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WĄSY DO SKOROSZYTU

WIESZAKI WIZYTOWNIKI

WIADRA

indeks kolor
DU218-02 czarny
DU218-10 biały
DU218-03 czerwony
DU218-06 żółty
DU218-04 zielony
DU218-01 niebieski
DU218-11 granatowy

WĄSY DO SKOROSZYTU
Z wytrzymałą, plastikową podkładką
Opakowanie 25 szt.

indeks
ST030

WIADRO PLASTIKOWE Z WYCISKACZEM 14 L
Wykonane z grubego i odpornego na zniszczenie plastiku
Idealne do sprzątania i mycia • Praktyczne i pojemne (ok. 14 litrów) 
• Plastikowa rączka dodatkowo wzmocniona w miejscu zaczepu do wiadra

indeks rodzaj
NS017 alu
NS018 chrom
NS016 czarny lakierowany

WIESZAK ARIZONA
Posiada plastikową 
podstawkę na parasole
Wieszak wykonany 
z metalowych, chromowanych 
lub lakierowanych rur 
• Metalowy, chromowany 
lub lakierowany pierścień 
i plastikowa podstawka 
na parasole • 2 lata gwarancji

indeks rodzaj
DU063-11 granatowy
DU063-19 antracytowy
DU099 wkłady na 200 wizytówek

WIZYTOWNIK KSIĄŻKOWY PP DONAU
Usztywniona okładka wykonana z polipropylenu
Wizytownik książkowy • Charakteryzuje się precyzją wykonania i wysoką 
jakością • Wykończony zgrzewaną folią

indeks kolor rodzaj
DN927-2 czarny 120 wizytówek
DN927-1 jasnoniebieski 120 wizytówek
DN928-2 czarny 240 wizytówek
DN928-1 jasnoniebieski 240 wizytówek
DN482-2 czarny 480 wizytówek
DN482-1 jasnoniebieski 480 wizytówek

indeks rodzaj
DU036-11 granatowy
DU036-19 antracytowy
DU103 wkłady na 80 wizytówek

WIZYTOWNIK KSIĄŻKOWY 
VISIFIX 200
Możliwość umieszczenia 280 wkładów
Okładka matowa, mechanizm ringowy, 
przkładki A-Z • Możliwość umieszczenia 
dodatkowych wkładów (do 280 wizytówek) 
• Wkład na 80 wizytówek (sprzedawany 
osobno)

WIZYTOWNIK KSIĄŻKOWY VISIFIX 400
Możliwość umieszczenia 600 wkładów
Okładka matowa, mechanizm ringowy, przkładki A-Z • Możliwość 
umieszczenia dodatkowych wkładów (do 600 wizytówek) • Wkład 
na 200 wizytówek (sprzedawany osobno)
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indeks
DN545

WIZYTOWNIK OBROTOWY  
NA 400 WIZYTÓWEK DONAU
Zawiera 24 przekładki alfabetyczne (A-Z)
Posiada 200 koszulek • Mieści 400 wizytówek • Wymiary koszulki 
66x103 mm • Solidna, metalowa, czarna podstawa

WIZYTOWNIK OBROTOWY VISIFIX FLIP
Doskonały do postawienia na biurku
Może pomieścić 400 wizytówek • Przekładki od A do Z pozwalają na szybkie 
ich odszukiwanie

indeks kolor
DU010-2 czarny
DU010-15 srebrny

WODY

indeks rodzaj
SP498 gazowana
SP497 niegazowana

indeks rodzaj pojemność
SP287 gazowana 0,5 l
SP286 niegazowana 0,5 l
SP289 gazowana 1,5 l
SP1278 niegazowana 1,5 l

WODA ŻRÓDLANA AQUAREL PURE LIFE
Jakość potwierdzona przez Instytut Matki i Dziecka
Woda źródlana, doskonale czysta i zdrowa, zaliczana do wód o średniej 
mineralizacji • Produkowana w Polsce i wydobywana z krystalicznie czystego, 
w pełni chronionego przez naturę źródła „Dąb” o głębokości 100 m • Wysoka 
jakość została potwierdzona przez niezależny autorytet w zakresie żywienia 
dzieci i niemowląt – Instytut Matki i Dziecka

WODA MINERALNA KROPLA BESKIDU
Wygodna i estetyczna butelka
Woda średniozmineralizowana • Źródło wapnia i magnezu • W szklanej 
butelce • Pojemność 330 ml

WODA MINERALNA CISOWIANKA
Smak, który urzeka
Niskosodowa woda mineralna (11 mg/l) o subtelnym smaku • Średnia 
mineralizacja wody sprawia, że bezpiecznie można ją pić nawet codziennie 
• Odpowiednia zawartość magnezu i wapnia pomaga uzupełnić 
niedobory tych pierwiastków • Wydobywana z głębokości ponad 100 m, 
z nałęczowskich pokładów wodonośnych, i butelkowana u źródła w jednym 
z najnowocześniejszych zakładów butelkujących na świecie • Perlage 
jest wodą musującą przez co jej bąbelki są dużo mniejsze niż te zawarte 
w tradycyjnej gazowanej wodzie • Jej delikatne musowanie, podobne 
do najlepszych win musujących, nie uderza w nos i nie wypełnia żołądka

indeks rodzaj
SP880 gazowana 0,5 l
SP883 lekko gazowana 0,5 l
SP570 niegazowana 0,5 l
SP376 gazowana Perlage 0,7 l

indeks rodzaj
SP379 niegazowana 0,7 l
SP6621 gazowana 1,5 l
SP4511 lekko gazowana 1,5 l
SP4663 niegazowana 1,5 l



SP675 Żywiec Zdrój woda niegazowana 1,5 l

SP636 Żywiec Zdrój woda niegazowana 0,5 l

SP1027 Żywiec Zdrój woda niegazowana 5 l

SP117 Żywioł od Żywiec Zdrój SA woda gazowana 1,5 l

SP635 Żywioł od Żywiec Zdrój SA woda lekko gazowana 1,5 l

SP593 Żywioł od Żywiec Zdrój SA woda gazowana 0,5 l

KOMPLEKSOWY 
DOSTAWCA
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SP675 Żywiec Zdrój woda niegazowana 1,5 l

SP636 Żywiec Zdrój woda niegazowana 0,5 l

SP1027 Żywiec Zdrój woda niegazowana 5 l

SP117 Żywioł od Żywiec Zdrój SA woda gazowana 1,5 l

SP635 Żywioł od Żywiec Zdrój SA woda lekko gazowana 1,5 l

SP593 Żywioł od Żywiec Zdrój SA woda gazowana 0,5 l

KOMPLEKSOWY 
DOSTAWCA

indeks rodzaj
SP049 gazowana 0,5 l
SP050 niegazowana 0,5 l
SP047 gazowana 1,5 l
SP048 niegazowana 1,5 l

WODA MINERALNA NAŁĘCZOWIANKA
Unikatowa kompozycja 7 minerałów
Naturalna woda mineralna zawierająca kompozycję 7 minerałów, zaliczana 
do wód średniozmineralizowanych • Jest jedną z najlepszych wód 
mineralnych w Polsce • Zdobyła najwyższą ocenę w niezależnym teście wód 
fundacji PRO-TEST, i jako jedyna niegazowana woda mineralna w Polsce 
została nagrodzona najwyższą notą 3* w prestiżowym konkursie Superior 
Taste Award • Posiada pozytywną rekomendację Instytutu Matki i Dziecka

WORECZKI STRUNOWE

WORKI NA ŚMIECI

indeks rozmiar
EM1010 40x60
EM1003 50x70
EM1005 60x80
EM1006 70x100
EM1007 80x120
EM1008 80x180
EM1009 90x200
EM974 100x100
EM975 100x120
EM976 100x150

indeks rozmiar
EM977 100x200
EM978 110x130
EM979 120x180
EM980 140x150
EM981 150x200
EM982 150x220
EM983 150x250
EM984 150x300
EM985 150x400
EM986 160x160

indeks rozmiar
EM987 160x220
EM988 160x250
EM989 170x230
EM990 190x250
EM991 200x250
EM992 200x300
EM993 200x400
EM994 215x300
EM995 220x280
EM996 230x320

indeks rozmiar
EM997 250x300
EM998 250x350
EM999 300x400
EM1000 350x450
EM1001 400x450
EM1002 450x500

WORECZKI STRUNOWE
Folia o grubości 40 mikronów
Służą do przechowywania niewielkich rozmiarów przedmiotów • Idealnie 
sprawdzają się przy transportowaniu drobnych części luzem, gdy istotne 
jest, aby ich zawartość pozostała razem i nie zaginęła • Idealnie sprawdzają 
się przy przechowywaniu ziół, przypraw czy suszonych owoców, biżuterii 
• Wysoka jakość zamka strunowego • Dopuszczone do kontaktu z żywnością 
• Grubość woreczków 40 mikronów • Opakowanie 100 sztuk

indeks pojemność ilość kolor
ST002 120 l 10 szt. czarny
ST005 120 l 25 szt. niebieski
ST003 160 l 10 szt. czarny

indeks pojemność ilość kolor
ST153 240 l 5 szt. czarny/zielony
ST141 35 l 15 szt. zielony
ST151 60 l 10 szt. zielony

WORKI NA ŚMIECI EKOLOGICZNE LDPE STELLA
Służą do pakowania odpadów sanitarnych i śmieci
Surowiec użyty do ich produkcji w 90% pochodzi z odpadów foliowych 
przetworzonych w procesie recyklingu • Wykonane z grubej folii LDPE, dzięki 
czemu worki są bardziej odporne na rozerwanie • Posiadają tzw. prosty 
zgrzew dna, dzięki któremu zwiększona jest użyteczna pojemność worka 
(po rozłożeniu) • Nieprzezroczyste • Wygodne w użytkowaniu • Wytrzymałe 
na obciążenia
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indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB501 35 l 13 μm 50x65 cm 20 szt niebieski
PB502 60 l 17 μm 60x75 cm 16 szt niebieski

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB936 35 l 25 μm 46x56 cm 15 szt. czarny
PB937 60 l 25 μm 57x72 cm 10 szt. czarny
PB938 120 l 45 μm 68x98 cm 10 szt. czarny

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB947 120 l 24 μm 66x109 cm 10 szt. czarny
PB494 160 l 32 μm 90x110 cm 10 szt. czarny

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB495 35 l 18 μm 49x56 cm 15 szt. czarny
PB1220 35 l 20 μm 49x56 cm 50 szt. czarny
PB496 60 l 19 μm 57x70 cm 10 szt. czarny
PB1160 60 l 20 μm 57x70 cm 20 szt. czarny
PB1221 120 l 28 μm 69x109 cm 25 szt. czarny
PB532 240 l 30 μm 90x140 cm 10 szt. czarny

indeks pojemność drubość folii rozmiar ilość kolor
PB497 35 l 6,3 μm 48x56 cm 50 szt. czarny
PB498 60 l 6,5 μm 58x70 cm 50 szt. czarny

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB499 35 l 17 μm 50x57 cm 15 szt niebieski
PB500 60 l 17 μm 57x72 cm 10 szt niebieski

WORKI NA ŚMIECI SUPER MOCNE LDPE Z TAŚMĄ
Grubość folii od 25 μm
Super mocne worki na śmieci domowe z taśmą ułatwiającą 
opróżnianie kosza

WORKI NA ŚMIECI PREMIUM LDHD WIĄZANE
Grubość folii od 13 μm
Worki na śmieci, wiązane

WORKI NA ŚMIECI MOCNE LDPE
Grubość folii od 18 μm
Mocne worki na śmieci biurowe

WORKI NA ŚMIECI PREMIUM LDHD Z TAŚMĄ
Grubość folii 17 μm
Worki na śmieci z taśmą

WORKI NA ŚMIECI SUPER MOCNE LDPE
Grubość folii od 24 μm
Super mocne worki na śmieci domowe

WORKI NA ŚMIECI STANDARD HDPE
Grubość folii od 6,3 μm
Standardowe worki na śmieci biurowe



257biuroland.eu

Zn
aj

dź
 n

as
 o

nl
in

e 
na

 w
w

w.
i-b

iu
ro

24
.p

l

W

Z

indeks pojemność ilość rodzaj
ST207 120 l 10 szt. czarne
ST183 160 l 10 szt. czarne
ST004 240 l 10 szt. czarne
ST240 60 l z uszami 20 szt. niebieskie
ST145 35 l z uszami 30 szt. niebieskie

indeks pojemność ilość kolor
ST201 35 l 50 szt. czarny
ST524 60 l 50 szt. czarny

WORKI NA ODPADY SUPERMOCNE LDPE 
ANNA ZARADNA
Zwiększona wytrzymałość dna worka
Worki z folii LDPE • Bardziej odporne na rozerwanie • Posiadają tzw. prosty 
zgrzew dna, dzięki któremu zwiększona jest użyteczna pojemność worka 
(po rozłożeniu) • Nieprzezroczyste

WORKI NA ODPADY WYTRZYMAŁE HDPE 
ANNA ZARADNA
Posiadają tzw. gwiaździsty zgrzew dna
Worki z HDPE • Wykonane z folii w kolorze czarnym • Służą do pakowania 
odpadów sanitarnych i śmieci • Tzw. krótka rolka ułatwia przechowywanie 
• Wygodne w użytkowaniu • Wytrzymałe na obciążenia

WORKI NA ODPADY MOCNE LDPE MASTER
Duża wytrzymałość
Duża wytrzymałość • Optymalna grubość • Wysoka jakość worków 
pozwalająca na bezproblemowe użytkowanie • Prosty zgrzew zwiększający 
pojemność użyteczną • Krótka rolka ułatwiająca użytkowanie 
i przechowywanie

indeks pojemność ilość kolor
IK053 35 l 15 szt. czarny
IK054 60 l 10 szt. czarny
IK010 120 l 10 szt. czarny
IK055 120 l 25 szt. czarny
IK056 120 l 25 szt. niebieski
IK057 140 l 10 szt. czarny
IK058 160 l 10 szt. czarny
IK059 240 l 10 szt. czarny WORKI NA ŚMIECI DO SEGREGACJI ODPADÓW LDPE

Posiadają prosty zgrzew dna
Wykonane z folii LDPE (Reg) – bardziej odporne na rozerwanie • Na każdym 
worku znajduje się nadruk informujący o przeznaczeniu • Grubość 30 μm

indeks pojemność rozmiar ilość kolor
ST194-14 60 l 60x78 cm 5 szt. brązowy (odpady bio)
ST194-6 60 l 60x78 cm 5 szt. żółty (plastik i metal)
ST194-1 60 l 60x78 cm 5 szt. niebieski (papier)

WORKI NA ŚMIECI DO SEGREGACJI ODPADÓW LDPE
Posiadają prosty zgrzew dna
Wykonane z folii LDPE (Reg) – bardziej odporne na rozerwanie • Grubość 
folii 30μm

indeks pojemność rozmiar ilość kolor
ST195-10 120 l 70x110 cm 10 szt. biały
ST195-14 120 l 70x110 cm 10 szt. brązowy (odpady bio)
ST195-6 120 l 70x110 cm 10 szt. żółty (plastik i metal)
ST195-1 120 l 70x110 cm 10 szt. niebieski (papier)
ST195-4 120 l 70x110 cm 10 szt. zielony (szkło)

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE

indeks rozmiar rodzaj kolor ilość
DN010 20x50 mm papierowe neon 4x50
DN011 12x45 mm foliowe fluorescencyjne 5x25
DN1039 12x45 mm foliowe mix kolorów 4x35
DN529 12x45 mm foliowe mix kolorów 4x20
DN530 25x45 mm foliowe mix kolorów 2x20

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE DONAU
Klej usuwalny za pomocą wody
Zakładki indeksujące idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania
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opis opakowanie rozmiar indeks

Zakładki indeksujące Post-it®, czerwone 50 sztuk 25x43 mm 3M001-3

Zakładki indeksujące Post-it®, niebieskie 50 sztuk 25 x43 mm 3M001-1

Zakładki indeksujące Post-it®, zielone 50 sztuk 25 x43 mm 3M001-4

Zakładki indeksujące Post-it®, pomarańczowe 50 sztuk 25x43 mm 3M001-7

Zakładki indeksujące Post-it®, żółte 50 sztuk 25x43 mm 3M001-6

Zakładki indeksujące Post-it®, fioletowe 50 sztuk 25x43 mm 3M001-12

Zakładki indeksujące Post-it®, jaskrawo różowe 50 sztuk 25x43 mm 3M001-8

Zakładki indeksujące Post-it®, jaskrawo niebieskie 50 sztuk 25x43 mm 3M001-13

opis opakowanie rozmiar indeks

A
Zakładki indeksujące Post-it®,  
mix 4 standardowych kolorów

4 x 35 szt. 12x43 mm 3M058

B
Zakładki indeksujące Post-it®,  
mix 4 neonowych kolorów

4 x 35 szt. 12x43 mm 3M086

C
Zakładki indeksujące Post-it®,  
mix 5 neonowych kolorów

5 x 20 szt. 12x43 mm 3M188

Samoprzylepne zakładki indeksujące Post-it® wąskie 
♦♦ Idealne do kodowania kolorami
♦♦ Najszybszy sposób wyróżnienia ważnych informacji

Samoprzylepne zakładki indeksujące Post-it® standardowe

Zakładki indeksujące Post-it®  

do wskazywania i wymagania działań 

Samoprzylepne zakładki indeksujące Post-it® z nadrukiem
♦♦ Zwracają uwagę na najważniejsze punkty i skłaniają do działania
♦♦ Zakładkami Post-it® poproś o podpis, wytłumaczenie, lub odpowiedź w wyznaczonym miejscu
♦♦ Opakowanie zawiera 50 zakładek, 25x43 mm

opis opakowanie rozmiar indeks

Zakładki indeksujące Post-it® z nadrukiem ikony „ręka + ołówek” 50 sztuk 25x43 mm 3M101

Zakładki indeksujące Post-it® z nadrukiem ikony „znak zapytania” 50 sztuk 25x43 mm 3M189

Zakładki indeksujące Post-it® z nadrukiem ikony „wykrzyknik” 50 sztuk 25x43 mm 3M053

Samoprzylepne zakładki indeksujące Post-it® Strzałki
♦♦ Strzałkami Post-it® zaznaczysz najważniejsze daty, dane w swoim kalendarzu i harmonogramie
♦♦ Opakowanie zawiera 4 lub 5 kolorów

opis opakowanie rozmiar indeks

Zakładki indeksujące Post-it® strzałki 4 x 24 szt. 12x43 mm 3M026

Zakładki indeksujące Post-it® strzałki, neonowe 4 x 24 szt. 12x43 mm 3M088

Zakładki indeksujące Post-it® strzałki, neonowe 5 x 20 szt. 12x43 mm 3M190

Zaznacz i działaj

Znaczniki papierowe Post-it®

Znaczki samoprzylepne Post-it® to świetny sposób na zaznaczenie najważniejszych dla Ciebie stron.  
Dodaj krótkie notatki na znacznikach przyklejonych do książek, dokumentów lub akt

opis opakowanie rozmiar indeks

A Znaczki samoprzylepne Post-it® neonowe 5 x 100 15x50 mm 3M089

B Znaczniki  samoprzylepne Post-it®, neonowe 3 x 100 26x76 mm 3M087

A B C
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indeks rodzaj
CX61 spring
CX62 summer

indeks rodzaj
CX63 eco
CX64 candy

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE
Modne zestawienia kolorystyczne
6 bloczków 45x15 mm po 30 karteczek każdy, w sumie 180 zakładek 
w 6 różnych kolorach • Można je wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych 
miejscach

ZAKREŚLACZE

ZAKREŚLACZ FLEX
Nowoczesny zakreślacz z pędzelkową końcówką
Tusz florescencyjny na bazie wody • Elastyczny pędzelek końcówki zezwala 
na kontrolę szerokości zakreślania, zapewnia łatwe i gładkie zakreślanie, 
podkreślanie małego, średniego i dużego tekstu • Pozostawiony bez skuwki 
nie wysycha do 24 godzin • Bardzo żywe kolory, nie przesiąkają przez papier 
• Wygodny gumowy uchwyt z fakturą • Odpowiedni do papieru, faksu, 
fotokopii • Dostępny kolor żółty albo pakiet 4 kolorów na blistrze

indeks kolor
BC016-6 żółty
BC016-MIX blister 4 kolory

indeks kolor
UN143-6 żółty
UN143-7 pomarańczowy
UN143-8 różowy
UN143-4 zielony

indeks kolor
UN143-1 niebieski
UN143-12 fioletowy
UN143-MIX4 4 kolory w etui

ZAKREŚLACZ USP-200
Nowoczesny, niepowtarzalny design!
Transparentna obrotowa końcówka • Okienko 
umożliwia „śledzenie” zaznaczanego tekstu 
• Końcówka obraca się o 360°, co umożliwia 
wygodne i komfortowe zaznaczanie tekstu 
w pionie • Nie wysycha w ciągu 8 godzin 
pozostawiony bez skuwki • Do zaznaczania 
i podkreślania na każdym papierze (również 
faksowym i kredowym) • Grubość linii 
ok. 6 mm

indeks kolor
CO171-3 neon, magenta
CO171-6 neon, żółty
CO171-4 neon, zielony
CO171-7 neon, pomarańczowy
CO171-8 neon, różowy

ZAKREŚLACZ STABILO NEON
Unikatowy kształt, wyjątkowe kolory!
Kieszonkowy zakreślacz o bardzo oryginalnym kształcie • Dostępny 
w 5 fluorescencyjnych kolorach • Duża odporność na zasychanie – 
pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny • Grubość 
linii 2-5 mm

indeks kolor
CO190-6 żółty
CO190-1 niebieski
CO190-4 zielony
CO190-3 czerwony
CO190-13 turkusowy
CO190-7 pomarańczowy
CO190-12 fioletowy
CO190-8 różowy
CO190-10 lila
CO190-06 pastelowy żółty

indeks kolor
CO190-07 pastelowy pomarańczowy
CO190-04 pastelowy zielony
CO190-08 pastelowy różowy
CO190-013 pastelowy turkusowy
CO190-010 pastelowy lilla
CO190-MIX4 komplet 4 szt.
CO190-MIX6 komplet 6 szt.
CO190-MIX8 komplet 8 szt.
CO190-MIX04 komplet 4 szt. pastele
CO190-MIX06 komplet 6 szt. pastele

ZAKREŚLACZ STABILO BOSS
Nie zasycha nawet przez 4 godziny!
Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich 
rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym) • Pozostawiony 
bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu 
ma właściwości regeneracyjne • Jedyny zakreślacz dostępny w 15 kolorach, 
w tym 6 pastelowych • Szerokość linii od 2 do 5 mm
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indeks kolor
PB384-3 czerwony
PB384-1 niebieski
PB384-4 zielony
PB384-6 żółty
PB384-7 pomarańczowy

indeks kolor
PB384-8 różowy
PB384-MIX4 4 kolory
PB384-MIX6 6 kolorów
PB384-MIX8 8 kolorów

indeks kolor
DN049-MIX4 4 kolory
DN049-MIX6 6 kolorów
DN049-3 czerwony
DN049-8 różowy
DN049-1 niebieski
DN049-7 pomarańczowy
DN049-4 zielony
DN049-6 żółtyZAKREŚLACZ SCHNEIDER JOB

Nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero
Ze ściętą końcówką • Światło i wodoodporny tusz w żywych kolorach 
• Grubość pisania 1-5 mm

ZAKREŚLACZ D-TEXT
Klasyczny, prostokątny kształt obudowy, końcówka ścięta
Do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru • Nietoksyczny 
tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością – 
nie rozmazuje się • Gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia 
oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni • Grubość linii 
pisania 1–5 mm, długość linii pisania 200 m • Mix kolorów dostępny w etui 
(4/6 kolorów w j.s.)

indeks kolor
CX73-1 niebieski
CX73-4 zielony
CX73-6 żółty

indeks kolor
CX73-7 pomarańczowy
CX73-8 różowy
CX73-MIX4 mix 4 kolory

ZAKREŚLACZ FLUO'PEPS ULTRA SOFT
Niezamknięty nawet po 4 godzinach nie traci swoich właściwości
Unikalna, miękka końcówka wyprodukowana zgodnie z japońską technologią 
perfekcyjnie przylega do zakreślanej powierzchni, nawet takiej, która nie jest idealnie 
równa • Klasyczny kształt obudowy • Tusz odporny na działanie światła – nietoksyczny 
o wysokiej wydajności i trwałości • Do wszystkich papierów standardowych, 
samokopiujacych, fotokopii, termopapierów i papierów faksowych • Ścięta końcówka 
umożliwia pisanie cienką i grubą linią od 1 do 5 mm

indeks kolor
TO010-1 niebieski
TO010-4 zielony
TO010-6 żółty
TO010-7 pomarańczowy

indeks kolor
TO010-8 różowy
TO010-12 fioletowy
TO010-MIX4 komplet 4 szt.
TO010-MIX6 komplet 6 szt.

ZAKREŚLACZ MISTRAL
Zakreśla na różnych rodzajach papieru
Atrakcyjne, żywe kolory • Końcówka 1-5 mm, tusz odporny na działanie 
światła i wody

ZAWIESZKI DO KLUCZY

indeks kolor
DU046-2 czarny
DU046-3 czerwony
DU046-11 granatowy
DU046-6 żółty

ZAWIESZKI DO KLUCZY KEY CLIP
Najwyższa jakość na rynku!
Budowa zawieszki umożliwia łatwe korzystanie z informacji zawartej 
na opisie • Po zawieszeniu kluczy zawieszka wisi prosto i nie przekręca 
się • Każde opakowanie wyposażone jest we wkłady do opisu 
• Opakowanie 6 szt.
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indeks
AR320

ZAWIESZKI DO KLUCZY PLASTIKOWE
Ułatwiają organizację pracy biura
Zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru 
pomieszczenia • Mix kolorów

ZOBACZ TEŻ…

Szafki do kluczy

str. 221
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ZEGARY ŚCIENNE

 

indeks kolor wymiary
PB282  srebrny 28 x 4,0 cm
PB291  srebrny 37,5 x 5,0 cm

indeks kolor wymiary
PB290  czarny 28 x 4,0 cm
PB292  czarny 37,5 x 5,0 cm

ZEGAR ŚCIENNY
Mechanizm kwarcowy
Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego • Z okrągłą białą tarczą 
otoczoną ramą i zabezpieczony plastikową szybką • Nowoczesny design  
oraz czytelna typografia cyfr • Dwie czarne wskazówki plus jedna - czerwona 
- sekundowa • Zegar wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany  
1 baterią AA • Średnica: 28/37,5cm • Grubość: 4/5cm

ZEGAR ŚCIENNY
Mechanizm kwarcowy
Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego • Z okrągłą białą tarczą 
otoczoną ramą i zabezpieczony plastikową szybką • Nowoczesny design  
oraz czytelna typografia cyfr • Dwie czarne wskazówki plus jedna - czerwona 
- sekundowa • Zegar wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany  
1 baterią AA • Średnica: 28/37,5cm • Grubość: 4/5cm

Zegar ścienny
 ▪ doskonały do pomieszczeń biurowych
 ▪ bezgłośny mechanizm kwarcowy
 ▪ płynna wskazówka sekundnika
 ▪ wbudowany termometr (MSP30, PSP30)
 ▪ wbudowany hydrometr ((PSP30)
 ▪ rodzaj zasilania: bateria 1xAA
 ▪ rodzaj obudowy: metalowa (MSP30),  

aluminiowa (A30), plastikowa (P30, PSP30)
 ▪ średnica 300 mm

Zegary ścienne

Model Indeks Kolor 

MSP30 AR559 czarny 

A30 AR602 srebrny

P30 AR560 srebrny 

PSP30 AR561 srebrny 

MSP30 A30

P30 PSP30

Zegary wyposażone 
w bezgłośny mechanizm kwarcowy. 

Wskazówka płynnie przesuwa się 
po tarczy bez denerwującego 

tykania.
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ZESTAWY BIUROWE

ZESZYTY I KOŁOZESZYTY

ZESTAW BIUROWY OFFICE PRODUCTS
Zestaw biurowy w praktycznym organizerze

PB1217 PB1218 PB1219
pinezka tablicowa 15 szt. pinezka tablicowa 15 szt. pinezka tablicowa 20 szt.
gumki 5 g spinacz zebra 28 mm 20 szt. spinacz metalowy 26 mm 25 szt.
spinacz kolorowy 50mm 20 szt. spinacz kolorowy 50 mm 20 szt. spinacz kolorowy 26 mm 70 szt.
spinacz metalowy 26 mm 30 szt. spinacz kolorowy 26 mm 30 szt. pinezka metalowa 35 szt.
pinezka kolorowa 40 szt. pinezka kolorowa 50 szt. klip 19 mm 3 szt.

indeks kolor
KW1053-2 czarny
KW1053-3 czerwony
KW1053-11 granatowy

NOTATNIKI Z GUMKĄ
Uchwyt na długopis i wewnętrzna kieszeń
Twarda oprawa • Grzbiet szyto-klejony • Liniatura kratka • Wewnątrz 
notatnika wygodna zakładka • 80 kartek • Format A5

indeks format kartek gramatura rodzaj
ID311 A4 96 offset 60 g/m2 kratka
ID010 A4 96 offset 60 g/m2 gładki
ID116 A4 96 offset 60 g/m2 linia
ID117 A5 96 offset 60 g/m2 kratka
ID118 A5 96 offset 60 g/m2 linia
ID119 A5 96 offset 60 g/m2 gładki

BRULIONY
Okładka pokryta błyszczącą folią
Twarda oprawa w wysokiej jakości wykończenia  
• Szyty i wzmocniony grzbiet

indeks format gramatura kartek
PB173 A4 55 g/m2 96
PB174 A5 55 g/m2 96
PB744 A4 70 g/m2 96
PB745 A5 70 g/m2 96

BRULIONY OFFICE PRODUCTS KRATKA+MARGINES
Wewnętrzne strony z linią marginesu w kolorze czerwonym
Brulion w kratkę o wymiarach 5x5 mm • Gramatura okładki 1000 g/m2

indeks format kartek spirala oprawa indeksy
KW169 A4 160 pojedyncza miękka –
KW168 A4 120 pojedyncza miękka –
KW186 A4 96 pojedyncza miękka –
KW167 A4 80 pojedyncza miękka –
KW172 A5 50 podwójna miękka –
KW182 A6 80 podwójna miękka –
KW173 A6 50 podwójna miękka –
KW171 A4 160 podwójna twarda kolorowe
KW170 A4 100 podwójna twarda kolorowe
KW175 B5 160 podwójna twarda kolorowe
KW174 B5 100 podwójna twarda kolorowe

KOŁOBRULIONY I KOŁOZESZYTY
Strony perforowane
Liniatura kratka • Metalowa spirala • Z marginesem • Dziurkowane
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8  Różowy, 1  Niebieski, 7  Pomarańczowy,  
13  Turkusowy, 12  Fioletowy, 4  Zielony

• 80 kartek w kratkę 
• kolory z kolekcji WOW, łącz różne kolory lub wybierz jeden

Brulion
Klasycznie zaprojektowany brulion certyfikowanym papierem FSC 
o gramaturze 90 g/m2.

A4 Brulion w kratkę ES144-*

A5 Brulion w kratkę ES145-*

Kołonotatniki
Notatniki oprawione w spiralę, z przedziurkowanymi kartkami 
z papieru z certyfikatem FSC o gramaturze 80 g/m2, 
z mikroperforacją, z linijką [1] i kieszenią [2].

Okładka Papier Indeks

A4 Okładka PP w kratkę ES659-

A5 Okładka PP w kratkę ES1222-

Kołonotatniki Get Organised
Miej wszystko pod kontrolą – z pomocą 3 wyjmowanych 
przekładek [3], przezroczystej kieszeni z tyłu i mocnej, 
trwałej okładki.

A4 Okładka PP W kratkę ES1095-

Kołonotatniki Be Mobile
Prowadź swoje biuro także w czasie podróży – ułatwi to mocna, 
trwała okładka, uchwyt na długopis, elastyczne zamknięcie, 
samoprzylepne karteczki i teczka [4].

A4 Okładka PP w kratkę ES1096-

Wybierz okładkę spośród kilku fantastycznych kolorów;
w wersji ze spiralą umożliwiającą pełne otwarcie lub 
z twardą okładką i oprawą szytą. Dostępne w opcjach 
z przekładkami, kieszeniami i innymi dodatkami 
zapewniającymi najwyższą funkcjonalność.

* dostępne także w kolorze białym -10

Notatniki Leitz WOW

Oprawa w spiralę

Kołonotatniki Get Organised

Kołonotatniki Be Mobile

Brulion

NOWE  
wzornictwo

Te fantastyczne kolory notatników 
zrobią wrażenie na Twoich znajomych 
i przyjaciołach. Używaj ich codziennie, 
aby poprawić sobie nastrój.

www.leitz.com

Kołonotatniki Executive w linie w kratkę
A4

Ze zintegrowaną koszulką oraz linijką
ES1230 ES1229

A5 ES1228 ES1227

Kołonotatniki Executive Get Organised

A4 Z 3 wyjmowanymi przekładkami  
i przezroczystą koszulką [1]. ES1234 ES1233

Kołonotatniki Executive Be Mobile

A4 Z elastycznym zamknięciem, 3 wyjmowanymi 
przekładkami i zintegrowaną koszulką [2]. ES1232 ES1231

Kołonotatniki Executive Project

A4 Z innowacyjną kartą na projekty  
i przezroczystymi koszulkami [3]. ES1236 ES1235

Kołonotatniki Leitz Executive
Bardzo mocna okładka z PP tworzy idealną podkładkę do pisania. 
Wybierz konfigurację przekładek, koszulek, folderów i zamknięć, których 
potrzebujesz, aby Twoja praca była dobrze wykonana. 
• 80 kartek papieru o gramaturze 90 g/m2, z certyfikatem FSC®.  
• Dziurkowane, z mikroperforacją ułatwiającą odrywanie notatek 
• Otwierane pod kątem 360°, dzięki oprawie w spiralę 
• Jedna strona z perforowanymi karteczkami

2 21

Notatniki Leitz Complete
Idealne dla osób często podróżujących. Dostępne w formatach A4, 
A5, A6 oraz w wyjątkowym formacie iPada. Wszystkie oprawione 
w twarde okładki, z zamknięciem zabezpieczającym dokumenty 
przed wypadaniem. 80 kartek wysokiej jakości papieru w kolorze kości 
słoniowej o gramaturze 96 g/m2, z certyfikatem FSC®. 

Okładka Linia/kratka Indeks
A4 Okładka twarda linia ES1067-

A4 Okładka twarda kratka ES591-

iPad Okładka twarda linia ES1068-*

iPad Okładka twarda kratka ES592-*

A5 Okładka twarda linia ES1069-

A5 Okładka twarda kratka ES593-

A6 Okładka twarda linia ES1070-

A6 Okładka twarda kratka ES594-

10  Biały, 3  Czerwony, 2  Czarny

Notatniki Leitz Style
Najbardziej eleganckie notatniki z atrakcyjnym, lekko szczotkowanym 
wykończeniem, dostępne w twardych i miękkich okładkach. 
Nagrodzone za wzornictwo łączące formę z funkcjonalnością. 
W 5 eleganckich kolorach. 80 kartek wysokiej jakości papieru 
o gramaturze 96 g/m2, z certyfikatem FSC®. 

Okładka Linia/kratka Indeks
A5 Okładka miękka, kratka ES1098-

A6 Okładka miękka, kratka ES1100-

A5 Okładka twarda kratka ES1097-

A6 Okładka twarda kratka ES1099-

10  Arktyczna biel, 3  Rubinowa czerwień, 4  Pistacjowa zieleń,  
1  Tytanowy błękit, 2  Satynowa czerń

*Dostępne tylko w kolorze białym i czarnym
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• 80 kartek w kratkę 
• kolory z kolekcji WOW, łącz różne kolory lub wybierz jeden

Brulion
Klasycznie zaprojektowany brulion certyfikowanym papierem FSC 
o gramaturze 90 g/m2.

A4 Brulion w kratkę ES144-*

A5 Brulion w kratkę ES145-*

Kołonotatniki
Notatniki oprawione w spiralę, z przedziurkowanymi kartkami 
z papieru z certyfikatem FSC o gramaturze 80 g/m2, 
z mikroperforacją, z linijką [1] i kieszenią [2].

Okładka Papier Indeks

A4 Okładka PP w kratkę ES659-

A5 Okładka PP w kratkę ES1222-

Kołonotatniki Get Organised
Miej wszystko pod kontrolą – z pomocą 3 wyjmowanych 
przekładek [3], przezroczystej kieszeni z tyłu i mocnej, 
trwałej okładki.

A4 Okładka PP W kratkę ES1095-

Kołonotatniki Be Mobile
Prowadź swoje biuro także w czasie podróży – ułatwi to mocna, 
trwała okładka, uchwyt na długopis, elastyczne zamknięcie, 
samoprzylepne karteczki i teczka [4].

A4 Okładka PP w kratkę ES1096-

Wybierz okładkę spośród kilku fantastycznych kolorów;
w wersji ze spiralą umożliwiającą pełne otwarcie lub 
z twardą okładką i oprawą szytą. Dostępne w opcjach 
z przekładkami, kieszeniami i innymi dodatkami 
zapewniającymi najwyższą funkcjonalność.

* dostępne także w kolorze białym -10

Notatniki Leitz WOW

Oprawa w spiralę

Kołonotatniki Get Organised

Kołonotatniki Be Mobile

Brulion

NOWE  
wzornictwo

Te fantastyczne kolory notatników 
zrobią wrażenie na Twoich znajomych 
i przyjaciołach. Używaj ich codziennie, 
aby poprawić sobie nastrój.
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indeks kolor rodzaj
HL149-2 czarny A6/100
HL149-3 malinowy A6/100
HL149-17 niebieski transparentny A6/100
HL149-1 niebieski A6/100
HL151-2 czarny A4/80
HL151-3 malinowy A4/80
HL151-17 niebieski transparentny A4/80
HL151-1 niebieski A4/80

indeks kolor rodzaj
HL151-00 bezbarwny transparentny A4/80
HL151-4 zielony A4/80
HL152-2 czarny A5/80
HL152-3 malinowy A5/80
HL152-17 niebieski transparentny A5/80
HL152-1 niebieski A5/80
HL152-00 bezbarwny transparentny A5/80
HL152-4 zielony A5/80

KOŁOZESZYTY EASY ORGA
Zamykane na elegancką gumkę
Podwójna metalowa spirala • Okładka z polipropylenu zamykana 
na gumkę • Mikroperforowane kartki • Gramatura 80 g/m2

indeks format rodzaj kartek
ID185 A6 kratka 50
ID186 A6 kratka 80
ID191 A5 kratka 50
ID188 A5 kratka 80
ID189 A5 kratka 100
ID190 A5 linia 100

indeks format rodzaj kartek
ID043 A5 kratka 120
ID045 A5 kratka 160
ID187 A4 kratka 50
ID040 A4 kratka 80
ID034 A4 kratka 100
ID192 A4 linia 100

indeks format rodzaj kartek
ID037 A4 kratka 120
ID039 A4 kratka 160
ID049 B5 kratka 100
ID032 B5 Think Green kratka 160
ID193 B5 kratka 160

KOŁOZESZYTY
Otwory do segregatora
Perforacja wzdłuż grzbietu, 
ułatwiająca wyrywanie kartek

KOŁONOTATNIK MINTRA LIGHTS
Możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu
Przednia i tylna okładka polipropylenowa z wytłoczonymi liniami 
• Gramatura papieru 80 g • Białość papieru 170 (CIE) • Kartki z perforacją 
(za wyjątkiem formatu A6) i otworami umożliwiającymi wpięcie 
do segregatora (format A4 – 4 , A5 – 2 dziurki) • Margines na brzegu kartki 
(format A4, A5) • Wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy z oczkiem 
zamykającym • Plastikowe przekładki • Dane personalne na pierwszej 
stronie

indeks kolor format rodzaj kartek
AR546-12 fioletowy A4 kratka 150
AR546-1 niebieski A4 kratka 150
AR546-7 pomarańczowy A4 kratka 150
AR546-8 różowy A4 kratka 150
AR546-4 zielony A4 kratka 150
AR548-12 fioletowy A4 linia 150
AR548-1 niebieski A4 linia 150
AR548-7 pomarańczowy A4 linia 150
AR548-8 różowy A4 linia 150
AR548-4 zielony A4 linia 150
AR547-12 fioletowy A5 kratka 150
AR547-1 niebieski A5 kratka 150
AR547-7 pomarańczowy A5 kratka 150
AR547-8 różowy A5 kratka 150
AR547-4 zielony A5 kratka 150
AR601-12 fioletowy A5 linia 150
AR601-1 niebieski A5 linia 150
AR601-7 pomarańczowy A5 linia 150
AR601-8 różowy A5 linia 150
AR601-4 zielony A5 linia 150
AR550-12 fioletowy A6 linia 150
AR550-1 niebieski A6 linia 150
AR550-7 pomarańczowy A6 linia 150
AR550-8 różowy A6 linia 150
AR550-4 zielony A6 linia 150
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ZSZYWACZE

ZSZYWACZ MINI LEITZ 5517
Obudowa wykonana z trwałego plastiku
Zszywa do 10 kartek • Obudowa wykonana z trwałego plastiku 
• 180-stopniowy kąt otwarcia umożliwia zszywanie tapicerskie • Zszywki 10 
• 3 lata gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES233-1 niebieski tak
ES233-2 czarny tak

10
kartek

ZSZYWACZ MINI LEITZ WOW 5528
Możliwe tapicerskie zszywanie
Zszywa do 10 kartek • Solidny i wytrzymały metalowy zszywacz 
do codziennego użytku • 180-stopniowy kąt otwarcia umożliwia zszywanie 
tapicerskie • Zszywki 10 • 10 lat gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES589-10 biały tak
ES589-8 różowy tak
ES589-1 niebieski tak
ES589-7 pomarańczowy tak
ES589-13 turkusowy tak
ES589-12 fioletowy tak
ES589-4 zielony tak

10
kartek

ZSZYWACZ MINI RAPID F5
Kompaktowy zszywacz plastikowy
Zszywa do 10 kartek • Łatwy w użyciu, przenośny, kompaktowy zszywacz  
• Wygodny mechanizm ładowania i uzupełniania zszywek od góry 
• Zszywki 10 • 5 lat gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES604-2 czarny tak
ES604-1 niebieski tak

10
kartek

15
kartek

ZSZYWACZ KANGARO NOWA-10/S
Rozszywacz z uchwytem na zszywki
Metalowy mechanizm, plastikowy korpus wykonany z wytrzymałego 
i trwałego tworzywa sztucznego, podstawa o długości 116 mm • Wskaźnik 
zużycia zszywek • Zszywki 10 • Pojemność 100 zszywek • Zszywa 
do 15 kartek • Głębokość wsunięcia kartki 60 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
zintegr. 
rozszywacz

PB1147-8 różowy tak
PB1147-16 beżowy tak
PB1147-6 żółty tak
PB1147-4 zielony tak
PB1147-13 turkusowy tak

indeks kolor zintegrowany rozszywacz
PP597-1 niebieski tak
PP597-3 czerwony tak
PP597-4 zielony pastel tak

20
kartek

ZSZYWACZ LESS EFFORT 10
50% łatwiejsze zszywanie
Posiada oznaczenie rozmiaru pasujących zszywek • Posiada oznaczenie 
umieszczenia zszywanych dokumentów • Zszywki nr 10 • 10 lat gwarancji

ZSZYWACZ MAŁY RAPID F6
Posiada krótki magazynek
Zszywa do 20 kartek • Krótki magazynek • Umożliwia zszywanie 
standardowe • Solidny, metalowy mechanizm • Zszywki 24/6 i 26/6 
• 5 lat gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES605-2 czarny nie
ES605-1 niebieski nie
ES605-3 czerwony nie

20
kartek
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indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

KW013-2 czarny nie
KW013-3 czerwony nie
KW013-1 niebieski nie

20
kartek

ZSZYWACZ ALPHA S5023B
Stabilna, metalowa konstrukcja
Metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa • Ramię 
antypoślizgowe • Wskaźnik ilości zszywek • Pojemnik na zapasowe zszywki 
• Na zszywki 24/6, 26/6 • Głębokość zszywania 48 mm • Zszywanie otwarte, 
zamknięte • 3 lata gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

KW414-2 czarny nie
KW414-3 czerwono-czarny nie
KW414-1 niebiesko-czarny nie
KW414-7 pomarańczowo-czarny nie

20
kartek

ZSZYWACZ DYNAMIC S5104
Czarny zszywacz z kolorowymi elementami
Metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa • 2 rodzaje zszywania: 
otwarte i zamknięte • Wskaźnik ilości zszywek • Głębokość zszywania 
57 mm • Zszywki #24/6, #26/6 • 3 lata gwarancji

25
kartek

ZSZYWACZ KANGARO NOWA-35/S
Wskaźnik zużycia zszywek
Metalowy mechanizm, plastikowy korpus wykonany z wytrzymałego 
i trwałego tworzywa sztucznego, podstawa o długości 115 mm • Zszywanie 
otwarte, zamknięte oraz tapicerskie • Rozszywacz z uchwytem na zszywki 
• Zszywki 24/6 lub 26/6 • Pojemność 50 lub 100 zszywek • Zszywa 
do 25 kartek • Głębokość wsunięcia kartki 52 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
zintegr. 
rozszywacz

PB1148-8 różowy tak
PB1148-16 beżowy tak
PB1148-6 żółty tak
PB1148-4 zielony tak
PB1148-13 turkusowy tak

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

PP595-2 czarny tak
PP595-3 czerwony tak
PP595-4 zielony pastel tak

25
kartek

ZSZYWACZ TRENDY 45
Posiada oznaczenie rozmiaru pasujących zszywek
• Dodatkowy magazynek na zszywki w podstawie • Zszywki 24/6, 26/6 
• 10 lat gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

TET010-1 kremowo-niebieski nie
TET010-2 kremowo-czarny nie
TET010-4 kremowo-zielony nie

25
kartek

ZSZYWACZ METALOWY SENSO 71/72/73
Dostosowany do zszywek o rozmiarach 24/6 – 26/6
Zszywacz metalowy z wykończeniami z tworzywa sztucznego • Zszywanie 
zamknięte i otwarte • Głębokość wsuwania kartek 50 mm • 5 lat gwarancji

ZSZYWACZ MAŁY LEITZ 5501
Obudowa wykonana z trwałego plastiku 
Zszywa do 25 kartek • Metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie 
otwarte i zamknięte, a 180-stopmiowy kąt otwarcia umożliwia zszywanie 
tapicerskie • W zestawie opakowanie 200 zszywek P3 24/6 • Możliwe 
zszywanie otwarte, zamknięte, tapicerskie • 3 lata gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

ES101-3 czerwony tak
ES101-1 niebieski tak
ES101-2 czarny tak

25
kartek
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indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

CX68-11 granatowy nie
CX68-10 biały nie
CX68-18 grafitowy nie
CX68-15 srebrny nie

ZSZYWACZ ADVANCED METAL
Metalowy mechanizm zapobiegający blokowaniu i zacinaniu się
Metalowa obudowa • Krótki magazynek • Do 25 kartek • Trzy rodzaje 
zszywania: zamknięte, otwarte i tapicerskie • Otwiera się o 180 stopni, 
co ułatwia ładowanie zszywek • Dodatkowa komora na zapasowe zszywki 
pod magazynkiem • Głębokość zszywania 52 mm • Pojemność magazynka 
100 zszywek 24/6 lub 140 zszywek 26/6 • Gwarancja 10 lat

25
kartek

25
kartek

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

AM379-1 niebieski nie
AM379-5 szary nie
AM379-2 czarny nie

ZSZYWACZ HARMONY B2
Z pakietem startowym zszywek 24/6 DIN Super
Atrakcyjny cenowo zszywacze biurowe, trwałe i praktyczne na każde biurko 
• Metalowy zszywacz w plastikowej oprawie posiada metalowy magazynek 
na jeden rodzaj zszywek (24/6 lub 26/6) • Zszywa do 25 arkuszy papieru 
(80 g/m2) • 3 metody zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie 
• Głębokość wsuwania kartki 65 mm • System ładowania zszywek od góry 
• 10 lat gwarancji

ZSZYWACZ LEITZ 5500
Z tworzywa sztucznego z metalowymi mechanizmami
Zszywa do 30 kartek • Wykonany z tworzywa sztucznego z metalowymi 
mechanizmami • Posiada zintegrowany rozszywacz • Zszywki 24/6 i 26/6 
• 3 lata gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

ES100-1 niebieski tak
ES100-2 czarny tak
ES100-3 czerwony tak

30
kartek

ZSZYWACZ ŚREDNI LEITZ WOW 5502
Innowacyjna technologia zapobiegająca zacinaniu
Zszywa do 30 kartek • Solidny i wytrzymały metalowy zszywacz 
do codziennego użytku • Innowacyjna technologia precyzyjnego prowadzenia 
zszywki, zapobiegająca jej zacinaniu się • Zszywanie otwarte i zamknięte – 
łatwe do zmiany poprzez przekręcenie metalowej stopki, umożliwia również 
zszywanie tapicerskie • Zszywki 24/6 i 26/6 • 10 lat gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

ES721-10 biały tak
ES721-8 różowy tak
ES721-1 niebieski tak
ES721-7 pomarańczowy tak
ES721-13 turkusowy tak
ES721-12 fioletowy tak
ES721-4 zielony tak

30
kartek

ZSZYWACZ ŚREDNI LEITZ STYLE 5562
Idealnie pasuje do kolekcji Leitz Style ze str. 18-19
Zszywa do 30 kartek • Wyjątkowy zszywacz metalowy do codziennego 
użytku • W nowoczesnym designe ze szczotkowanym wykończeniem 
i intrygujących kolorach • Doskonała jakość zszywania dzięki technologii 
Direct Impact • Zawiera 200 P3 24/6 zszywek • Możliwe zszywanie otwarte, 
zamknięte i tapicerskie • 10 lat gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

ES1101-10 biały tak
ES1101-3 ciemnoczerwony tak
ES1101-4 seledynowy tak
ES1101-1 niebieski tak
ES1101-2 czarny tak

30
kartek

ZSZYWACZ KANGARO NOWA-335/S
Zszywanie otwarte, zamknięte oraz tapicerskie
Metalowy mechanizm, plastikowy korpus wykonany z wytrzymałego 
i trwałego tworzywa sztucznego, podstawa o długości 144 mm • Rozszywacz 
z uchwytem na zszywki • Wskaźnik zużycia zszywek • Zszywki 24/6 lub 
26/6 • Pojemność 100 lub 150 zszywek • Zszywa do 30 kartek • Głębokość 
wsunięcia kartki 70 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
zintegr. 
rozszywacz

PB1149-8 różowy tak
PB1149-16 beżowy tak
PB1149-6 żółty tak
PB1149-4 zielony tak
PB1149-13 turkusowy tak

30
kartek
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ZSZYWACZ KANGARO NOWA-335S/S
Wykonany z metalu
Metalowy ergonomiczny korpus, mechanizm oraz podstawa o długości 
144 mm • Zszywanie otwarte, zamknięte oraz tapicerskie • Rozszywacz 
z uchwytem na zszywki • Wskaźnik zużycia zszywek • Zszywki 24/6 lub 
26/6 • Pojemność 100 lub 150 zszywek • Zszywa do 30 kartek • Głębokość 
wsunięcia kartki 70 mm • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
zintegr. 
rozszywacz

PB1150-8 różowy tak
PB1150-6 żółty tak
PB1150-5 metaliczny szary tak
PB1150-10 metaliczny biały tak
PB1150-13 turkusowy tak

30
kartek

ZSZYWACZ KANGARO NOWA-210S/S
Głębokość wsunięcia kartki 95 mm
Metalowy ergonomiczn korpus, mechanizm oraz podstawa o długości 
186 mm • Zszywanie otwarte, zamknięte oraz tapicerskie • Rozszywacz 
z uchwytem na zszywki • Wskaźnik zużycia zszywek • Zszywki 24/6 lub 26/6 
• Pojemność 150 lub 210 zszywek • Zszywa do 30 kartek • 10 lat gwarancji

indeks rodzaj
zintegr. 
rozszywacz

PB1151-5 metaliczny szary tak
PB1151-10 metaliczny biały tak

30
kartek

indeks kolor
zintegr.
rozszywacz

PP791-2 kremowo-czarny tak
PP791-1 kremowo-niebieski tak
PP791-3 kremowo-czerwony tak
PP791-8 kremowo-różowy tak

30
kartek

ZSZYWACZ INSPIRO IVORY PRO
Magazynek mieści do 100 zszywek
Zszywanie zamknięte, otwarte oraz tapicerskie • Wykonany z wysokiej  
jakości stali • Posiada oznaczenie rozmiaru pasujących zszywek 
• Wbudowany wskaźnik ilości zszywek • Zszywki 24/6, 26/6 
• 10 lat gwarancji

indeks kolor
zintegr.
rozszywacz

PP598-1 niebieski tak
PP598-3 czerwony tak
PP598-4 zielony pastel tak

30
kartek

ZSZYWACZ LESS EFFORT 35
Posiada oznaczenie rozmiaru pasujących zszywek
45% łatwiejsze zszywanie • Posiada oznaczenie umieszczenia zszywanych 
dokumentów • Zszywki 24/6, 26/6 • 10 lat gwarancji

ZSZYWACZ EVOLUTION E25/E30
Możliwe trzy metody zszywania
Zszywa do 25 (E25) lub 30 (E30) arkuszy papieru (80 g/m2) • 3 metody 
zszywania: zszycie, zszycie czasowe i przekłucie • Magazynek na zszywki 
typu 24/6 lub 26/6 • Głębokość wsuwania kartki 53 mm • System ładowania 
zszywek od góry • 10 lat gwarancji

indeks kolor rodzaj
zintegr. 
rozszyw.

AM374-1 niebieski E25 tak
AM374-3 czerwony E25 tak
AM374-2 czarny E25 tak
AM374-4 zielony E25 tak
AM374-12 fioletowy E25 tak

indeks kolor rodzaj
zintegr. 
rozszyw.

AM374-8 różowy E25 tak
AM374-13 turkusowy E25 tak
AM375-1 niebieski E30 tak
AM375-3 czerwony E30 tak
AM375-2 czarny E30 tak

25
kartek

30
kartek

ZSZYWACZ RAPID F16
Wygodny mechanizm ładowania
Zszywa do 30 kartek • Mechanizm ze stali, wysokiej jakości tworzywo ABS 
i guma TPE zapewniają wysoką jakość zszywania • Regulowane kowadełko 
umożliwia zszywanie tymczasowe • Wygodny mechanizm ładowania 
i uzupełniania zszywek od góry • Możliwe zszywanie standardowe, 
przebijanie i zaciskanie • Zszywki 24/6 i 26/6 • 5 lat gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

ES740-2 czarny nie
ES740-1 niebieski nie
ES740-3 czerwony nie

30
kartek
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ZSZYWACZ RAPID F30
Wysoce wydajny, mocny i ergonomiczny
Zszywa do 30 kartek • Technologia Flat Clinch redukuje wysokość 
zszywanych dokumentów o 30% • Wygodny mechanizm ładowania 
i uzupełniania zszywek od góry • Zszywki 24/6 i 26/6 • 5 lat gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

ES781-2 czarny nie
ES781-1 niebieski nie
ES781-3 czerwony nie
ES781-01 jasnoniebieski nie
ES781-03 jasnoczerwony nie
ES781-04 jasnozielony nie
ES781-6 żółty nie
ES781-10 biały nie

30
kartek

ZSZYWACZ FS RAPID SUPREME OMNIPRESS SO30
Pozwala zaoszczędzić do 40% powierzchni kartek
Zszywa do 30 kartek • Rewelacyjny zszywacz wyposażony w opatentowaną 
technologię Omnipress® umożliwia zszywanie bez żadnego wysiłku 
zarówno przy biurku, jak i w ręku • Unikalna technologia płaskiego 
zszywania SuperFlatClinch pozwala zaoszczędzić do 40% powierzchni 
• Łatwe ładowanie zszywek od góry • Zalecane zszywki Rapid Omnipress 30 
• 5 lat gwarancji

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

ES831 czarno-szary nie
ES832 czarno-czerwony nie
ES833 biało-różowy nie

30
kartek

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

PB517-2 czarny nie
PB517-3 czerwony nie
PB517-16 beżowy nie

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

PB517-1 niebieski nie
PB517-4 zielony nie

40
kartek

ZSZYWACZ KANGARO LE-45F
System „Flat Clinch” (płasko zagięta zszywka)
System LESS EFFORT pozwala na redukcję siły potrzebnej do przyciśnięcia 
zszywacza o 45% • Posiada dodatkową funkcję BY-PASS, umożliwiającą 
zszycie 2-40 kartek jedną zszywką • Korpus z metalu, obudowa z plastiku 
• Przeciwpoślizgowa podstawa • Wskaźnik zużycia zszywek • Zszywki 
24/6~26/6, 24/8~26/8 • Pojemność 50/100 zszywek • Głębokość wsunięcia 
kartki 48 mm • 10 lat gwarancji

ZSZYWACZ D.RECT 3010 40K
Elegancki tradycyjny zszywacz metalowy
Zszywa do 40 kartek • Metalowa konstrukcja z antypoślizgowymi 
wykończeniami • Maksymalna głębokość wsuwania kartek 65 mm • Ilość 
zszywek w magazynku 100 szt. • Możliwość ustawienia w pozycji pionowej – 
zajmuje mniej miejsca na biurku • Na zszywki 24/6, 26/6, 24/8

indeks
zintegr. 
rozszywacz

LV600 nie

40
kartek

50
kartek

indeks kolor
zintegr.
rozszywacz

AM386-2 czarny nie
AM386-5 popielaty nie
AM386-1 granatowy nieZSZYWACZ NOVUS B4FC

Z pakietem zszywek
Pierwszy na świecie zszywacz biurowy z systemem bardzo płaskiego 
zakleszczania zszywek (Flat-Clinch) z większą o 30% wydajnością pracy 
• Wysokowydajny zszywacz posiada metalowy magazynek na 4 rodzaje 
zszywek (24/6-24/8 lub 26/6-26/8) • Zszywa do 50 arkuszy papieru 
(80 g/m2) przy użyciu zszywek Novus 24/8 Super • 3 metody zszywania: 
zszycie, zszycie czasowe i przekłucie • Głębokość wsuwania kartki 60 mm 
• System ładowania zszywek przy użyciu specjalnego przycisku 
• 25 lat gwarancji

indeks kolor
KW354-2 czarny
KW354-1 niebieski

30
kartek

ZSZYWACZ SAVE FORCE S5160B
Wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
Linia SAVE FORCE to produkty wykonane w nowoczesnej, zaawansowanej 
technologii • Najważniejszy atut to redukcja siły nacisku do 50% – dzięki 
temu zszywanie i dziurkowanie większej ilości kartek nie będzie już 
sprawiało problemu – stanie się przyjemnością • Elementy wykończeniowe 
z trwałych tworzyw sztucznych • System płaskiego zaginania zszywek 
pozwala na zmniejszenie objętości zszywanych dokumentów nawet o 30% 
• Redukcja siły nacisku do 50% • Na zszywki 24/6, 26/6 • Głębokość 
zszywania 50 mm • Zszywanie zamknięte • 3 lata gwarancji
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ZSZYWACZ RAPID SUPREME OMNIPRESS SO60
Zredukowany wymagany nacisk
Zszywa do 60 kartek • Wyposażony w technologię Omnipress® redukującą 
konieczność użycia siły podczas zszywania • Opatentowana technologia 
SuperFlatClinch pozwala na ograniczenie objętości przechowywanych 
dokumentów o 40% • Łatwe ładowanie zszywek od góry • Zszywki 
Omnipress 60 • 5 lat gwarancji 

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES834 czarno-szary nie
ES835 czarno-czerwony nie
ES836 biało-różowy nie

60
kartek

indeks kolor
zintegr. 
rozszywacz

KW016 czarno-szary nie

60
kartek

ZSZYWACZ ALPHA S6030B
Wyposażony w pojemnik na zapasowe zszywki
Ramię antypoślizgowe • Pojemnik na zapasowe zszywki • Wskaźnik ilości 
zszywek • Płaski: wysokość tylko 92 mm, co ułatwia przechowywanie 
• Głębokość zszywania 61 mm • Zszywki #23/10 • 3 lata gwarancji

ZSZYWACZ KASETOWY LEITZ 5551
W komplecie po 1 kasetce każdego rodzaju zszywek
Zszywa do 80 kartek • Wymiana zszywek odbywa się przez jednorazową 
wymianę kasetek, oznaczonych kolorem w zależności od grubości 
zszywanego pliku kartek (od 25 do 80) • Ergonomiczny uchwyt ułatwiający 
zszywanie dużej ilości kartek • Zszywki w kasetach K6 (25 kartek), 
K8 (40 kartek), K10 (55 kartek), K12 (80 kartek) • 10 lat gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES110 srebrny nie

80
kartek

indeks kolor zintegrowany rozszywacz
PP794-1 niebieski nie
PP794-2 czarny nie
PP794-3 czerwony nie
PP794-10 kremowy nie

100
kartek

ZSZYWACZ LESS EFFORT 13QL
Wbudowany wskaźnik ilości zszywek
Wykonany z wysokiej jakości stali • Na zszywki 23/6 lub 23/13 • Posiada 
wspomaganie – 55% łatwiejsze zszywanie • Ergonomiczny kształt ułatwia 
zszywanie dużej ilości kartek • Posiada magazynek na dodatkowe zszywki 
• 10 lat gwarancji

100
kartek

indeks kolor
zintegr. 
rozszyw.

AM387-5 szary nie

ZSZYWACZ NOVUS B40 HEAVY DUTY
Magazynek na dwa rodzaje zszywek
Atrakcyjny zszywacz Heavy Duty do wszystkich większych zadań, prosty 
w obsłudze, a przy tym niezawodny • Wyposażony w plastikowy magazynek 
na dwa rodzaje zszywek (23/6 – 23/13 SUPER) • Zszywa do 100 arkuszy 
papieru (80 g/m2) • System krzyżowego zakleszczania zszywek • System ABS 
– specjalna budowa magazynku uniemożliwia zakleszczenie zszywek 
w zszywaczu • Głębokość wsuwania kartki 55 mm • System ładowania 
zszywek od góry • 10 lat gwarancji • Ciężar ok. 700 g

ZSZYWACZ MOCNY LEITZ FC 5552
System płaskiego zaginania zszywek
Zszywa do 60 kartek • Zszywacz z systemem płaskiego zaginania zszywek 
• Umożliwia zszywanie od 2 do 60 kartek bez konieczności zmiany zszywek 
• Ergonomiczny uchwyt ułatwiający zszywanie dużej ilości kartek • Okienko 
pokazujące stopień zapełnienia magazynka • Wszystkie części mechaniczne 
wykonane z metalu • Zszywki 25/10 • 10 lat gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES300 srebrny nie

60
kartek
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indeks model zszywa na zszywki
KW202 8538 100 kartek (69 mm) #23/6, #23/8, #23/10, #23/13, #23/15

KW203 8539 200 kartek (64 mm) #23/6, #23/8, #23/10, #23/13, #23/15,
#23/17, #23/20, #23/23

100
kartek

200
kartek

ZSZYWACZ 8538/8539
Zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości
Stabilna podstawa • Kolor grafitowo-czarny • Uchwyt antypoślizgowy 
• Miejsce na opis • Pojemnik na zapasowe zszywki • Wskaźnik ilości zszywek 
• Głębokość zszywania 64/69 mm • 3 lata gwarancji

100
kartek

170
kartek

120
kartek

210
kartek

indeks rodzaj zszywa na zszywki
PB1019 13QL 100 kartek 23/6 ~ 23/13
PB1020 15FL 120 kartek 23/6 ~ 23/15
PB1021 20FL 170 kartek 23/6 ~ 23/20
PB1022 24FL 210 kartek 23/6 ~ 23/24

ZSZYWACZ KANGARO DS-23S
Solidny, profesjonalny zszywacz do użytku biurowego
Metalowy korpus, obudowa z wytrzymałego plastiku • Pojemnik na zszywki 
• Mechanizm szybkiego ładowania ułatwia uzupełnianie zszywek • Zszywki 
ładowane od góry • Pojemność 100 zszywek • Regulowana głębokość 
wsunięcia kartki • 10 lat gwarancji

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY 10BX RAPID
Zasilany bateriami 4 x R6
Zszywa do 10 kartek • Wygodny w obsłudze jedną ręką • Poręczny w użyciu 
również w ruchu • Głębokość wsuwania 10 mm • Zszywki 24/6 i 26/6 
• 2 lata gwarancji

indeks kolor zasilanie
ES603-2 czarno-szary baterie
ES603-1 niebiesko-szary baterie

10
kartek

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY 20EX RAPID
Kompaktowy elektryczny zszywacz do użycia w biurze
Zszywa do 20 kartek • Wygodny w obsłudze jedną ręką • Zasilanie sieciowe 
za pomocą zasilacza (w komplecie) • Używany ze zszywkami Rapid Standard 
24/6 i 26/6 • Głębokość wsuwania 10 mm • 2 lata gwarancji

indeks kolor zasilanie
ES736 czarny zasilacz

20
kartek

indeks kolor
ES1196-8 różowy
ES1196-1 niebieski
ES1196-7 pomarańczowy
ES1196-13 turkusowy
ES1196-12 fioletowy
ES1196-4 zielony
ES1196-2 czarny

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY WOW
Idealny dla osób, które często zszywają
Zszywa do 10 kartek • Łatwy w obsłudze jedną 
ręką • Zasilany baterią • Zszywki E1

10
kartek

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY LEITZ NEXXT SERIES 5532
Łatwe i sprawne użytkowanie jedną ręką
Zszywa do 10 kartek • Idealny do częstego użycia • Łatwe i sprawne 
użytkowanie jedną ręką • Niezawodne działanie – zasilany prądem (zasilacz 
w komplecie) • Specjalnie zaprojetowane zszywki, które nie zacinają się 
podczas zszywania • Zawiera zestaw 1000 e-zszywek • Zszywki Leitz e-10 
• 3 lata gwarancji przy używaniu zszywek Leitz

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES546-01 niebieski nie
ES546-02 czarny nie
ES546-10 biały nie

10
kartek
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ZSZYWACZ NOŻYCOWY RETRO CLASSIC K1
Najlepiej sprzedający się na świecie zszywacz nożycowy
Zszywa do 50 kartek • Efektywne, wielozadaniowe narzędzie do użytku 
zarówno w biurze, jak i domu • Charakteryzuje się atrakcyjnym, klasycznym 
wzornictwem i wykończeniem w stylu retro • Funkcjonalne, tradycyjne 
ładowanie od tyłu • Regulowane kowadełko służące do wyboru zszywania 
zamkniętego lub otwartego • Zszywki 24/6 i 24/8 • 5 lat gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES1109-2 czarny/Black Magic nie
ES1109-10 biały/Coconut Kiss nie
ES1109-1 pastelowy niebieski/Fondant Blue nie
ES1109-8 pastelowy różowy/Stawberry Cream nie
ES1109-6 pastelowy żółty/Mellow Yellow nie

50
kartek

ZSZYWACZ NOŻYCOWY LEITZ 5548
Zszywanie zamknięte i otwarte
Zszywa do 30 kartek • Obudowa metalowa połączona z wysokiej jakości 
plastikiem • Idealny dla tych, którzy zszywają w ręku • Ergonomiczny kształt 
dopasowuje się do dłoni, a specjalna konstrukcja ułatwia zszywanie  
• Głębokość wsuwania kartek do 54 mm • Zszywki 24/6 i 24/8 
• 10 lat gwarancji

indeks kolor zintegrowany rozszywacz
ES099 metaliczny niebieski nie

30
kartek

indeks zintegr. rozszywacz
CX065 tak

ZSZYWACZ NOŻYCOWY EXPERT
Trwały, metalowy zszywacz nożycowy
Solidny zszywacz nożycowy EXPERT, wykonany ze stali nierdzewnej 
• Ergonomiczny kształt • Specjalny mechanizm umożliwiający długotrwałe 
zszywanie bez nadmiernego zmęczenia • Magazynek na zszywki wysuwany 
od frontu gwarantujący proste i szybkie ładowanie zszywek • Niewielki 
otwór umożliwia zawieszenie zszywacza zarówno w czasie użytkowania 
jak i przechowywania • Pojemność magazynka 150 zszywek 24/6-8 lub 
210 zszywek 26/6-8 • Gwarancja 10 lat

45
kartek

indeks
ES519

ZSZYWACZ PISTOLETOWY TAKER RAPID R23E
Idealny do mocowania listów przewozowych
Uniwersalny zszywacz do typowych prac dekoratorskich, mocowania 
tkanin, folii izolacyjnych, lekkich prac wnętrzarskich oraz do mocowania 
etykiet i listów przewozowych na opakowaniach • Prosty w użytkowaniu 
• Chromowany • Na zszywki 4-8mm • 2 lata gwarancji

ZSZYWKI

indeks rodzaj zszywa do
ilość 
w opak.

DN113 10/5 15 kartek 1000 szt.
DN114 24/6 25 kartek 1000 szt.
DN533 26/6 25 kartek 1000 szt.
DN115 23/8 40 kartek 1000 szt.
DN116 23/10 60 kartek 1000 szt.

indeks rodzaj zszywa do
ilość 
w opak.

DN117 23/13 100 kartek 1000 szt.
DN118 23/15 120kartek 1000 szt.
DN119 23/17 140 kartek 1000 szt.
DN120 23/20 160 kartek 1000 szt.
DN121 23/23 180 kartek 1000 szt.

ZSZYWKI ICO  
BOXER GALWIZOWANE
Twarde i wytrzymałe
Wykonane z wysokiej jakości 
materiału • Kolor srebrny

ZSZYWACZ NOŻYCOWY K1 RAPID, CHROM, 
5 LAT GWARANCJI, 50 KARTEK
Klasyczny zszywacz nożycowy
Zszywa do 50 kartek • Solidny, klasyczny zszywacz nożycowy wykonany 
całkowicie ze stali • Praktycznie niezniszczalny • Doskonały w handlu, 
usługach, w biurach, przy wysyłce poczty • Można go rozmontować w celu 
konserwacji lub naprawy • Zszywki 24/6 i 24/8 • 5 lat gwarancji

indeks kolor
zintegrowany 
rozszywacz

ES952 chrom nie

50
kartek
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indeks rodzaj ilość w opak.
ES768 standard 24/6 1000 szt.
ES767 standard 26/6 1000 szt.
ES757 strong 23/8 1000 szt.
ES758 strong 23/10 1000 szt.
ES759 strong 23/12 1000 szt.
ES761 strong 23/14 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES762 strong 23/15 1000 szt.
ES763 strong 23/17 1000 szt.
ES764 strong 23/20 1000 szt.
ES765 strong 23/24 1000 szt.
ES345 strong 24/6 1000 szt.
ES766 strong 26/6 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES755 super strong 24/8 5000 szt.
ES756 super strong 26/8 5000 szt.
ES769 super strong 9/10 1000 szt.
ES770 super strong 9/12 1000 szt.
ES751 super strong 9/17 1000 szt.

ZSZYWKI RAPID
Wysoki poziom niezawodności
Standard – oznacza wysoki poziom niezawodności • Gwarantowane 
zszycie pliku do 20 kartek • Strong – wykonane z twardszego materiału, 
zszywają do 30 kartek • Najlepiej działające w zszywaczach Supreme, 
Fashion i z funkcją SuperFlatClinch • Wersja Strong 23 do zszywaczy Heavy 
Duty • SuperStrong – wykonane z ekstra mocnej stali, najlepiej działają 
w zszywaczach Heavy Duty i elektrycznych

indeks kolor rodzaj ilość w opak.
PP606 srebrny Nr 10 1000 szt.
PP607 czerwony Nr 10 1000 szt.
PP608 niebieski Nr 10 1000 szt.
PP609 srebrny zszywki 24/6 1000 szt.
PP610 czerwony zszywki 24/6 800 szt.
PP611 niebieski zszywki 24/6 800 szt.
PP612 srebrny zszywki 24/8 1000 szt.
PP613 srebrny zszywki 26/6 1000 szt.
PP614 srebrny zszywki 26/8 1000 szt.

ZSZYWKI KANGARO
Mocna stal 
Idealna kalibracja • Wzmocnione łączenia między zszywkami • Zszywają 
do 25% więcej kartek niż inne dostępne na rynku

ZSZYWKI LEITZ GALWANIZOWANE
Wydłużają żywotność zszywaczy Leitz
Mocne, stalowe zszywki w różnych rozmiarach • Stosowanie zszywek Leitz 
zapewnia najwyższą niezawodność zszywaczy

indeks rodzaj ilość w opak.
ES285 Nr 8 1000 szt.
ES105 Nr 10 1000 szt.
ES103 24/6 1000 szt.
ES104 26/6 1000 szt.

indeks rodzaj ilość w opak.
ES271 24/8 1000 szt.
ES102 25/10 1000 szt.
ES111 23/15XL 1000 szt.

ZSZYWKI OFFICE PRODUCTS
W atrakcyjnej cenie!
Wyprodukowane z materiału wysokiej jakości • Charakteryzują się dużą 
twardością • 1000 sztuk w opakowaniu

indeks rodzaj
PB1191 24/6 miedziane
PB1178 24/8
PB1192 24/10
PB1179 26/6
PB1194 23/23
PB1193 23/24
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indeks rodzaj zszywa do zszywacza Eagle ilość w opak.
KW048 23/6 30 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW049 23/8 40 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW050 23/10 60 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW051 23/13 90 938, 8538, 939, 8539 1000 szt.
KW052 23/15 110 939, 8539 1000 szt.
KW053 23/17 130 939, 8539 1000 szt.
KW243 23/20 170 939, 8539 1000 szt.
KW055 23/23 200 939, 8539 1000 szt.

ZSZYWKI SPECJALISTYCZNE EAGLE
Kompatybilne do wszystkich zszywaczy Eagle 

indeks rodzaj
ilość 
w opak.

AM388 Nr 10 1000 szt.
AM389 24/6 1000 szt.
AM390 24/6 10 x 1000
AM391 24/6 miedziowane 1000 szt.
AM392 Nr 10 miedziowane 1000 szt.

Najwyższej jakości produkty zarówno 
do zszywaczy ogólnego przeznaczenia 
jak i heavy-duty zszywaczy biurowych 
• Wykonane z drutu najwyższej 
jakości i wytrzymałości • Pełna paleta 
rozmiarów

ZSZYWKI NOVUS
Pasują również do zszywaczy elektrycznych

ZSZYWKI DO ZSZYWACZY ELEKTRYCZNYCH LEITZ
Niezawodność w działaniu
Wykonane z bardzo odpornej stali • Najwyższa niezawodność 
przy zastosowaniu w zszywaczu elektrycznym Leitz 5533 • Opakowanie 
zawiera 2500 zszywek

indeks rodzaj zszywa kartek długość nóżki
ES588 10e 10 4 mm
ES1277 20e 20 6 mm

ZSZYWKI DO ZSZYWACZA KASETOWEGO LEITZ
Idealnie pasują do zszywacza 5551
Kasetka z mocnymi, stalowymi zszywkami • Najwyższa niezawodność przy 
zastosowaniu w zszywaczu Leitz 5551 Heavy Duty

indeks model
rodzaj 
zszywek

zszywa 
kartek

ES399 K6 26/6 25
ES942 K8 26/8 40
ES939 K10 26/10 55
ES109 K12 26/12 80

ZWILŻACZ GLICERYNOWY

indeks
DN140

ZWILŻACZ GLICERYNOWY DONAU
Ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie papierowych kartek
Nie pozostawia tłustych plam na papierze • Charakteryzuje się subtelnym, 
miętowym zapachem • Nietoksyczny – na bazie gliceryny kosmetycznej 
• Posiada atest PZH • Podłoże antypoślizgowe • Średnica nawilżacza 55 mm 
• Średnica opakowania 80 mm • Nie zawiera niebezpiecznych składników 
• Pojemność 20 ml

indeks rodzaj ilość w opak.
KW111 24/6 1000 szt.
KW111M 24/6 miedziane 1000 szt.
KW110 10 1000 szt.
KW158 26/6 1000 szt.

ZSZYWKI GRAND
Standardowa jakość
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A

Akumulatorki 35
Albumy ofertowe 23, 28, 31, 36
Antyramy 36
Apteczki 36

B

Bakalie 37
Baterie 38-39
Bindownice 40
Biuwary 40
Bloki biurowe 40-41
Bloki do flipchartów 41
Bloki rysunkowe i techniczne 41

C

Chusteczki do czyszczenia 42
Chusteczki kosmetyczne 43
Chusteczki nawilżane 43
Ciastka 43-45
Cienkopisy 45-47
Cukier 47
Cukierki 47
Czajniki 48

D

Datowniki 49
Deski z klipem 31, 49-50
Długopisy 50-63, 178-180
Drukarki etykiet 63-64
Druki 66-67
Dyplomy 68
Dzienniki korespondencyjne 68
Dziurkacze 20, 22-23, 31-33, 68-73

E

Ekrany projekcyjne 73
Ekspresy do kawy 74-75
Etykiety 63, 76-80
Etykiety adresowe 77-79
Etykiety do drukarek Dymo 63
Etykiety do metkownic 80-81

F

Filtry prywatyzujace 9
Filtry prywatyzujace 9
Flipcharty 83-84
Folia bąbelkowa 84
Folia do laminowania 84
Folia do prezentacji samoprzylegająca 85
Folia do prezentacji samoprzylegająca 85
Folia stretch 85
Folie samoprzylepne do zadruku 84

G

Gabloty 230
Gąbki do tablic 85
Gąbki do zmywania 85-86
Głośniki przenośne 24-25
Gilotyny i obcinarki 86-87, 159
Grzbiety do oprawy 88
Gumki do ścierania 87
Gumki recepturki 87-88

H

Haczyki i plastry do montażu 89-90
Haczyki i plastry do montażu 89-90
Herbaty 90-91

I

Identyfikatory i akcesoria 92-93

K

Kalkulatory 95-98
Kartony kolorowe (brystole) 98

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW

Kartony ozdobne 99
Kartoteki na teczki zawieszkowe 99-100
Kasetki na pieniądze 100
Kawy 100-101
Kącik kawowy 73
Kieszenie magazynowe 102
Kieszenie magazynowe 102
Kieszenie samoprzylepne 103
Kije do mopa i szczotek 103, 140
Kleje 103-5
Klipsy do spinania 105
Kolekcja Esselte Vivida 28-29, 111, 214
Kolekcja Grand Siatka 34
Kolekcja Leitz Complete 17, 248-249, 264
Kolekcja Leitz Dual Colour 24-25, 27
Kolekcja Leitz Identyfikacja Wizualna 30-32
Kolekcja Leitz Plus 29
Kolekcja Leitz Style 18-19, 70, 213, 22, 239, 264, 270
Kolekcja Leitz Urban Chic 20-21

Kolekcja Leitz Wow
22-23, 36, 68, 70, 111, 202, 212-214, 

222, 237-240, 265, 268-270, 274
Kolekcja Leviatan siatka 33
Koperty 105-107
Koperty ozdobne 99
Korektory 108-110
Kostki biurowe 149
Kostki i zawieszki do WC 110-111
Kosze na śmieci 33-34, 111
Koszulki na dokumenty 112-115
Kołozeszyty 21, 30, 263-266
Kredki 115
Kremy do rąk 115
Krzesła i fotele 115-124

L

Laminatory 126-128
Lampki 19, 128-129
Linijki 129
Listwy samoprzylepne na monitor 10
Listwy wsuwane 130

Ł

Ładowarki do akumulatorów 35
Ładowarki i power banki 17,19

M

Magnesy 130-131
Markery kredowe 131
Markery olejowe 131-132
Markery permanentne 132-134
Markery specjalistyczne 135-136
Markery suchościeralne 136, 228-229
Markery – foliopisy 134-135
Masy mocujące 136-137
Maty na podłogi 137
Metkownice 138
Miotły, szczotki, szufelki 138, 222
Mleczka do czyszczenia 139
Mleka 139-140
Mopy 103, 140-141, 
Mydła 141-142

N

Naboje, atramenty i wymazywacze 142, 178-179
Naczynia i sztućce jednorazowe 143
Napoje i soki 47, 217-218
Niszczarki 142, 144-149
Notesy samoprzylepne 150-155
Noże do kopert 158
Noże pakowe 158
Nożyczki 23, 156-157
Numeratory 159
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O

Obwoluty 159
Oczyszczacze 161-162
Odkamieniacze 162
Odplamiacze 162
Odświeżacze powietrza 163-164
Oklejarki 165
Okładki do oprawy 164
Okładki na dyplomy 68
Oleje i koperty do niszczarek 165
Ołówki 165-166

P

Paluszki 166
Panele prezentacyjne i akcesoria 166-168
Papier do plotera i w roli 169
Papier komputerowy składanka 170
Papier ksero biały 170-173
Papier ksero kolorowy 169
Papier toaletowy 174-175
Papiery fotograficzne 168
Parker i Waterman 178-179
Pasty czyszczące do rąk 175
Piasek magiczny 175
Pieczątki 177
Pinezki 177
Pióra wieczne 178-180
Płyny do blatów 180
Płyny do czyszczenia tablic 186
Płyny do ekranów 180
Płyny do grilla i piekarników 181
Płyny do kuchni 181
Płyny do naczyń 182-183
Płyny do obudów 183
Płyny do podłóg 184
Płyny do spryskiwaczy 184
Płyny do szyb 185-186
Płyny do usuwania etykiet 181
Płyny do WC 186-187
Płyny do łazienki 181-182
Płyny odtłuszczające 183-184
Płyny uniwersalne 188
Płyty CD/DVD 188
Podajniki do taśmy 24-25, 189
Podkładki pod mysz i nadgarstek 11
Podkładki przed klawiaturę 12
Podkłady na biurko 189-190
Podnoszone stanowisko pracy 14-15
Podnóżki 12-13
Podpórki pod plecy 13
Podstawki na tablety i telefony 17-18, 251
Podstawki pod laptopa 13-14
Pojemniki biurkowe 27
Pojemniki i dozowniki łazienkowe 190
Pojemniki na czasopisma 24-25, 29, 32, 34, 190-191, 202
Pojemniki na długopisy 19, 24-25, 29, 33-34, 191
Pojemniki na karteczki 34, 191
Pojemniki na spinacze 34
Pojemniki ścienne 34, 191
Popielnice 191
Potykacze 192
Przedłużacze i listwy 194-195
Przekładki 18-22, 192-196
Przyborniki na biurko 24-25, 33-34, 196-197
Pudła archiwizacyjne 197-201
Pudła ozdobne 202

R

Ramki magnetyczne i samoprzylepne 203-204
Ramki na zdjęcia 205
Reklamówki 205
Ręczniki papierowe w roli 205-206
Ręczniki ZZ 206
Rękawice 206-207

Rolki kasowe 207
Rozszywacze 208

S

Segregatory 18, 20, 22, 30, 32, 208-214
Sejfy 214
Serwetki papierowe 215
Skoroszyty 23, 215-217
Skorowidze 217
Spinacze 218-219
Sprężone powietrze 220
Stojaki na parsole 220
Stojaki na ulotki 221
Stojaki na wizytówki 34, 221
Szafki na klucze 221
Szczotki do WC 221
Szpilki 222
Szuflady na dokumenty 19, 24-25, 29-34, 222-224
Szuflady na klawiaturę 15

Ś

Ścierki i ściereczki 224-225
Śmietanki do kawy 225
Środki do mebli 182, 219
Środki do stali nierdzewnej 185
Środki do udrażniania rur 225

T
Tablice korkowe 230
Tablice suchościeralne 227-230
Tablice suchościeralne 227-230
Tablice szklane 229
Tabliczki przydrzwiowe 230-231
Taśmy biurowe 25, 231-232
Taśmy dwustronne 231-233
Taśmy dymo 65
Taśmy montażowe 233
Taśmy pakowe 233-235
Teczki 21, 23, 28, 31, 269-242
Teczki do podpisu 235-236
Teczki na akta osobowe 236
Teczki zawieszkowe 242
Temperówki 245
Torby i plecaki na laptopy 246-249
Trymery 245
Tusze do stempli i pieczątek 250
Tusze i tonery 244

U

Uchwyty do monitorów 15
Uchwyty do tabletów 251

W

Wąsy, klipsy i listwy do archiwizacji 105, 130, 252
Wiadra 252
Wieszaki 252
Wizytowniki 252-253
Wody 253-255
Woreczki strunowe 255
Worki na śmieci 255-257

Z

Zakreślacze 259-260
Zakładki indeksujące 257-259
Zawieszki do kluczy 260-261
Zegary 262
Zestaw drobnych akcesoriów 263
Zeszyty i bruliony 263-265
Zszywacze 20, 22-23, 31-33, 268-275
Zszywki 22-23, 267, 275-276
Zwilżacz glicerynowy 267

Spis treści wg działów na str. 7 – 8


