolorze teczki • Wymiary 230x320 mm • Pokryta lakierem drukarskim 
o wysokim połysku

indeks kolor
MAR011-3 czerwony
MAR011-2 czarny
MAR011-6 żółty
MAR011-4 zielony
MAR011-11 granatowy
MAR011-7 pomarańczowy

indeks kolor
DN946-2 czarny
DN946-3 czerwony
DN946-1 niebieski
DN946-4 zielony

TECZKA Z GUMKĄ LAKIEROWANA A4
Pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku
Wykonana z kartonu o gramaturze 300 g/m2 • 3 wewnętrzne skrzydła 
• Okrągła, pionowa gumka chroni zawartość przed wysunięciem

indeks kolor
DN279-2 czarny
DN279-3 czerwony
DN279-12 fioletowy
DN279-1 niebieski

indeks kolor
DN279-7 pomarańczowy
DN279-4 zielony
DN279-6 żółty

TECZKA Z GUMKĄ PRESZPANOWA A4 DONAU
Wykonana z preszpanu powlekanego woskiem
Gramatura 390 g/m2 • 3 skrzydła wewnętrzne chroniące zawartość przed 
wysunięciem • Płaskie, narożne gumki dociskające w kolorze teczki
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indeks kolor ilość
AM222 mix kolorów 12 szt.

indeks kolor ilość
AM223 mix kolorów 6 szt.

TECZKA KOPERTOWA Z PERFORACJĄ TARIFOLD A4
Folder kopertowy z 11-otworową perforacją
Segreguj, chroń i prezentuj swoje dokumenty jednocześnie dbając o swoje 
zmysły – oto wyzwanie serii t-collection • Daj się pochłonąć miłym 
i przyjemnym w dotyku materiałom. Idealne zarówno do transportu 
dokumentów jak i do biurowej archiwizacji • Bardzo modne pastelowe 
kolory • Zamykany na zatrzask • W 20% wykonany z gładkiego, lśniącego 
polipropylenu • Wymiary 316x240 mm • Na dokumenty w formacie A4 
• Dostępne kolory po 2 sztuki niebieskiego, fioletowego, zielonego, żółtego, 
różowego, przezroczystego • Pojemność 60 arkuszy A4 o wadze 80 g

TECZKA KOPERTOWA CZEKOWA TARIFOLD 250/135
Na dokumenty w formacie książeczki czekowej
Folder czekowy z zamknięciem na zatrzask • W 20% wykonany 
z polipropylenu • Wymiary 250x135 mm • Dostępne kolory: niebieski, 
fioletowy, zielony, żółty, różowy, przezroczysty

indeks kolor
ES1134-8 różowy
ES1134-1 niebieski
ES1134-7 pomarańczowy

indeks kolor
ES1134-13 turkusowy
ES1134-12 fioletowy
ES1134-4 zielony

TECZKA Z GUMKĄ PP LEITZ WOW 15 MM
Z wysokiej jakości polipropylenu w kolorach z serii WOW 
Teczka z gumką z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu 
WOW, z wykończeniem w 2 kolorach • Ozdobne zamknięcie na gumkę 
zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia • Pomieści dokumenty A4  
i/lub foldery CombiFile • Mieści 150 kartek A4 (80 g/m2) – 15 mm

TECZKA PRESZPANOWA PRZESTRZENNA Z GUMKĄ 
OFFICE PRODUCTS
Szerokość grzbietu 40 mm
Teczka przestrzena preszpanowa z gumką • Format A4 
• Gramatura 450 g/m2

indeks kolor
PB1189-1 niebieski
PB1189-4 zielony
PB1189-3 czerwony

indeks kolor
KW364-10 biały
KW364-6 żółty
KW364-3 czerwony
KW364-1 niebieski
KW364-4 zielony

TECZKA KOPERTOWA ZP043
Zamykana na zatrzask
Wykonana z polipropylenu • Format A5

indeks kolor ilość
AM221 mix kolorów 12 szt.

TECZKA KOPERTOWA TARIFOLD A4
Bardzo modne pastelowe kolory 
Segreguj, chroń i prezentuj swoje dokumenty jednocześnie dbając 
o swoje zmysły – oto wyzwanie serii t-collection. Daj się pochłonąć miłym 
i przyjemnym w dotyku materiałom • Idealne zarówno do transportu 
dokumentów jak i do biurowej archiwizacji • Zamknięcie na zatrzask 
• W 20% wykonany z gładkiego, lśniącego polipropylenu • Wymiary 
316x240 mm • Na dokumenty w formacie A4 • Dostępne kolory po 2 sztuki 
niebieskiego fioletowego, zielonego, żółtego, różowego, przezroczystego 
• Pojemność 70 arkuszy A4 o wadze 80 g
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indeks kolor
ES1135-8 różowy
ES1135-1 niebieski
ES1135-7 pomarańczowy

indeks kolor
ES1135-13 turkusowy
ES1135-12 fioletowy
ES1135-4 zielony

TECZKA Z GUMKĄ PP LEITZ WOW 30 MM
Z wykończeniem w dwóch kolorach 
Teczka z gumką z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu 
WOW, z wykończeniem w 2 kolorach • Ozdobne zamknięcie na gumkę 
zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia • Pomieści dokumenty A4  
i/lub foldery CombiFile • Mieści 250 kartek A4 (80 g/m2) – 30 mm

indeks kolor
ES1133-10 biały
ES1133-3 ciemnoczerwony
ES1133-4 seledynowy
ES1133-1 niebieski
ES1133-2 czarny

TECZKA Z GUMKĄ LEITZ STYLE 30 MM
W nowoczesnym wzornictwie ze szczotkowanym wykończeniem 
Najwyższej jakości teczka z gumką z grzbietem 30 mm, w nowoczesnym 
designie ze szczotkowanym wykończeniem • Pomieści dokumenty A4 i/lub 
foldery CombiFile • Mieści 250 kartek A4 (80 g/m2) – 30 mm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolor
PB035-2 transparentny czarny
PB035-10 transparentny biały
PB035-1 transparentny niebieski
PB035-4 transparentny zielony
PB035-3 transparentny czerwony

TECZKA Z GUMKĄ PP 
Q-CONNECT A4
Półprzezroczysta
3-skrzydłowa • Wykonana ze sztywnego 
polipropylenu (400 µm) • Zamykana 
za pomocą 2 gumek narożnych w kolorze 
teczki • Wymiary 247x319 mm

indeks kolor format
PP449-1 niebieski A4
PP449-2 czarny A4
PP449-9 bordowy A4
PP449-15 srebrny A4

indeks kolor format
PP450-1 niebieski A5
PP450-2 czarny A5
PP450-9 bordowy A5
PP450-15 srebrny A5

TECZKA Z GUMKĄ SIMPLE
Wykonana z mocnego polipropylenu
Klapki wewnętrzne zabezpieczają zawartość przed wysunięciem • Zamykana 
dociskającą gumką

indeks kolor
ES1132-10 biały
ES1132-3 ciemnoczerwony
ES1132-4 seledynowy
ES1132-1 niebieski
ES1132-2 czarny

TECZKA Z GUMKĄ LEITZ STYLE 15 MM
Idealna do przechowywania dokumentów i luźnych kartek
Najwyższej jakości teczka z gumką z grzbietem 15 mm, w nowoczesnym 
designie ze szczotkowanym wykończeniem • Pomieści dokumenty A4 i/lub 
foldery CombiFile • Mieści 150 kartek A4 (80 g/m2) – 15 mm

Kolor 6 przekładek 12 przekładek
różowy ES1146-8 ES1147-8
niebieski ES1146-1 ES1147-1
pomarańczowy ES1146-7 ES1147-7
turkusowy ES1146-13 ES1147-13
fioletowy ES1146-12 ES1147-12
zielony ES1146-4 ES1147-4

TECZKA SEGREGUJĄCA LEITZ WOW
Przeznaczona do sortowania i porządkowania dokumentów 
Teczka segregująca z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu 
WOW, z wykończeniem w 2 kolorach • Przekładki z indeksami pozwalają 
na łatwe sortowanie dokumentów • Trzy dodatkowe klapki na tylnej okładce 
do przechowywania luźnych dokumentów • Indeksy na przekładkach 
umożliwiają szybki dostęp do dokumentów • Ozdobne zamknięcie 
do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia
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indeks kolor
LV213-2 czarny
LV213-8 różowy
LV213-1 niebieski
LV213-7 pomarańczowy
LV213-4 zielony

TECZKA Z GUMKĄ MULTIFUNKCYJNA A4
Posiada uchwyt na długopis i miejsce na wizytówki
7 przezroczystych przegródek z wymiennymi etykietami do opisu zawartości 
• Uchwyt na długopis i kieszeń na wizytówki • Oprawa z grubego PP 750 µm, 
z transparentnym okienkiem

TECZKA PLUS SKOROSZYTOWA ZERO MAX A4
Teczka „rośnie” wraz z ilością wkładanych dokumentów
Teczka z plastikowymi wąsami • Nowoczesna alternatywa dla segregatora 
– mieści do 800 kartek • Dzięki regulacji szerokości grzbietu przy 
przechowywaniu mniejszej ilości kartek zajmuje odpowiednio mniej miejsca 
na półce • Perforacja na okładce umożliwia związanie i sprawia, że produkt 
zachowuje sztywność nawet przy całkowitym napełnieniu • Teczka w kolorze 
szarym jest bezkwasowa • Produkt wykonany z materiałów pochodzących 
z recyclingu • Przeznaczona również do przechowywania dokumentów 
w koszulkach

indeks kolor
LV003-1 niebieski
LV003-5 szary
LV003-4 zielony
LV003-16 beżowy
LV003-8 różowy

indeks
PP796-2

TECZKA/NOTES KONFERENCYJNY A4
Oprawiony w ekoskórę
Zawiera 40 kartek w linie w formacie A4 • Miejsce na długopis 
• Dwie kieszenie na notatki

indeks kolor
ES1137-13 turkusowy
ES1137-12 fioletowy
ES1137-4 zielony

indeks kolor
ES1137-8 różowy
ES1137-1 niebieski
ES1137-7 pomarańczowy

TECZKA Z 6 PRZEGRÓDKAMI PP LEITZ WOW
Z indeksami do opisu dla łatwej identyfikacji zawartości 
Teczka z przegródkami z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym 
stylu WOW, z wykończeniem w 2 kolorach • 6 poszerzanych przegródek 
z indeksami do opisu dla łatwej identyfikacji zawartości • Przednia 
przegródka służy do przechowywania różnych przedmiotów lub notatnika 
• Ozdobne zamknięcie z gumką do zabezpieczenia dokumentów podczas 
przenoszenia • Mieści 200 kartek A4 (80 g/m2)

9112A 9112C kolor
KW290-2 KW273-2 czarny
KW290-3 KW273-3 czerwony
KW290-1 KW273-1 niebieski

9112A

9112C

TECZKA HARMONIJKOWA 9112A /9112C
Wykonana z polipropylenu
12 przegródek, przekładki indeksujące • Okienka opisowe • 2 kieszonki 
na wizytówki • Zamykana na klamrę (model 9112A) + rączka • Zamykana 
na gumkę (model 9112C) • Format A4

TECZKA Z PRZEGRÓDKAMI D.RECT
Bardzo pojemna teczka z przegródkami
Teczka segregująca na dokumenty w formacie A4, zamykana na gumkę 
• Wewnątrz posiada przegródki na dokumenty z wymiennymi etykietami 
do opisu zawartości • Wykonana z mocnej folii PP

indeks kolor rodzaj
LV496-2 czarny 6 przegródek
LV496-3 czerwony 6 przegródek
LV496-1 niebieski 6 przegródek
LV496-4 zielony 6 przegródek

indeks kolor rodzaj
LV508-2 czarny 12 przegródek
LV508-3 czerwony 12 przegródek
LV508-1 niebieski 12 przegródek
LV508-4 zielony 12 przegródek
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indeks
PP446

TECZKA GENEVA
Zamykana na suwak
LEWA STRONA: kieszeń przestrzenna, kieszeń zamykana na suwak, 
6 kieszonek na wizytówki, kieszeń z okienkiem, 2 miejsca na długopis 
PRAWA STRONA: notes A4, ring 4R do wpinania • Uszyta z ekoskóry

TECZKA SKRZYDŁOWA Z RZEPEM OFFICE PRODUCTS
Wykonana ze sztywnej, dwustronnie gładzonej tektury 2 mm
Okładka powleczona folią PP ze strukturą płótna – zabezpieczenie 
przed zarysowaniami • Zamykanie na rzepy • Wewnątrz biała wyklejka 
• Format A4+ • Szerokość grzbietu 40 mm • Wymiary 40x250x320 mm

indeks kolor
PB752-1 niebieski
PB752-4 zielony
PB752-11 granatowy

indeks kolor
PB752-3 czerwony
PB752-2 czarny

kolor z rzepem z gumką
czerwony BA143-3 BA142-3
czarny BA143-2 BA142-2
żółty BA143-6 BA142-6
niebieski BA143-1 BA142-1

kolor z rzepem z gumką
zielony BA143-4 BA142-4
pomarańcz. BA143-7 BA142-7
fioletowy BA143-12 BA142-12
różowy BA143-8 BA142-8

TECZKA SKRZYDŁOWA Z RZEPEM LUB Z GUMKĄ 
GRZBIET 2 CM
Powlekana folią polipropylenową z czarną wyklejką w środku
Teczka skrzydłowa z gumką , wykonana z grubej tektury • Wyposażona 
w gumkę wzdłuż długiego boku lub zamykana na dwa rzepy • Posiada 
trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem 
• Format A4

PRODUKT

POLSKI

kolor z rzepem z gumką
czerwony BA141-3 BA140-3
czarny BA141-2 BA140-2
żółty BA141-6 BA140-6
niebieski BA141-1 BA140-1

kolor z rzepem z gumką
zielony BA141-4 BA140-4
pomarańcz. BA141-7 BA140-7
fioletowy BA141-12 BA140-12
różowy BA141-8 BA140-8

TECZKA SKRZYDŁOWA Z RZEPEM LUB Z GUMKĄ 
GRZBIET 3,5 CM
Powlekana folią polipropylenową z czarną wyklejką w środku 
Teczka skrzydłowa z gumką, wykonana z grubej tektury • Wyposażona 
w gumkę wzdłuż długiego boku lub zamykana na dwa rzepy • Posiada 
trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem 
• Format A4

PRODUKT

POLSKI
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indeks kolor
DN937-14 brązowy
DN937-3 czerwony
DN937-4 zielony
DN937-1 niebieski
DN937-6 żółty
DN937-7 pomarańczowy

TECZKA ZAWIESZKOWA KARTONOWA Z WĄSEM A4
Posiada przesuwaną zakładkę indeksową
Wysokiej jakości wąs ułatwia archiwizowanie dokumentów • Trwały 
uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu • Specjalne wycięcie na palec 
• Gramatura 230 g/m2

indeks rodzaj
ES156 teczka
ES155 skoroszyt

TECZKA I SKOROSZYT A4 
ZAWIESZANE NA AKTA OSOBOWE
Wymienne identyfikatory i etykiety w komplecie 
Wewnątrz 3 przegródki do zachowania standardowego podziału 
dokumentów z przebiegu kariery pracownika: przyjęcie do pracy, rozwój, 
zakończenie pracy • W każdej przegródce mechanizm skoroszytowy 
umożliwiający wpięcie dokumentów • Wykonana z mocnego kartonu  
230 g/m2 • Wymienne identyfikatory i etykiety w komplecie

indeks kolor
DN371-14 brązowy
DN371-3 czerwony
DN371-1 niebieski
DN371-7 pomarańczowy
DN371-4 zielony
DN371-6 żółty

TECZKA ZAWIESZKOWA A4 
Z BOCZKAMI
Boczne ograniczniki z płótna zabezpieczają 
dokumenty przed wysunięciem
Wykonana z kartonu o gramaturze 230 g/m2 
• Uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego 
dłuższe użytkowanie artykułu • W komplecie 
ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki 
do opisów • Format A4

indeks kolor
DN370-14 brązowy
DN370-3 czerwony
DN370-1 niebieski
DN370-7 pomarańczowy
DN370-4 zielony
DN370-6 żółty

TECZKA ZAWIESZKOWA A4
W komplecie plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe
Pojemność 220 kartotek • Uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu 
gwarantującego dłuższe użytkowanie produktu • Gramatura 230 g/m2

TECZKA SKRZYDŁOWA 
Z GUMKĄ TREND PP
Grubość folii 700 mikronów
Z gumką • Z trzema klapkami 
wewnątrz • Z rozciągliwym 
grzbietem umożliwiającym 
przechowywanie większej ilości 
dokumentów • Wykonana 
z mocnego PP

kolor A4 A3

pomarańczowy DU1568-7 DU1589-7
lilia DU1568-12 DU1589-12
jasny niebieski DU1568-17 DU1589-17
zielony pastelowy DU1568-04 DU1589-04
ciemny róż DU1568-8 DU1589-8
czerwony DU1568-3 DU1589-3
żółty DU1568-6 DU1589-6
zielony DU1568-4 DU1589-4

indeks kolor
ES184-1 niebieski
ES184-6 żółty
ES184-3 czerwony
ES184-4 zielony
ES184-10 biały

TECZKA ZAWIESZANA CLASSIC
Teczka 10 razy mocniejsza od poprzedniej wersji 
Bardzo wytrzymała, teczka 10 razy mocniejsza od poprzedniej wersji 
• Dno teczki oraz listwa z zawieszkami wzmocniona specjalną folią 
• Atrakcyjne, intensywne kolory umożliwiają organizację dokumentów 
w oparciu o przyporządkowane im kolory • W zestawie przezroczysty 
plastikowy uchwyt na etykietę i białe, papierowe etykiety • Wykonana 
z kartonu uzyskanego w 100% z recyklingu
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TEMPERÓWKI

indeks kolor
KW1035-10 niebiesko-biała
KW1035-2 niebiesko-czarna

TEMPERÓWKA NA BATERIE EAGLE
Szybkie i ergonomiczne temperowanie
Mechanizm ślimakowy z nierdzewnej stali węglowej • Łatwy do opróżniania 
pojemnik na ścinki • Przeznaczony do drewnianych ołówków i kredek 
6,5 – 8 mm • Na baterie typu AA (4 szt., nie dołączono)

indeks
AM398

TEMPERÓWKA GRIP 2001 TRIO
Z pojemniczkiem na ścinki po obu stronach
Wysokiej jakości uniwersalna temperówka • Temperuje kredki i ołówki 
o różnych grubościach: standardowe, trójścienne oraz grube typu Jumbo

TRYMERY

TRYMER DAHLE 507/508
Możliwość dokupienia głowic tnących perforację, linię falistą i zygzak
Trymer z automatycznym dociskiem • Do przycinania zdjęć i małych 
plików papieru • Metalowy blat roboczy • Naniesione na blat nadruki 
najpopularniejszych formatów papieru i wizytówek • Długość cięcia 320 mm 
A4 (507) lub 460 mm A3 (508) • Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 
(70g/80g/m2) 8 / 6 A4 (507) lub 6 / 4 A3 (508) • Maksymalna wysokość 
ciętego pliku 0,8 mm A4 (507) lub 0,6 mm A3 (508)

indeks format uwagi
AM395 A3 nowość

indeks rodzaj format uwagi
AM393 507 A4 nowość
AM394 508 A3 nowość

TRYMER DAHLE 552
Możliwość zawieszenia na ścianie
Przyjazny w użyciu trymer do użytku profesjonalnego • Do przycinania 
papieru, cienkich tworzyw sztucznych, kartonów, polimerów • Stabilny, 
metalowy blat z antypoślizgową gumową podstawą • Posiada nakładkę 
kątową oraz ogranicznik tylny • Długość cięcia 510 mm • Maksymalny 
cięty rozmiar papieru A3 • Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek 
(70g/80g/m2) 20/16 • Maksymalna wysokość ciętego pliku 2 mm 
• Automatyczny docisk ciętego materiału • Gwarancja 5 lat

indeks format
FE502 A4
FE503 A3

TRYMER ELECTRON
Unikalna dioda Fellowes SafeCut
Zawiera bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes SafeCut™ z ostrzami 
ze stali nierdzewnej • Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80 g) • Unikalna 
dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza 
niż jej laserowe odpowiedniki • Metalowa baza zintegrowana 
z antypoślizgowymi nóżkami • Docisk papieru z możliwością ustawienia 
pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia • Miarki cięcia 
dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem

TONERY I TUSZE

W naszej ofercie znajdują 

się oryginalne materiały 

eksploatacyjne dedykowane do 

wszystkich dostępnych w Polsce 

drukarek, a także szeroka gama 

alternatywnych (zamiennych) 

tonerów, tuszy i tasiemek.

ZOBACZ TEŻ…

Gilotyny

str. 86 – 87
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A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

10"
25 cm

15"
38 cm

Plecak na laptopa Gigabyte 15”
·  Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa
· Wym.: 340 x 450 x 210 mm · Waga: 1,04 kg · Pojemność: 20 l 
· Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB981-2

15.4"
39 cm

17"
43 cm

2

Torba pilotka Patriot 17”, zestaw 2w1
· Wym.: 430 x 410 x 310 mm · Waga: 4,06 kg · Pojemność: 25 l 
· Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB979-2

Torba pilotka Granada 17” 
· Wym.: 420 x 350 x 250 mm · Waga: 3,88 kg · Pojemność: 24 l 
· Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB980-2

16"
41 cm

TRIPLE PROTECT

Plecak na laptopa Pillar 16” 
· Wym.: 380 x 480 x 250 mm · Waga: 1,11 kg · Pojemność: 25 l 
· Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB1187-2

10"
25 cm

16"
41 cm

Plecak damski 
na laptopa i tablet Alexa 16” 
· Usztywniona przegroda na laptopa, oraz oddzielna kieszeń  
na tablet 10”· Elegancki i wytrzymały materiał zewnętrzny  
· Wym.: 330 x 430 x 140 mm · Waga: 0,78 kg · Pojemność: 12 l  
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Kolor: czarny  

PB1216-2

Plecak na laptopa Carbon Apple 17” 
·  Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa
· Wym.: 360 x 500 x 250 mm · Waga: 1,44 kg · Pojemność: 25 l
· Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB982-2

Plecak na laptopa Legacy 16”
·  Oddzielna przegroda na laptopa z potrójną osłoną ochronną
· Wym.: 350 x 450 x 250 mm · Waga: 1,49 kg · Pojemność: 21 l  
· Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB983-2

Plecak na laptopa Reload 14”-16”
·  Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa
· Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB1011-2 – 14” -  Wym.: 280 x 420 x 170 mm  
· Waga: 0,96 kg · Pojemność: 11 l

PB984-2 – 16” -  Wym.: 310 x 440 x 180 mm  
· Waga: 1,12 kg · Pojemność: 16 l

10"
25 cm

16"
41 cm

14"
36 cm

Torba na laptopa Source 14”-16” 
·  Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB985-2 – 14” -  Wym.: 390 x 250 x 80 mm 
· Waga: 0,74 kg · Pojemność: 5 l

PB986-2 – 16” -  Wym.: 410 x 280 x 120 mm  
· Waga: 0,99 kg · Pojemność: 8 l

17"
43 cm

15"
38 cm

maksymalna
przekątna
laptopa

podręczna
kieszonka 
na dokumenty

ramiona
amortyzujące
wstrząsy

wzmocniona
i stabilna
podstawa

cyrkulacja
powietrza  
na plecach

pasek
na bagaż
podróżny

boczne 
kieszenie2

miękkie,
ciche kółka

chowana
rączka
teleskopowa

2w1
TORBA

+ ROLLER

16"
41 cm

10"
25 cm

14"
36 cm

16"
41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

17"
43 cm

2

BL_rozkladowki_PBS_2018.indd   10 20.12.2017   16:04
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A Swiss Company since 1893

STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY NA LAPTOPA

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.

Torba na laptopa Slim Index 16” 
·  Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa
· Wym.: 420 x 320 x 80 mm · Waga: 0,76 kg · Pojemność: 10 l 
· Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB989-2

13"
33 cm

Etui na laptopa Resolution 13” 
· Wym.:330 x 240 x 20 mm · Waga: 0,36 kg · Pojemność: 2 l 
· Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB990-2

Torba na laptopa Slim Speedline 13” 
· Wym.: 250 x 380 x 100 mm · Waga: 0,76 kg · Pojemność: 3 l 
· Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB1010-2

Torba na laptopa Slim Legacy 17” 
· Wym.: 440 x 340 x 80 mm · Waga: 0,87 kg · Pojemność: 12 l 
· Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB1185

CHECKPOINT
FRIENDLYTRIPLE PROTECT

17"
43 cm

Torba na laptopa Legacy 17” 
· Wym.: 420 x 320 x 210 mm · Waga: 1,27 kg · Pojemność: 19 l 
· Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB987-2

Torba na laptopa Insight 15,6” 
· Wym.: 410 x 310 x 140 mm · Waga: 1,17 kg · Pojemność: 10 l 
· Kolor: szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI

PB1213-5

Torba na laptopa Slim Sherpa 16” 
· Wym.: 410 x 320 x 60 mm · Waga: 0,62 kg · Pojemność: 10 l  
· Kolor: czarny · Elegancki i wytrzymały materiał zewnętrzny
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB988-2

10"
25 cm

13"
33 cm

15.6"
40 cm

10"
25 cm

16"
41 cm

Torebka damska 
na laptopa i tablet Ana 15,6” 
· Wym.: 420 x 350 x 190 mm · Waga: 0,99 kg · Pojemność: 16 l  
· Kolor: czarny · Elegancki i wytrzymały materiał zewnętrzny
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI  

PB1215-2

13"
33 cm

10"
25 cm

Torebka damska na laptopa Eva 13” 
· Wym.: 410 x 300 x 110 mm · Waga: 0,8 kg · Pojemność: 10 l
· Powiększana głębokość (patrz zdjęcie) · Wyjmowane, usztywnione 
etui na laptopa · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI 

PB991-2

16"
41 cm

10"
25 cm

pasek
na bagaż
podróżny TRIPLE PROTECT

potrójna 
ochrona
laptopa

wodoszczelna
i brudoodporna
tkanina

odpinany
pasek
na ramię

kieszeń z 
organizerem 
akcesoriów

ochrona przed 
zarysowaniem
laptopa

kieszeń
z zabezpieczeniem

CHECKPOINT
FRIENDLY

łatwy
dostęp do
zawartości

17"
43 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

15.6"
40 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

10"
25 cm
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Indeks
410 x 310 x 130 mm ES1120- 2  1  5

380 x 280 x 100 mm ES1125- 2  1  5

Indeks
230 x 280 x 70 mm ES1124- 2

Indeks
330 x 245 x 43 mm ES1185- 2

 

 

          
  

www.leitz.com



 

Indeks
410 x 310 x 130 mm ES1120- 2  1  5

380 x 280 x 100 mm ES1125- 2  1  5

Indeks
230 x 280 x 70 mm ES1124- 2

Indeks
330 x 245 x 43 mm ES1185- 2

 

 

          
  

www.leitz.com

Indeks
350 x 550 x 200 mm ES1244- 2

Indeks
380 x 550 x 225 mm ES1186- 2

Indeks
440 x 375 x 230 mm ES1126- 2  1  5

Indeks
390 x 290 x 155 mm ES1123- 2  1  5

Indeks
380 x 290 x 160 mm ES1122- 2  1  5

Indeks
310 x 460 x 200 (225) mm ES1121- 2  1  5

kolory
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TUSZE DO PIECZĄTEK

indeks rodzaj kolor
UN051-2 110S czarny
UN051-3 110S czerwony
UN051-1 110S niebieski
UN051-4 110S zielony
UN051-12 110S fioletowy
UN052-2 210 czarny
UN052-3 210 czerwony
UN052-1 210 niebieski
UN052-4 210 zielony
UN052-12 210 fioletowy

TUSZ DO PIECZĄTEK NORIS 110S/210
Końcówka ułatwiająca nakładanie tuszu
Tusz wodny 110S do pieczątek ręcznych i automatycznych, z gumową 
lub polimerową płytką stemplującą • Tusz olejowy 210 do pieczątek 
z metalową płytką stemplującą • Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą 
nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu TUSZ DO STEMPLI  

WODNY JUST
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie
Wodny • Doskonały do pieczątek 
i stempli

indeks kolor pojemność
MAR006-2 czarny 25 ml
MAR006-3 czerwony 25 ml
MAR006-12 fioletowy 25 ml
MAR006-1 niebieski 25 ml
MAR006-4 zielony 25 ml

indeks kolor pojemność
MAR007-2 czarny 30 ml
MAR007-3 czerwony 30 ml
MAR007-12 fioletowy 30 ml
MAR007-1 niebieski 30 ml
MAR007-4 zielony 30 ml

JUST 


