
organizacja dokumentów, prezentacja  

artykuły papiernicze  

akcesoria biurowe

artykuły piśmienne

artykuły szkolne i zabawki

środki czystości

artykuły spożywcze

str. 2

str. 23

str. 29

str. 55

str. 69

str. 78

str. 84

spis treści

teczki zero max, organizery, plecaki, teczki na dokumenty, skoroszyty, torebki zipp bag, saszetki, obwoluty, koszulki, segregatory, przekładki indeksujące, po-
jemniki, szuflady, szafki, teczki ofertowe, pudła archiwizacyjne, deski z klipem, kalka, oprawa dokumentów, folie laminacyjne, kieszenie samoprzylepne, panele 
prezentacyjne, ramki magnetyczne, magnesy, gąbki, tablice suchościeralne i korkowe, przyborniki na markery, podkłady na biurko, klipsy archiwizacyjne, akce-
soria do czyszczenia, pojemniki i stojaki na ulotki, identyfikatory

alfabetyczny spis treści – str. 88

zakładki fresh, notesy text, bloczki magic, notesy kształty, notesy bookmark, notesy, bloczki, kostki, zakładki indeksujące, bloki biurowe, bloki techniczne 
i rysunkowe, papier ksero, flipcharty, bruliony, okładki, zeszyty

maty podłogowe, nożyczki, korektory, kleje w taśmie, haczyki, masy mocujące, kleje w płynie i w sztyfcie, kalkulatory, zszywacze z mechanizmem wspomagania, zesta-
wy kolorowe, metalowe akcesoria biurowe, zszywacze, zszywki, dziurkacze, artykuły stemplarskie, zwilżacze, akcesoria biurowe, przyborniki na biurko, noże, taśmy  
klejące, podajniki, uchwyty do kabli, gilotyny, oklejarka, temperówki, gumki, linijki

seria eco bottle, pióra żelowe, pióra kapilarne, długopisy automatyczne, długopisy automatyczne wielkopojemne, długopisy recepcyjne, wkłady, cienkopisy, markery 
cd,  markery permanentne i suchościeralne, markery olejowe, zakreślacze, markery kredowe, przemysłowe i zdobnicze, ołówki

piłki fuzzy ball, pieczątki dekoracyjne, edukacyjne, kredki akwarelowe, kredki do twarzy, klipsy szkolne, flamastry, fartuszki, piasek kinetyczny, inteligentna plastelina
temperówki na korbkę, ciasto-pianka super dough, linijki, lupa, piórniki, tablice edukacyjne, kreda

rękawice, pasty bhp, wiadra, mopy, kremy do rąk, mydła w płynie, płyny do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni, profesjonalne środki czystości

zamienniki cukru, kawy, ekologiczne przekąski, herbaty ziołowe, syropy
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EKONOMIA

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

EKOLOGIA

= 500 kartek = 800 kartek

Produkcja z wykorzystaniem  
materiałów syntetycznych

Segregator
zajmuje stałą przestrzeń, często przechowuje się w nim „powietrze”

Teczka skoroszytowa
zajmuje dokładnie tyle miejsca, ile przechowywane dokumenty

Wykonany z materiałów  
pochodzących z recyklingu

SKOŃCZ Z MARNOTRAWSTWEM!

Aby ułatwić sobie przewracanie stron 
i  czytanie dokumentu, podczas blo-
kowania żółtego uchwytu w  obrębie 
widełek pozostaw odrobinę więcej 
miejsca.

PLUS Stationery Corporation
Wyprodukowano z materiałów z RECYKLINGU

Uwaga:
Podczas usuwania widełek uważaj na palce!

Aby przytrzymać ponad 800 kartek, zwolnij ha-
czyki w środkowej części tylnej okładki, na której 
osadzone są widełki, i przesuń je w kierunku prze-
ciwnym do krawędzi spinającej.

A. Aby odłączyć zapięcie przytrzymujące od skoroszytu, wykonaj czynności opisane 
poniżej:

1. Odłącz zapięcie przytrzymujące od wystających po obu stronach części, wkłada-
jąc monetę pomiędzy zapięcie przytrzymujące, a znajdującą się poniżej okładkę.

2. Odłącz zapięcie przytrzymujące od środkowych wystających części, wkładając 
palce pod zapięcie przytrzymujące i pociągając je do góry.

B. Aby odłączyć widełki, pociągnij haczykowatą część w  kierunku wskazanym na 
rysunku. 

W  celu otwarcia podnieś 
żółty uchwyt.

Numer na widełkach 
orientacyjnie wskazuje,  
gdzie należy zagiąć grzbiet.

Rozszerz grzbiet w zależności od liczby kartek pa-
pieru, a następnie włóż kartki na ich miejsce.

Włóż widełki do zapięcia przytrzymującego. Teraz po 
prostu dociśnij żółty uchwyt, by zablokować zapięcie.

MIEŚCI 
DO 800 

KARTEKTeczka skoroszytowa wielkogabarytowa

jak otworzyć:

Widełki

5500 kartek 5500 kartek

teczki zero-max
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max 10 cm

PRODUKT INNOWACYJNY

Cena netto: 12,30 

205111  szara
205112  niebieska
205113  zielona
205130 	 różowa
205131 	 beżowa
205554 	 mix	kolorów

standardowy segregator teczka skoroszytowa 5500 kartek wcześniej 5500 kartek dziś

wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu innowacyjny system spinek,  
po zużyciu nadaje się do recyklingu

Teczka z  plastikowymi wąsami. Nowoczesna alternatywa dla segregatora, mieści do 
800 kartek (dwukrotnie więcej niż standardowy segregator). Dzięki regulacji szeroko-
ści grzbietu przy przechowywaniu mniejszej ilości kartek zajmuje odpowiednio mniej 
miejsca na półce. Perforacja na okładce umożliwia związanie teczki, co sprawia, że pro-
dukt zachowuje sztywność nawet przy całkowitym wypełnieniu. Produkt wykonany 
z  materiałów pochodzących z  recyklingu. Przeznaczony również do przechowywania 
dokumentów w koszulkach. 
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TECZKA SKOROSZYTOWA ZERO MAX

50

10

teczki zero max
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Seria nowoczesnych organizerów utrzymanych w modnych szarościach. 
Wyposażone w szereg użytecznych rozwiązań, stanowią uniwersalne wsparcie 
w codziennej pracy.

Cena netto: 72,00

Cena netto: 58,00

Cena netto: 67,00

Cena netto: 78,00

NA TABLET  
Z MAGNETYCZNYM  
KLIPSEM 

 → grafitowy, format 275 x 210 x 40 mm

Z MAGNETYCZNYM  
KLIPSEM 

 → jasnoszary, format A5

Z MAGNETYCZNYM KLIPSEM 

 → grafitowy, format A4

NA ZAMEK
 

 → jasnoszary, format A4

Holder do pionowego ustawie-
nia smartfona lub tableta

Elastyczny system GRID-IT 
pozwala umocować dowolne 
akcesoria Uchwyt na długopis

Uchwyt na telefon

Kieszeń na wizytówki lub karty

Uniwersalna kieszeń na drobne akcesoria

Notes

Możliwość nadruku logo

Możliwość nadruku logo

Możliwość nadruku logo

Uchwyt do przenoszenia organizera

3 kieszenie 3 kieszenie

2 kieszenie

110345

110346

110347
110344

20

1

20

1

20

1

40

1

organizery



plecak biznesowo-podróżny

teczka konferencyjna 5500 

plecak biznesowo-podróżny Shell

teczka 5200

Plecak z ochronną sztywną stroną zewnętrzną, idealnie sprawdzi się jako codzienna ochrona laptopa 
i jako plecak podróżny

 → pojemna komora główna z możliwością powiększenia o 35%
 → w środku dodatkowe kieszenie na drobne akcesoria 
 → komora dedykowana na laptop 15,6”
 → z tyłu specjalna kieszeń pozwalająca na umieszczenie plecaka na rączce walizki
 → regulowane szelki, wyściełane miękkim i oddychającym materiałem EVA oraz siatką
 → specjalna kieszeń na telefon, chroni przed kradzieżą
 → zewnętrzne pasy kompresyjne
 → pas piersiowy 
 → górny i boczny uchwyt do przenoszenia

Rozmiar: 450 x 320 x 160 mm

 → plecak z ochronną skorupą zewnętrzną typu Shell
 → regulowane szelki, wyściełane miękkim i oddychającym materiałem EVA 
 → w środku kieszenie na drobne akcesoria
 → usztywniana kieszeń na laptop 15,6” lub iPad 
 → po bokach kieszenie na napoje

Rozmiar: 500 x 350 x 220 mm

110630

110631

5

organizacja dokum
entów

 → rozmiar A4
 → wykonana ze skóry ekologicznej, zamykana na zamek 
 → 1 duża kieszeń na tablet lub dokumenty A4
 → 1 kieszeń na akcesoria zamykana na zamek 
 → mechanizm ringowy umożliwiający wpięcie dokumentów
 → notes A4 
 → 4 pojemne kieszonki
 → doskonale sprawdza się jako organizer biznesowy lub akademicki

110152

Cena netto: 90,00

Cena netto: 380,00

Cena netto: 290,00

 → teczka na dokumenty w formacie A4
 → wykonana z mocnego materiału poliester OXFORD z elementami z ekoskóry
 → główna przegroda zamykana na zamek oraz dodatkowa przegroda na tablet zamykana 

na rzep 
 → 2 uchwyty na długopisy
 → posiada rączkę i pasek na ramię
 → z przodu dodatkowa kieszeń zamykana na rzep
 → 4 wewnętrzne kieszonki

110150

Cena netto: 52,00

28

7

40

20

4

1

4

1

plecaki, teczki na dokumenty



teczka na dokumenty z przegródkami 5540

teczka na dokumenty z przegródkami 5580

48

12

teczka na dokumenty z przegródkami 5590

48

12

48

12
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teczki na dokumenty

 → teczka segregująca na dokumenty w formacie A4, zamykana na gumkę
 → 12 przegródek na dokumenty z wymiennymi etykietami do opisu zawartości110575 	 czerwona

110576  zielona
110577  niebieska
110578 	 żółta

Cena netto: 24,00

Cena netto: 20,00

110387  czarna
110388 	biała
110389 	 czerwona
110390  niebieska

 → rozmiar A4
 → zamykana na gumkę
 → 12 przegródek na dokumenty z wymiennymi etykietami do opisu zawartości
 → wykonana z folii PP

Cena netto: 33,00

 → rozmiar A4
 → zamykana na gumkę
 → 12 przegródek na dokumenty z wymiennymi etykietami do 

opisu zawartości oraz okienko do podglądu zawartości110402 	 miętowa
110403 	 żółta
110541 	 grafitowa
110542 	 czerwona
110543 	 granatowa



teczka na dokumenty z rączką 5570

teczki na dokumenty z przegródkami

teczka multifunkcyjna

96

24

7

organizacja dokum
entów

teczki na dokumenty

110501 	biała
009266  czarna
009267  niebieska
009268 	 różowa
009435 	 pomarańczowa
009392  limonka

 → rozmiar A4
 → 7 przeźroczystych przegródek z wymiennymi etykietami do opisu zawartości
 → uchwyt na długopis i kieszeń na wizytówki
 → wewnątrz notatnik A4
 → oprawa z grubego PP 750 mic z transparentnym okienkiem
 → zamykana na gumkę

Cena netto: 42,00

Cena netto: 26,00

Cena netto: 24,00

Cena netto: 14,00

12 przegródek 5888
zamykana na gumkę

6 przegródek 5566
zamykana na gumkę

A4
007541  czarna
007540 	 czerwona
007538  niebieska
007539  zielona

A6
110574  niebieska

009476  czarna
009477 	czerwona
009478  niebieska
009479  zielona

 → teczki segregujące na dokumenty w formacie A4
 → przegródki na dokumenty z wymiennymi etykietami do opisu zawartości
 → wykonane z mocnej folii PP

36

9

48

12

48

12

Cena netto: 32,00

009105  szara
009106  niebieska

 → rozmiar A4
 → 12 przegródek na dokumenty z wymiennymi etykietami do opisu zawartości
 → zamykana na zatrzask
 → na górnym grzbiecie rączka do przenoszenia

24

6

 → 12 przegródek
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skoroszyty, teczki

 → klasyczna teczka kopertowa z uniwersalną 
perforacją umożliwiającą wpięcie do każdego typu 
segregatora

 → rozmiar A4
 → wykonana z folii PP
 → zamykana na zatrzask

Cena netto: 2,60

Cena netto: 2,40

Cena netto: 4,60

Cena netto: 2,60

 → rozmiar A4
 → wykonana z transperentnego polipropylenu na wzór 

koperty listowej
 → zamykana na zatrzask
 → mieści dokumenty i drobne przedmioty

 → format A4
 → praktyczny klips przytrzymuje dokumenty bez 

konieczności dziurkowania
 → wykonany z transparentnego polipropylenu
 → mieści do 50 kartek

 → format A4
 → wykonany z transparentnego polipropylenu
 → posiada specjalny trwały i praktyczny mechanizm 

archiwizacyjny
 → mieści do 100 kartek

007530 	bezbarwna
007531  niebieska
007532  zielona
007534 	 żółta
007535 	 różowa

110405  niebieski
110548  czarny
110549 	 czerwony
110550  zielony
110551 	 żółty

007533  szary
110552 	 czerwony
110553  niebieski
110554  zielony
110555 	 żółty

009146 	bezbarwna
110544 	 czerwona
110545  niebieska
110546 	 pomarańczowa
110547  zielona

skoroszyt archiwizacyjny 4410

teczka kopertowa 5530

skoroszyt zaciskowy 4420

teczka do segregatora

240

12

60

600

10

150

240

12

60

240

12

60

 → format A4, wykonane z tworzywa PP
 → przednia okładka przeźroczysta, tylna 

kolorowa

 → wyposażone w wymienny pasek do opisu 
zawartości

 → zaokrąglone narożniki, metalowe spinki
 → dostępne w wersji z perforacją i bez perforacji

bez perforacji
009006  czarny
009007  niebieski
009008 	 czerwony
009009  zielony
009010 	 żółty
110371 	 granatowy
110372  szary
110373  zielony jasny
110374 	 pomarańczowy
110375 	 fioletowy
110376 	 różowy	

z perforacją
009011  czarny
009012  niebieski
009013 	czerwony
009014  zielony
009015 	żółty
110377 	granatowy
110378  szary
110379  zielony jasny
110380 	pomarańczowy
110381 	fioletowy
110382 	różowy

bez perforacji
110461  czarny
110462 	 czerwony
110463  niebieski
110464  zielony
110465 	 żółty

z perforacją
110466  czarny
110467 	 czerwony
110468  niebieski
110469  zielony
110470 	 żółty

Cena netto: (

500

25

400

25

skoroszyty PP

Ekonomiczne
Lux 210 mic



teczki białe

teczka kartonowa barwiona z gumką

teczki plastikowe z gumką

9

organizacja dokum
entów

A5 A4

Cena netto: 5,80

Poręczna saszetka na drobne akcesoria lub dokumenty w formacie A5. Może być używana 
jako kosmetyczka. Doskonale sprawdza się w podróży, na plaży itp.

009703

 → transparentna torebka wykonana z folii PVC 180 mic
 → szczelny zamek strunowy chroni przed zamoczeniem lub zabrudzeniem zawartości
 → dostępna w rozmiarach A4 lub A5

009076 - A4   

Cena netto: 2,60
009147 - A5

Cena netto: 1,70

 → rozmiar A4
 → wykonane z mocnego PP o grubości 450 mic
 → 3 wewnętrzne skrzydła zapobiegają wypadaniu mniejszych dokumentów

009082  czarna
009083 	czerwona
009084  niebieska
009085  zielona
009086 	żółta

009546 	bezbarwna		
009784  czarna 
009785 	czerwona	
009786  niebieska
009787  zielona 
009788 	żółta

Cena netto: 1,80

Cena netto: 1,10 Cena netto: 0,95

Cena netto: 3,20 Cena netto: 4,50

 → rozmiar A4
 → wykonana z kartonu o gramaturze 300 g
 → 3 wewnętrzne skrzydła zapobiegają wypadaniu 

mniejszych dokumentów

 → format A4 , z gumką, wykonana z kartonu o gramaturze 300 g
 → zamykana na gumkę wzdłuż długiego boku
 → 3 wewnętrzne skrzydełka zapobiegają wypadaniu mniejszych 

dokumentów

110596

 → teczka wiązana, wykonana z kartonu o gramatu-
rze 250 g, format A4

 → wyposażona w tasiemki do wiązania
 → 3 wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumen-

ty przed wypadaniem
110595

009077  czarna
009078 	 czerwona
009079  niebieska
009080  zielona
009081 	 żółta

transparentne barwionekolorowe

teczki, torebki zipp bag, saszetki, obwoluty

torebka zipp bag

saszetka na zamek obwoluta „L”

240

12

200

20

250

50

312

4

300

5

240

6

120

1200

12

300

720

12

180

240

1

120

1340

20

 → format A4
 → zaokrąglone rogi i wycięcie na palec
 → wykonana z przeźroczystej folii PP 150 mic

007214 a`25

Cena netto: (

110497



koszulki na dokumenty

segregatory segregatory z ringiem
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koszulki, segregatory

Indeks Nazwa Grubość Pak. Uwagi

KOSZULKI GROSZKOWE

009032 A4 a’100 30 mic 1/30 opakowanie foliowe

009234 A4 a’100 40 mic 1/20 opakowanie foliowe

110039 A4 a’100 45 mic 1/20 opakowanie foliowe

110274 A4 a’100 50 mic 1/20 opakowanie foliowe

009145 A4 z klapką a’10  100 mic 1/50 opakowanie foliowe

009843 groszkowa na płyty CD a’10 100 mic 1/200 opakowanie foliowe

KOSZULKI GROSZKOWE MAXI

110426 a’50 MAXI 240x305 mm 90 mic 1/20 opakowanie foliowe

110033  a’25 MAXI 240 x 305 mm 100 mic 1/20 opakowanie foliowe

Indeks Nazwa Grubość Pak. Uwagi

KOSZULKI KRYSTALICZNE

009607 A4  a’100 40 mic 1/20 opakowanie foliowe

009235 A4  a’100 40 mic 1/10 opakowanie kartonowe

009745 A4 a’100 45 mic 1/20 opakowanie foliowe

110040 A4 a’100 50 mic 1/10 opakowanie foliowe

009606 A4 a’100 55 mic 1/20 opakowanie foliowe

009031 A4 a’100 55 mic 1/10 opakowanie kartonowe

009746 A4 a’100 75 mic 1/10 opakowanie foliowe

110051 A4 a’100 80 mic 1/10 opakowanie foliowe

KOSZULKI KRYSTALICZNE MAXI

110384 a’50, MAXI 240 x 305 mm 90 mic 1/20 opakowanie foliowe

110208 a’50, MAXI 240 x 305 mm 100 mic 1/20 opakowanie foliowe

110044 a’25, MAXI 238 x 305 mm 120 mic 1/40 opakowanie foliowe

KOSZULKI KRYSTALICZNE POSZERZANE PVC

009727  a’10, poszerzana, na katalogi 170 mic 1/40 opakowanie foliowe

009842 a’10, poszerzana z klapką, na katalogi 170 mic 1/40 opakowanie foliowe

Cena netto: (

Cena netto: (

format A4 x 75 mm
009001  czarny
009002 	 czerwony
009003  niebieski
009004  zielony

110556 	 czerwony
110557  niebieski
110558  zielony
110559 	 żółty

format A4 x 50 mm
009211  czarny
009212 	 czerwony
009213  niebieski
009214  zielony

 → szerokość 75 mm lub 50 mm
 → oklejony na zewnątrz PP, wewnątrz papierem
 → dwustronna wymienna etykieta opisowa
 → na dolnych krawędziach okucie zabezpieczające przed niszczeniem okładek
 → na grzbiecie okuty otwór ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki
 → na przedniej okładce okute otwory blokujące okładkę po zamknięciu
 → rozmiar A4

 → wykonany z transparentnego PP
 → 2-ringowy mechanizm zamykający
 → kieszeń po wewnętrznej stronie okładki
 → grubość okładki 1 mm

25 30

72

12

009005 	 żółty
110053 	biały

009215 	 żółty
110054 	biały

Cena netto: 9,50



przekładki kartonowe z laminowanym indeksem

przekładki kartonowe przekładki kartonowe 1/3 A4

przekładki PP

11
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przekładki indeksujące, pojemniki

30

009130 960139 009131 009132 

009136 009401009400009402 009263

009397009398009399

 → rozmiar A4, europerforacja umożliwiająca wpięcie do każdego segregatora

format 110 x 240 mm, wykonane z  kartonu 200 
g, z perforacją do segregatora po długim i krótkim 
boku, opakowanie 100 sztuk

Indeks Symbol Opis Pakowanie

009397 K5 1-5 1/600

009398 K10 1-10 1/300

009399 K12 1-12 1/300

Indeks Symbol Opis Pakowanie

009130 LP-5 1-5 1/80/160

960139 LP-10 1-10 1/40/80

009131 LP-12 1-12 1/40/80

009132 LP-AZ A-Z 1/40/80

Indeks Symbol Opis Pakowanie

009400 PP5 1-5 1/300/600

009401 PP10 1-10 1/120/480

009402 PP12 1-12 1/100/400

009136 PP A-Z A-Z 1/20

009263 PP31 1-31 1/15

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (009445 	czerwone
009446  niebieskie
009630  zielone
009448 	żółte
009447 	pomarańczowe
009783 				mix	kolorów

Ażurowe pojemniki do przechowywania czaso-
pism i dokumentów w formacie A4. Solidne, wy-
konane z wytrzymałego, niełamliwego plastiku, 
posiadają etykiety do opisu zawartości i otwór 
ułatwiający wyjmowanie pojemnika z półki, sze-
rokość 9 cm.

Cena netto: 16,00

007220  czarny
110581  niebieski
110582  szary

pojemniki na dokumenty

pojemniki PVC na czasopisma 

110204  czarny
110205 	czerwony
110206  niebieski
110207  zielony

Cena netto: 21,00

 → na czasopisma, katalogi, dokumenty w formacie A4
 → kieszonka z etykietą opisową na grzbiecie
 → szerokość grzbietu 90 mm
 → składane

48

1

50

1

25



szuflady plastikowe

teczki ofertowe

pudła archiwizacyjne
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110459 	bezbarwna
110460  dymna

110586 A4/80 mm
110587 A4/100 mm
110588 zbiorcze

 → na dokumenty w formacie A4
 → możliwość łączenia szuflad w pionie oraz kaskadowo
 → wymiary: 350 x 255 x 60 mm

448

32

110603  czarna
110604  niebieska
110605 	 granatowa
110606 	biała
110607  szara
110628 	 czerwona

transparentne 
wykonane	z	PS

kolorowe 
wykonane	z	PP,	
odporne	na	złamania

zamykana na kluczykz przeźroczystymi szufladkami

Cena netto: 180,00

 → wymiary zewnętrzne: 340 x 275 x 260 mm
 → 5 przeźroczystych szuflad
 → obudowa w kolorze czarnym

007222

 → wymiary zewnętrzne: 361 x 271 x 260 mm
 → 5 szuflad zamykanych na kluczyk
 → obudowa w kolorze czarnym lub szarym

009915

Cena netto: 160,00

Cena netto: (

szafki na dokumenty

6

1

6

1

26

szuflady, szafki, teczki ofertowe, pudła archiwizacyjne

 → rozmiar A4, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, z koszulkami o dużej przeźroczysto-
ści służącymi do prezentacji dokumentów, zawierają od 10 do 100 koszulek

 → zewnętrzne etykiety opisowe

Indeks Rozmiar Pakowanie

020155 10 koszulek 12/72

020156 20 koszulek 50/100

020157 30 koszulek 40/80

020158 40 koszulek 31/62

020159 60 koszulek 6/48

020160 80 koszulek 20/40

020161 100 koszulek 24/96

Cena netto: (

 → do archiwizacji i transportu doku-
mentów

 → pudło zbiorcze mieści 5 pudełek 
80 mm lub 4 pudełka 100 mm

 → pola do opisu zawartości

Cena netto: (

Cena netto: (
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deski z klipem

plastikowa deska z kalkulatorem

plastikowa deska z klipem

deski z klipem

z okładką bez okładki

 → sztywna podkładka wykonana z tektury pokrytej folią 
 → mocny klip z mechanizmem sprężynowym
 → formaty A4 i A5
 → dostępne w wersji z okładką lub bez
 → w wersji z okładką dodatkowy uchwyt na długopis i transparentna kieszeń na we-

wnętrznej stronie okładki
 → różne kolory

Indeks Rozmiar Kolor Pakowanie

009449 A4 czarna 1/40/160

009450 A4 czerwona 1/40/160

009087 A4 niebieska 1/40/160

009451 A4 zielona 1/40/160

009964 A4 biała 1/40/160

009452 A4 z okładką czarna 1/40/80

009453 A4 z okładką czerwona 1/40/80

009088 A4 z okładką niebieska 1/40/80

009454 A4 z okładką zielona 1/40/80

009973 A4 z okładką biała 1/40/80

009561 A5 czarna 1/50/200

009562 A5 czerwona 1/50/200

009563 A5 niebieska 1/50/200

009564 A5 zielona 1/50/200

009565 A5 z okładką czarna 1/50/100

009566 A5 z okładką czerwona 1/50/100

009567 A5 z okładką niebieska 1/50/100

009568 A5 z okładką zielona 1/50/100

Cena netto: (

Deska z 8-pozycyjnym kalkulatorem na klipsie, zasilanym  ogniwem 
lub baterią słoneczną z opcją samodzielnego wyłączania, wyposa-
żonym w podstawowe funkcje oraz %, M+, +/-. Na jednym z boków 
podziałka co 5 mm bez oznaczeń cyfrowych. Duży wygodny klips, 
oczko do zawieszania i uchwyt na długopis.

Wykonana z mocnego i estetycznego plastiku.

 → transparentne tworzywo w 2 odcieniach: dymnym i niebieskim
 → zaokrąglone narożniki
 → lewy bok: linijka 25 cm z podziałką milimetrową
 → prawy bok: linijka 10” z podziałką 1/10”
 → metalowy klips z gumowymi narożnikami
 → oczko do zawieszania

007239 

Cena netto: 32,00

A4
007552 

Cena netto: 12,00

228 x 100 mm
110566 

Cena netto: 9,00

48

12

48

1

48

1



kalka biurowa

okładki skóropodobne
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kalka, oprawa dokumentów

Kod Rozmiar
Ilość arkuszy 

w opakowaniu

Opakowania 

zbiorcze

Kalka maszynowa (czarna)

105199 A4 100 5/50

105200 A4 50 5/50

105201  A4 25 5/50

Kalka ołówkowa (niebieska/fioletowa)

105198  A4 100 5/50

105203  A4 50 5/50

105204 A4 25 5/50

 → tradycyjna metoda kopiowania pisma ręcznego lub 
maszynowego

 → samoregenerująca

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

opakowanie 50 sztuk

Rozmiar

mm
Czarny Biały Niebieski Zielony Pakowanie

4 009061 009060 009062 009063 40

6 009065 009187 009066 009067 40

10 009069 009068 009070 009071 40

 → A4, do oprawy dokumentów
 → 250 g/m2

 → opakowanie 100 szt.

008701 	 białe
008702  czarne
008703  niebieskie
008704 	 czerwone
008705  zielone
008706 	 żółte

 → A4, do oprawy dokumentów
 → opakowanie 100 szt.

008423 150 mic
008425 200 mic

okładki przeźroczyste pvc listwy zaciskowe

20

10



folia laminacyjna

folie do laminacji na zimno

magnetyczne folie do laminacji na zimno

15
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folie laminacyjne

Cena netto: (

Cena netto: (

118005 118008 118009

118030

NIE POTRZEBUJESZ LAMINATORA!

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

118005 66 x 105 (A1) na przywieszki na bagaż w formacie wizytówek | a’10 | w opakowaniu  1 komplet zawieszek 1/20/80

118008 74 x 104 (B) na karty do identyfikatorów | a’6 | w opakowaniu 1 komplet klipsów 1/30/120

118009 66 x 100 (C) na wizytówki | a’10 1/50/400

118011 114 x 164 (E) na zdjęcia 10 x 15 cm | a’5 1/50/300

118006 220 x 307 (F) na dokumenty, zdjęcia, dyplomy w formacie A4 | a’3 1/50/100

118032 223 x 315 (YP-01) do jednostronnej laminacji dokumentów, okładek książek, zdjęć, map drogowych w formacie A4 | grubość folii: 100 mic | a’10 1/50/100

118033 229 x 305 (PP-70S) do jednostronnej laminacji dokumentów i zdjęć | a’10 1/45/90

118034 Rolka 400mm x 3m (PP-70) do jednostronnej laminacji zdjęć, map, plakatów w różnych rozmiarach | grubość folii: 90 mic 1/10

 → folie do laminacji na zimno
 → nie ma potrzeby użycia laminatora
 → różne rozmiary, do laminacji dokumentów, wizytówek, przywieszek na 

bagaż, kart do identyfikatorów, zdjęć itp.

 → folie do laminacji na zimno z tylną warstwą 
magnetyczną

 → nie ma potrzeby użycia laminatora
 → możliwość przyczepienia do każdej metalo-

wej powierzchni

118007118009

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

118030 97 x 139 (MC-01)
Do laminacji zdjęć, dokumentów 

o wymiarach 9 x 13 cm | a’3
1/20

118031 220 x 307 (MC-02)
Do laminacji dokumentów w forma-

cie A4 | a’2
1/20

 → opakowanie 100 sztuk

Indeks Grubość Rozmiar (mm) Pakowanie

Folia laminacyjna błyszcząca

A6

008637 80 mic A5 (154 x 216) 20

009265 125 mic A5 (154 x 216) 20

110173 75 mic A4 (216 x 303) 10

009250 125 mic A4 (216 x 303) 10

008644 80 mic A4 (216 x 303) 10

008645 100 mic A4 (216 x 303) 10

008652 100 mic A3 (303 x 426) 5

009248 80 mic A3 (303 x 426) 5

009249 125 mic A3 (303 x 426) 5

Folia laminacyjna matowa

110069 75 mic A4 (216 x 303) 10



kieszenie magnetyczne

kieszenie samoprzylepne
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kieszenie samoprzylepne i magnetyczne

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

118012 75 x 75 (YP-10) a’20 1/50/400

118016 127 x 127 (YP-31) kwadratowa | na płyty CD/DVD | a’10 1/50/200

118017 217 x 301 (YP-32) pozioma | na dokumenty w formacie A4 | a’5 1/50/100

118018 217 x 301 (YP-23) pionowa | na dokumenty w formacie A4 | a’5 1/50/100

118019 60 x 96 (YP-34) pionowa | na wizytówki | a’20 1/50/200

118020 60 x 96 (YP-35) pozioma | na wizytówki | a’20 1/50/200

118021 25 x 75 (YP-40) pionowa | na etykiety do segregatorów | a’18 1/80/640

118022 55 x 102 (YP-41) pionowa | na etykiety do segregatorów | a’9 1/90/360

118023 75 x 150 (YP-42) pionowa | na etykiety do segregatorów i pojemników na dokumenty | a’6 1/80/320

118024 109 x 152 (YP-50) pionowa | na dokumenty w formacie A6 | a’5 1/60/240

118025 157 x 217 (YP-51) pionowa | na dokumenty w formacie A5 | a’5 1/60/120

118026 220 x 305 (YP-52) pionowa | na dokumenty w formacie A4 | a’5 1/40/80

118027 310 x 428 (YP-53) pozioma | na dokumenty w formacie A3 | a’3 1/50

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

118028 157 x 217 | A5 (MP-01) na dokumenty w formacie A5 | a’3 1/50/100

118029 220 x 305 | A4 (MP-02) na dokumenty w formacie A4 | a’2 1/40/80

 → wysokiej jakości kieszenie samoprzylepne z prze-
źroczystej folii

 → do oznaczania teczek, skoroszytów, segregatorów, 
szafek na dokumenty, półek oraz regałów lub 
prezentacji wizytówek

 → chronią dokumenty przed zabrudzeniem
 → opakowanie przystosowane do sprzedaży detalicz-

nej (posiada zawieszkę)

 → idealne do umieszczania informacji, instrukcji, schematów produkcyjnych na metalo-
wych powierzchniach

 → chronią dokumenty przed zabrudzeniem
 → dokument umieszczony w kieszeni można w prosty sposób wymienić

118028
118029

118013

Cena netto: (

Cena netto: (



panele prezentacyjne

uchwyty na panele

samoprzylepne ramki magnetyczne
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panele prezentacyjne, ramki magnetyczne

207011  czarny
207012 	 czerwony
207013  niebieski
207014  zielony
207015 	 biały

Panele do prezentacji wykonane w innowacyjnej technologii z odchylaną w narożniku folią PP (ułatwia wkładanie dokumentów, 
zmniejsza ryzyko oderwania folii od ramki) i wytrzymałą, elastyczną, nieodkształcającą się ramką. Zapewnia długotrwałe bezawa-
ryjne użytkowanie. Panele są kompatybilne z większością tego typu systemów dostępnych na rynku. Zestaw zawiera 10 ramek.

Cena netto: 160,00

 → prosty metalowy uchwyt do paneli
 → mocna metalowa konstrukcja
 → do montażu na ścianie

207008
Cena netto: 81,00

 → prosty metalowy uchwyt do paneli
 → mocna metalowa konstrukcja
 → do ustawienia na blacie

207009
Cena netto: 105,00

na ścianę wolnostojący

niełamliwe łatwe wkładanie
dokumentów

solidne i stabilne
ramki

40

20

16

A5
110428  srebrna
110563  czarna
110564 	 czerwona
110565 	 granatowa

 → format A4 i A5
 → może służyć jako dwustronna lub jednostronna ramka informacyjna przyklejana na szyby
 → możliwość przyklejenia do każdej powierzchni szklanej i metalowej
 → przednia strona uchylna, przylega do tylnej strony dzięki magnetycznej listwie

A4
110427  srebrna
110560  czarna
110561 	 czerwona
110562 	 granatowa

Cena netto: 30,00 Cena netto: 19,00100

1

200

1
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magnesy neodymowe

magnesy do tablic

komplet 4 markery i gąbka magnetyczna z uchwytem

markery i gąbki do tablic

magnesy, gąbki

Komplet: 4 markery suchościeralne 
+ 1 gąbka magnetyczna (opakowanie 
foliowe)

105106
Cena netto: 10,50

gąbka magnetyczna 1255

105105
Cena netto: 4,50

360

48

400

50

Cena netto: (

Cena netto: 14,00

Cena netto: 18,00

Cena netto: 8,00

 → 1 magnes utrzymuje 9 kartek A4
 → opakowanie zawiera 5 sztuk

 → mix kolorów

 → super mocne
 → niewielkie rozmiary

Indeks Rozmiar Opakowanie

009172 15 mm A’10 10/240

009173 20 mm A’8 200/800

009174 30 mm A’6 200/800

009175 40 mm A’4 200/800

 → gąbka magnetyczna ze zintegrowanym uchwytem na 4 markery
 → wymiary: 120x80x40 mm

Gąbka magnetyczna	z uchwytem
110220

Cena netto: (

110191

110418

110567

Komplet:	4	markery	suchościeralne	+	 
1	gąbka	magnetyczna	z uchwytem
110406

48

12

 → 1 magnes utrzymuje 5 kartek A4
 → opakowanie zawiera 12 sztuk

 → 1 magnes utrzymuje 8 kartek A4
beczułki

krystaliczne

walec

 → warstwa magnetyczna
 → spód wykończony filcem
 → ergonomiczny kształt      

Cena netto: 4,00

gąbka magnetyczna

480

12

110200
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tablice biurowe

tablice korkowe

 → rama aluminiowa lub drewniana
 → powierzchnia lakierowana
 → możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie
 → w dolnej części półka na przybory (przy ramie aluminiowej)
 → tablice z ramą aluminiową montowane na kołki, z ramą drewnianą – na zawieszki

Rozmiar

(mm)*

Magnetyczna lakierowana

Rama aluminiowa Rama drewniana

300 x 400 110282 110283

600 x 450 110280 110269

900 x 600 007604 110270

1200 x 900 007605 110271

1800 x 900 007607 –

2000 x 1000 007611 –

*INNE ROZMIARY: możemy dostarczyć tablice w dowolnym rozmiarze wg zapotrzebowania 
klientów. Cena i termin realizacji do potwierdzenia przy składaniu zamówienia. 

Rozmiar

(mm)

Korkowa

Rama  

aluminiowa

Rama  

drewniana

300 x 400 110285 110286

450 x 600 110287 110292

500 x 800 – 110419

600 x 900 110288 110293

900 x 1200 110289 110294

900 x 1800 110290 –

1000 x 2000 110291 –

tablice suchościeralne, korkowe, przyborniki na markery

48

1

tablica korkowa Hexa

110568

magnetyczny przybornik na markery

 → wykonana z eleganckiego tworzywa ABS
 → nowoczesny opływowy kształt
 → doskonała jakość warstwy wycierającej

110217 110259

 → praktyczny plastikowy przybornik na 4 markery
 → wbudowany magnes pozwala łatwo przytwierdzić przybornik w dowolnym miejscu tablicy

Cena netto: 15,00Cena netto: 8,00

110221
Cena netto: 14,00

Cena netto: 8,00

wymiary: 65x105 mm wymiary: 130x150 mm

gąbka magnetyczna MYSZKA

50

10

50

10

144

12

 → tablica korkowa w kształcie sześcianu
 → możliwość łączenia w dowolnych konfiguracjach i układach
 → w zestawie taśma montażowa
 → długość boku 130 mm



klips archiwizacyjny metalowy

klipsy archiwizacyjne plastikowe

podkłady na biurko
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podkłady na biurko, klipsy archiwizacyjne

 → klips archiwizacyjny o wąsach długości 120 mm
 → zapinanie na zaczep gwarantuje wygodę w użyciu i zabezpiecza przed 

rozpinaniem się pliku podczas składania dokumentów

 → klips archiwizacyjny o wąsach długości 85 mm
 → z zakończeniem ułatwiającym przekładanie dokumentów z segregatora na 

klips

Przenoszenie zawartości  
segregatora na klips.

Zapinanie klipsa.1. 3.2. 4.Dokumenty można swobodnie 
czytać i kopiować.

Klips doskonale nadaje się 
do spinania dokumentów 

przechowywanych  
w pudle archiwizacyjnym.

Praktyczny klips archiwizacyjny. Dzięki specjalnym wgłębieniom pozwala opróżnić zawartość segre-
gatora w  15 sekund! Zapewnia swobodne przeglądanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów, bez 
konieczności rozpinania pliku. Wąsy o długości 115 mm, pojemność 500 kartek. Idealny do spinania do-
kumentów przechowywanych w pudełku archiwizacyjnym. Niełamliwy i elastyczny – nadaje się do wielo-
krotnego użytku. Wykonany z elastycznego drutu pokrytego PP.Cena netto: 1,80

Cena netto: 1,50 Cena netto: 0,80

208004

208089 110632

 → wymiary 500 x 700 mm
 → właściwości antypoślizgowe
 → zaokrąglone krawędzie
 → możliwość umieszczenia pod spodem notatek

009914
 → wykonany z transparentnego PP o grubości 600 mic

110106
 → wykonany z transparentnego PVC o grubości 600 micCena netto: 14,00 Cena netto: 17,00

1200

50

100

20

2400

100

1200

50

100

120 mm 85 mm
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24

24

24

24

24

24

 → do czyszczenia ekranów monitorów TFT/LCD, ska-
nerów PDS, telefonów komórkowych, konsoli, filtrów 
bez powłok oraz szkła hartowanego i niehartowane-
go, np. luster, ekranów czytników mikrofilmów, folii 
OHP i obiektywów

 → przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją 
czyszczonego sprzętu

 → nie zawierają etanolu

 → do czyszczenia powierzchni plastikowych oraz metalowych
 → antystatyczne
 → uniwersalne, skutecznie usuwają różnego rodzaju plamy i zabrudzenia
 → nie zawierają etanolu

 → do czyszczenia powierzchni 
plastikowych w urządzeniach biu-
rowych (monitory, kserokopiarki, 
sprzęt AGD i RTV itp.),

 → czyści powierzchnie plastikowe 
z kurzu i innych zabrudzeń

 → nie pozostawia smug

 → do czyszczenia białych tablic suchoście-
ralnych

 → skutecznie usuwa zabrudzenia, konserwu-
je i zabezpiecza powierzchnię tablicy

 → nie zawiera etanolu

 → do usuwania kurzu  i  innych zanieczysz-
czeń z  trudno dostępnych  miejsc

 → zastosowanie: elektronika, audio-video, 
fotooptyka, mechanika precyzyjna i elek-
tromechanika

płyn do ekranów TFT/LCD 

110275 – 250 ml

Cena netto: 8,70

płyn uniwersalny 

110451 – 250 ml

Cena netto: 8,70

chusteczki do ekranów TFT/LCD 
 
110276 – 100 szt. w tubie

Cena netto: 7,50

chusteczki uniwersalne 
 
110452 – 100 szt. w tubie

Cena netto: 8,50

płyn do tablic suchościeralnych

pianka czyszcząca do plastikupianka czyszcząca do ekranów LCD/TFT

płyn do usuwania etykiet samoprzylepnych

110453 – 250 ml

Cena netto: 11,00

sprężony gaz

110502 – 400 ml

Cena netto: 9,50

110642 – 400 ml

Cena netto: 12,50

110643 – 400 ml

Cena netto: 16,00

110641 – 400 ml

Cena netto: 11,80

 → do czyszczenia ekranów 
monitorów TFT/LCD, telefonów 
komórkowych, konsoli, filtrów 
bez powłok 

 → przed użyciem należy zapoznać 
się z instrukcją czyszczonego 
sprzętu

 → do skutecznego usuwania etykiet 
z powierzchni szklanych, plastiko-
wych i metalowych 

 → nie pozostawia plam

36

6

36

6

36
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akcesoria do czyszczenia



stojaki i pojemniki na ulotki
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Stojaki na ulotki

Nazwa Indeks Opis Rozmiar

stojak wypukły pionowy K-275 009220

wypukły stojak na ulotki, 

krystaliczny

A5 (148 x 210 mm)

stojak wypukły pionowy K-277 009219 A4 (210 x 297 mm)

Pojemniki na ulotki

Nazwa Indeks Opis Rozmiar

pojemnik na ulotki A6 3023 960141

do postawienia na biurku lub 

powieszenia na ścianie, wyposa-

żony w  4 komory

A6

pojemnik na ulotki A5 K-155 960140

do postawienia na biurku lub 

powieszenia na ścianie, wyposa-

żony w  4 komory

A5

pojemnik na ulotki A4 K-451 009622
do postawienia na biurku lub 

powieszenia na ścianie
A4 

pojemnik na ulotki A5 K-153 009623

nowoczesny stojak na ulotki: do 

postawienia na biurku 

lub powieszenia na ścianie; 

karbowane dno utrzymuje ulotki 

w pionie

A5

pojemnik na ulotki A4 K-156 009624 A4

pojemnik na ulotki A4 K-158 009625 3 x A4

pojemnik na ulotki A4 K-309 009230

krystaliczny stojak na ulotki do 

postawienia na biurku lub powie-

szenia na ścianie; możliwość 

łączenia w zestawy

A4

pojemniki i stojaki na ulotki, identyfikatory

 → miękki, z agrafką i klipsem
 → wymiary 90 x 58 mm

360039 
Cena netto: 0,60

 → sztywny, do kart magnetycznych
 → w zestawie smycz
 → wymiary 92 x 59 mm

009162
Cena netto: 2,70

2000

50

2000

100

identyfikatory stojak na wizytówki 0031

 → transparentny dwustronny stojak na wizytówki
 → wymiary 90 x 55 mm

Cena netto: 6,00

009113

600

100
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artykuły papiernicze

zakładki Fresh, notesy text

notesy samoprzylepne TEXT

zakładki FRESH

110530 lowju110531 pamiętaj

110535 ASAP

110534 call110533 (i) info

110532 ogarnij	się

110536 serce

110524 buźki110528 czarne	buźki 110525 bateria110526 totu 110523 chmury110522 owoce 110527 info

110328 UWAGA

110537 kawa

110529 Cześć

110539 ok

110327 PILNE 110329 DO	IT

Absolutnie świeże i wyjątkowe, zapewniają doskonałe wyróżnienie wybranego tekstu. Wykonane z folii 
PET: można je wielokrotnie przyklejać i odklejać i po nich pisać. Każdy komplet to 5 wzorów po 25 zakła-
dek o wymiarach 45 x 12 mm.

Notesy samoprzylepne w neonowych kolorach z tematycznymi tek-
stami i kształtami podkreślającymi przekaz.

 → 50 karteczek w bloczku 75x75 mm, mix kolorów
 → klej umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie 

pojedynczej karteczki
 → wycięcie nadaje tematyczny lub osobisty charakter informacji

Cena netto: 4,00

zakładki WZORKI

Cena netto: 5,50

Cena netto: 6,50

Wyjątkowe zakładki samoprzylepne z wielobarwnymi inspirującymi motywami. Ułatwiają tematyczne zaznaczanie fragmentów tek-
stu lub całych stron. Doskonale sprawdzają się w szkole, domu i biurze. Wykonane z folii, można po nich pisać. Stabilny klej umożliwia 
wielokrotne użycie. Transparentne, nie zasłaniają treści. 

Indeks
Rozmiar 

(mm)
Opis Pakowanie

009668 55x16
8 motywów  

po15 pasków
36/648

110331 24x45
2 motywy graficzne 

po 10 zakładek
30/720

110333 24x45
2 motywy graficzne 

po 10 zakładek
30/720

FUN
110331

GOOD DAY
110333

540

30

480

20

BON VOYAGE
009668



notesy kształty

bloczki MAGIC

Indeks Kształt Pakowanie

110507 Serce 12/384

110508 Balon 12/384

110509 Jabłko 12/384

110510 Miś 12/384

110511 T-shirt 12/384

110512 Strzałka 12/384

 → szybka wiadomość i notatki na karteczkach samoprzylepnych
 → klej umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki
 → w notesie 100 karteczek w różnych kolorach
 → rozmiar: 75 x 75 mm

notes bookmark notesy w linie

 → notes z funkcją zakładki
 → możliwość zanotowania ważnych informacji
 → rozmiar: 70 x 70  mm
 → 4 kolory po 50 karteczek

Indeks Rozmiar I kolor Pakowanie

110518 75 x 100 mm I pastelowy żółty 12/288

110519 98 x 150 mm I pastelowy żółty 6/144

110520 98 x 150 mm I mix neon 6/144

zestaw w słoju 
110515

 → 100 notesów w różnych kształtach, po 
75 karteczek

 → rozmiar: 45 x 45 mm

Indeks Nazwa Pakowanie

110516 MAGIC NEON 6/192

110517 MAGIC TODAY 6/192

 → rozmiar: 75 x 75 mm 
 → 9 kolorów po 25 karteczek

Indeks Kształt Pakowanie

110513 STRZAŁKA 6/96

110514 JABŁKO 6/96

bloczki kształty

 → rozmiar: 70 x 70 mm 
 → 400 karteczek w bloczku

 → w każdym zestawie 100 karteczek w linie
 → praktyczny notatnik z funkcją wklejania notatek w dowolne miejsce
 → klej umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej 

karteczki

Unikalny sposób klejenia bloczka pozwala oderwać karteczkę, bez konieczności 
rozrywania całego bloczka!

8

110518
Cena netto: 3,50

110519
Cena netto: 6,50

110520
Cena netto: 9,0024
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bloczki magic, notesy kształty, notesy bookmark

110521

96

6

Cena netto: 6,50

Cena netto: 3,50

Cena netto: 9,00

Cena netto: 170,00

Cena netto: 8,00 Cena netto: 8,50 Cena netto: 8,50



b l o c z k i  s a m o p r z y l e p n e z e s t aw  n o t e s ó w  i  z a k ł a d e k

ko s t k i  b i u r o w e

 → do zapisywania wiadomości i notatek
 → klej umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki
 → w notesie 100 żółtych lub pastelowych karteczek

Mix kolorów Żółte Rozmiar
Pakowanie 

Indeks Indeks

009257 009258 3 x 51 x 38 mm 12/288

009177 009121 51 x 75 mm 12/432

009124 009598 76 x 76 mm 12/384

Cena netto: (

Cena netto: (

Indeks
Notesy ZIG-ZAG

Pakowanie
Rozmiar | kolor

009256 75 x 75 mm | pomarańczowy 12/384

009255 75 x 75 mm | różowy 12/384

009233 75 x 75 mm | żółty 12/384

104051 75 x 75 mm I żółty z dyspenserem 24

 → notesy harmonijkowe do systemu ZIG-ZAG
 → w notesie 100 karteczek w różnych kolorach
 → klej umożliwiający wielokrotne przyklejanie  

i odklejanie pojedynczej karteczki

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

110103 85x85x30 kostka klejona, biała 6

009458 85x85x40 kostka klejona, biała 36

009459 85x85x40 kostka klejona, mix kolorów 6

009456 85x85x40 kostka nieklejona, biała 36

009457 85x85x40 kostka nieklejona, mix kolorów 36

009463 85x85x80 kostka nieklejona, biała 18

009462 85x85x80 kostka nieklejona, mix kolorów 36

009461 85x85x80 kostka nieklejona w pudełku, biała 24

009460 85x85x80 kostka nieklejona w pudełku, mix kolorów 24

110193 90x90x35 kostka klejona, biała 96

110597 90x90x35 kostka nieklejona, biała 96

110277 90x90x50 kostka klejona, biała 72

110196 90x90x50 kostka nieklejona, biała 72

110194 90x90x90 kostka klejona, biała 36

110195 90x90x90 kostka nieklejona, biała 36

 → podręczne karteczki na notatki
 → kolor biały lub mix pastelowych kolorów
 → różne rozmiary

Cena netto: (

Indeks
Bloczki samoprzylepne

Pakowanie
Rozmiar

009261 75 x 75 mm, 450 kartek neon 80

009262 75 x 75 mm, 450 kartek pastel 80

009328 76 x 76 mm, 400 kartek neon 6/96

009327 76 x 76 mm, 400 kartek pastel 6/96

009326 76 x 76 mm, 400 kartek żółty 6/96

009505 51 x 51 mm, 400 kartek żółty 6/96

110624 75 x 75 mm, 400 kartek neon 6/96

110625 75 x 75 mm, 400 kartek 6/96

110626 75 x 75 mm, 400 kartek neon 6/96

 → klej umożliwiający wielokrotne 
przyklejanie i odklejanie pojedyn-
czej karteczki

 → 400 lub 450 karteczek w bloczku

Zestaw zawiera:
 → notes w linie 95 x 150 mm, 25 karteczek
 → 5 notesów 43 x 43 mm, po 25 karteczek
 → 5 kolorów po 30 zakładek 12 x 44 mm, papierowe
 → 2 notesy kształty 45 x 45 mm, po 25 karteczek

notesy samoprzylepne notesy zig-zag

110645

009328
009261

009327
009262009326

009505

110624 110625 110626

25

artykuły papiernicze

notesy, bloczki, kostki

144

24

Cena netto: 9,80



zakładki permanentne PET

zakładki indeksujące

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

118001 10 x 30 6 kolorów po 18 zakładek 50/600

118002 22 x 25 6 kolorów po 9 zakładek 50/600

118003 22 x 40 6 kolorów po 6 zakładek 50/600

118004 44 x 40 6 kolorów po 4 zakładki, dwustronne 50/600

 → wykonane ze sztywnej folii PET
 → z permanentnym klejem umożliwiającym trwałe naklejenie zakładek na arkusz, 

koszulkę, okładkę
 → można po nich pisać 
 → przeźroczyste, wykończone kolorowym polem indeksującym

118001

Cena netto: (

Cena netto: (

 → wykonane z folii lub z papieru
 → do zaznaczania wybranych fragmentów tekstu albo całych stron
 → można po nich pisać
 → różne wersje kolorystyczne: jaskrawe neonowe lub stonowane pastele
 → stabilny klej umożliwia wielokrotne przyklejanie i odklejanie zakładki, nie niszczy 

powierzchni

Papierowe

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

009142 20 x 50 4 kolory po 40 karteczek w tekturowym podajniku, neon 24/864

009346 20 x 50 4 kolory po 50 karteczek w tekturowym podajniku, neon 24/864

009144 50 x 15 5 kolorów po 100 karteczek w woreczku z zawieszką, neon 12/432

009143 76 x 19 4 kolory po 100 karteczek w woreczku z zawieszką, pastelowe 12/384

009440 75 x 25 3 kolory po 100 karteczek w woreczku z zawieszką, pastelowe 12/384

Foliowe (PET)

Indeks Rozmiar (mm) Opis Pakowanie

960127 43 x 12 35 zakładek a’4 (4 kolory) w podajniku, neonowe 24/288

960124 43 x 25 50 zakładek a’2 (2 kolory) w podajniku, neonowe 24/288

960122 43 x 25 50 zakładek a’1 (1 kolor) w podajniku, neonowe 24/480

110413 44 x 12 5 kolorów po 20 zakładek, neonowe 24/288

110506 45 x 25 Z-TYPE , 3 kolory po 20 zakładek, neonowe 24/288

110504 45 x 12 Z-TYPE , 8 kolorów po 20 zakładek, neonowe 24/288

110414 44 x 12 5 kolorów po 20 zakładek, neonowe/bezbarwne 30/720

009354 45 x 12 5 kolorów po 25 zakładek, neonowe 30/540

009347 45 x 12 5 kolorów po 25 zakładek, strzałki, neonowe 30/540

009438 25 x 45 2 kolory po 25 zakładek, neonowe/bezbarwne 12/384

009243 43 x 12 4 kolory po 35 zakładek, neonowe 30/540

009242 43 x 25 50 zakładek, neonowe 15/540

110503 45 x 12 PODPIS 5 kolorów po 25 zakładek, neonowe 24/288

110505 45 x 12 z linijką 8 kolorów po 25 zakładek, neonowe 24/288

110413 110504009354 009347 

009144

009143

009243009243 009242009438

960127

960124 960124

960122

009440

009142 009346
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bloki do flipchartów i tablice

bloki techniczne i rysunkowe

papier ksero kolorowy

bloki biurowe

Cena netto: (

Cena netto: (

007617 007619

Indeks
Rozmiar

(mm)

Gramatura

(gsm)
Opis

009801 650 x 1000 80 blok flipchart gładki, 10 arkuszy

009472 650 x 1000 80 blok flipchart gładki, 20 arkuszy 

009494 650 x 1000 80 blok flipchart gładki, 30 arkuszy

009495 650 x 1000 80 blok flipchart gładki, 50 arkuszy

007617 600 x 900 – TABLICA FLIPCHART

007619 700 x 1000 – TABLICA FLIPCHART NA KÓŁKACH 

Cena netto: (

Indeks Format Opis Pakowanie

009602 A4 100 kartek 10

009601 A4 50 kartek 20

009600 A5 100 kartek 10

009599 A5 50 kartek 20

009604 A6 100 kartek 20

110045 A4 50 kartek z mikroperforacją 20

110213 A4 100 kartek z mikroperforacją 20

110046 A5 50 kartek z mikroperforacją 20

110100 A5 100 kartek z mikroperforacją 10

Indeks Format Opis Pakowanie

110202 A4 rysunkowy 90 g, 20 kartek 25

110245 A4 teczniczny 160 g, 10 kartek 25

110237 A3 rysunkowy 90 g, 20 kartek 25

110238 A3 techniczny 160 g, 10 kartek 25

Indeks Format Opis Pakowanie

960138 A4 5 kolorów po 20 arkuszy 6

960137 A4 5 kolorów po 50 arkuszy 10

 → praktyczny notatnik do domu, biura, szkoły 
 → formaty A4, A5, A6
 → w kratkę

Cena netto: (

27

artykuły papiernicze

bloki biurowe
bloki techniczne i rysunkowe, papier ksero, flipcharty
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Indeks Format Opis Pakowanie

009633 A4 96 kartek 5/15

009631 A5 96 kartek 5/30

124027 A4 96 kartek 30

124028 A5 96 kartek 60

009633 | 009631  
124027 | 124028

Cena netto: 23,00 Cena netto: 21,50Cena netto: 35,00

 → 96 kartek w linie
 → elegancka oprawa o grubości 2,0 mm pokryta ekoskórą
 → elastyczne zamknięcie chroni zawartość notesu
 → zakładka umożliwia szybkie znalezienie ważnych 

notatek

 → 96 kartek w linię
 → format A5
 → twarda oprawa
 → okładka pokryta folią 

matową z elementami 
lakierowanymi

 → elastyczne zamknięcie chroni zawartość 
notesu

 → zakładka umożliwia szybkie znalezienie 
ważnych notatek

124014

 → format A6

124024

 → miękka oprawa
 → rozmiar A5
 → 70 kartek w kratkę

124026

 → grubość 120 mic
 → format A4 i A5
 → pakowane po 10 sztuk

 → format A5

124023

Cena netto: 9,50

Cena netto: 7,50

 → miękka oprawa
 → rozmiar A4
 → 80 kartek w kratkę

124025

Cena netto: (

Zapytaj  o FOLDER  z pełną  ofertą  MarMar

notesy w twardej oprawie TOUCH&FEEL

kołonotatniki COLLEGE BLOCK 

zeszyty i bruliony

okładki do zeszytów

notesy w twardej oprawie ZOO

bruliony w twardej oprawie

46 64

27

009910 A5
009911 A4
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notesy, bruliony, okładki, zeszyty



IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BIURA I DOMU!

009981
wymiar 1200 x 900 mm

Cena netto: 120,00

110212
wymiar 1400 x 1000 mm

Cena netto: 140,00

Cena netto: 120,00 Cena netto: 99,00

Cena netto: 120,00 Cena netto: 89,00

Cena netto: 150,00

110185
 → mata pod krzesło WHITE
 → na podłogę twardą
 → spód gładki, wierzch z fakturą
 → wymiar 1200 x 900 mm

white

110177
 → mata ochronna 
 → na dywany, wykładziny
 → spód z wypustkami stabilizującymi 

matę względem miękkiego podłoża 
(dywanu/wykładziny), wierzch 
z fakturą

 → średnica 600 mm

pod doniczkę
na dywany

Maty podłogowe skutecznie chronią podłogę przed zniszczeniem na skutek regularnego przesuwania krzesła w tym samym miejscu. Wyciszają hałas kółek 
toczących się po podłodze. Stanowią idealny podkład pod doniczki w biurze i w domu, chroniąc podłogi przed zabrudzeniem. Bezpiecznie zaokrąglone narożniki 
zabezpieczają przed potknięciem. Wykonane z policarbonu.

009980
 → mata pod krzesło 
 → na dywany, wykładziny
 → spód z wypustkami stabilizującymi 

matę względem miękkiego podłoża 
(dywanu/wykładziny), wierzch 
z fakturą

 → wymiar 1200 x 900 mm

na dywany
 → mata pod krzesło
 → na podłogi twarde i wykładziny
 → spód gładki, wierzch z fakturą

uniwersalna

110176
 → mata ochronna
 → na podłogę twardą
 → spód gładki, wierzch z fakturą
 → średnica 600 mm

pod doniczkę

110186
 → mata pod krzesło BLACK
 → na podłogę twardą
 → spód gładki, wierzch z fakturą
 → wymiar 1200 x 900 mm

black

29
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nożyczki SC-130P TWIGGY

nożyczki 3D

 → długość całkowita: 135 mm
 → pierwsze naprawdę podręczne nożyczki
 → zmieszczą się w każdej torebce lub kieszeni
 → automatyczny system blokowania ostrzy 

gwarantuje bezpieczeństwo
 → unikalne zakrzywione ostrza – pracują lekko 

i tną od początku do końca
 → ochronne etui na ostrze

Dzięki długim ostrzom 
nożyczki idealnie nadają 
się do otwierania kopert 

i opakowań.  

Ergonomiczny i kompaktowy 
rozmiar– nożyczki zmieszczą 

się w każdej damskiej torebce.
Cena netto: 24,00

205549

Przód
Ostrze 3D Zwyczajne ostrze

Tył Przód Tył

Cena netto: 17,00

Cena netto: 23,00

Cena netto: 20,00

NOŻYCZKI 3D 175

 → innowacyjna technologia ostrza 3D
 → precyzyjny punkt styku między ostrzami – nożyczki tną płynnie na całej 

długości
 → zredukowana siła tarcia między ostrzami
 → ostre cięcie ponad 300 000 razy
 → ergonomiczna gumowana rękojeść wykonana z tworzywa PP+TPR
 → specjalny spocznik na palec wskazujący

 → długość całkowita: 175 mm

110112

NOŻYCZKI 3D 175T

nożyczki 3D 210

 → długość całkowita: 175 mm
 → powierzchnia odporna na przyklejanie taśmy 

samoprzylepnej

 → długość całkowita: 210 mm

110114 110113

Ostrze 3D
Przód PrzódTył Tył

Zwyczajne ostrze

180

6

144

12

100

10

100

10

nożyczki z taliowanym ostrzem

Nożyczki ze specjalnie taliowaną krzywizną ostrza.
 → stale utrzymują optymalny kąt cięcia dzięki specjalnie zakrzywionym 

ostrzom, które umożliwiają lekkie cięcie od początku aż po sam koniec 
ostrza – odczujesz zdecydowaną różnicę w stosunku do standardowych 
nożyczek

 → wyjątkowo ostre krawędzie umożliwiają płynne cięcie, nawet wzdłuż 
zakrzywionych linii

 → uchwyt z miękkiego materiału redukuje ucisk na palce podczas cięcia

 → przedłużona żywotność
 → długość całkowita 174 mm
 → antypoślizgowa rękojeść

SC-175STN OSTRZE POKRYTE TYTANEM

 → ochronne etui na ostrze
 → tytanowa powłoka zapewnia  

ostre cięcie ponad 500 tys. razy  
(żywotność 30 lat!)

SC-175S 

 → ostrze ze stali nierdzewnej
 → zapewnia długotrwałe bezawaryjne 

używanie (20 lat żywotności!)

110458

205524 205522  

205521

SC-175SL
wersja dla leworęcznych

30

ak
ce

so
ri

a 
bi

ur
ow

e

nożyczki



nożyczki biurowe ergonomiczne

nożyczki biurowe

nożyczki SC-145MF szkolne

nożyczki SC-155C

nożyczki SC-145 junior szkolne

 → ostrza z nierdzewnej hartowanej stali z powierzchnią odporną 
na przyklejenie taśmy samoprzylepnej

 → niełamliwa plastikowa rękojeść

 → ostrza z nierdzewnej hartowanej stali 
 → ergonomiczna, gumowana rękojeść

SG-160
16 cm
009501
Cena netto: 4,00

SG-210
21 cm

009502
Cena netto: 6,00

SG-250
25 cm
009362
Cena netto: 8,00

6009 
18 cm
007110 
Cena netto: 9,00

6010 
21 cm
007111 
Cena netto: 12,00

 → doskonałe nożyczki szkolne
 → długość całkowita: 145 mm
 → rękojeść dopasowana do dłoni 

dziecka
 → zaokrąglone bezpieczne końcówki 

ostrzy

Cena netto: 8,70

205532

144

12

144

12

240

12

240

12

480

12
240

12

192

24

120

12

200

10

 → najwyższej jakości nożyczki szkolne
 → fluorowana powierzchnia ostrza odporna na przyklejanie  

taśmy samoprzylepnej, stale utrzymany optymalny kąt  
cięcia dzięki specjalnie zakrzywionym ostrzom

 → stabilna rękojeść z wygodnym antypoślizgowym uchwytem
 → rękojeść dopasowana do dłoni dziecka
 → zaokrąglone bezpieczne końcówki ostrzy
 → długość całkowita 145 mm, ochronne etui na ostrze

 → długość całkowita 155 mm

205558

wersja dla leworęcznych

Cena netto:  10,00

6027
17,5 cm
009514

205556

205559205557

fluorowane

31
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nożyczki



korektor DS WH-1304 4,2 mm x 20 m

roller kamuflażowy duży obwoluta kamuflażowa

korektor WH-034 4,2 mm x 6 m

 → odmiana pieczątki kamuflażowej z rolką drukującą matrycę kamuflującą
 → szerokość rolki 26 mm
 → specjalna „pstrykana” konstrukcja umożliwia zamknięcie rollera kiedy chcemy go użyć, 

włączamy jednym lekkim przyciśnięciem
 → wymienne wkłady

205507

200

10

100

5

60

20
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korektory, rollery i obwoluty kamuflażowe

2 WAY HD	TAPE

ROLL

ROLL

2 WAY

2 WAY

FLEX

FLEX

HD	TAPE

HD	TAPE

systemy korektorów w taśmie PLUS

Korygowanie tekstu w  dwóch kierunkach – 
klasycznie, kiedy korygujesz całe zdanie, do 
przodu, kiedy usuwasz mały fragment tekstu.

Super przyczepna taśma utrzymuje się 
nawet na szkle i  innych gładkich mate-
riałach. 2-letnia gwarancja na przyleganie 
taśmy do podłoża.

nowa konstrukcja głowicy
z wysuniętą do przodu rolką

i amortyzatorem

płynne dozowanie taśmy
nowy ogranicznik naciągu zapobiega

poluzowaniu się taśmy, zapewnia
bezproblemową aplikację od początku

do samego końca taśmy

ergonomiczny kształt zbliżony
do długopisu, gumowe elementy

1 „pstryk”, żeby włączyć,
1 „pstryk”, by wyłączyć

Wysuwana głowica

205016

Cena netto: 9,50

Doskonała jakość taśmy korygującej. 
Chowana głowica wyposażona w  pre-
cyzyjny rolkowy aplikator. Długość ta-
śmy 4,2 mm x 20 m!

Cena netto: 14,00

205037
4,2 mm x 20 m!

Ergonomiczny kształt. Wy-
godne trzymanie w dłoni

200

10

200

10

Obwoluta ze specjalnym kamuflującym systemem znaków. Przeznaczona 
do przenoszenia dokumentów niejawnych. Pozwala na identyfikację doku-
mentu, ale uniemożliwia odczytanie jego treści.
Wykonana z trwałego PP, transparentna, w 4 odcieniach.
Opakowanie zawiera 5 sztuk.

205224  niebieska 
205226  krystaliczna
205225  zielona
205227 	 pomarańczowa



korektor WH-624

korektor WH-504-50P słój

33
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korektory

ROLL FLEX

ROLL

ROLL ROLL

2 WAY

2 WAY 2 WAY

FLEX

FLEX FLEX

HD	TAPE

HD	TAPE HD	TAPE

Minirolka na końcówce zapew-
nia płynną i bardzo lekką pracę.

Ruchoma końcówka umożliwia 
korygowanie linii krzywych.

Wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu, 
nadają się do ponownego przetworzenia.

systemy korektorów w taśmie PLUS

Cena netto: 170,00	/	słój	50	szt.

 → 50 sztuk korektorów w podręcznym słoju
 → rozmiar taśmy 4,2 mm x 5 m

205036

 → niewielkie rozmiary
 → przystępna cena
 → 4,2 mm x 7 m

205005 

Cena netto: 6,60

wymiana wkładu

 → ergonomiczny kształt zbliżony do długopisu
 → rozmiar taśmy 4,2 mm x 6 m
 → wymienny wkład

wh-624R 
wymienny wkład (opakowanie 2 sztuki)
4,2 mm x 6 m

205002 

Cena netto: 9,00

Cena netto: 8,10

 → maxi long
 → 4,2 mm x 12 m

205003 

Cena netto: 11,30

korektor WH-504 MINI korektor WH-704

200

10

100

10

6

1

100

10

205001



ko r e k t o r  w   t a ś m i e  4,2 mm x 14 m

ko r e k t o r  w   t a ś m i e  HOT  5 mm x 12 m

ko r e k t o r  w   t a ś m i e  5 mm x 8 m

ko r e k t o r y w piórze ko r e k t o r  z pędzelkiem

ko r e k t o r  w   t a ś m i e  g r e e n  4 , 2  m m  x  1 0  m

007852
wymienny wkład 4,2 mm x 14 m

Cena netto: 4,40

 → z wymiennym wkładem
 → taśma 4,2 mm x 14 m
 → do korekcji bocznej

007851  

 → metalowa końcówka
 → doskonała jakość płynu korygującego

 → szybkoschnący
 → doskonała jakość płynu korygującego
 → pojemność 20 ml

007198 z pędzelkiem		

007194 pojemność	8	ml		

007197 pojemność	12	ml Cena netto: 2,90

Cena netto: 6,90

Cena netto: 5,00

007853

Doskonały korektor biurowy w ergonomicznej, dostosowanej do dłoni obudo-
wie. Posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy. Taśma korygująca świetnie 
przylega do powierzchni, posiada wyjątkowe właściwości kryjące, można po 
niej pisać bezpośrednio po aplikacji. Transparentna obudowa wyposażona jest 
we wskaźnik zużycia taśmy. Grip z fakturowanego materiału umożliwia pewne 
trzymanie. Taśma zabezpieczona przed uszkodzeniem plastikową skuwką. Każ-
dy korektor pakowany jest w elegancki blister. Ekologiczny, elementy plastikowe 
wykonane z tworzyw pochodzących z recyklingu.
Taśma produkcji japońskiej.
Rozmiar taśmy 4,2 mm x 10 m.

 → taśma 5 mm x 8 m
 → do korekcji bocznej 

 → rozmiar taśmy: 5 mm x 12 m
 → doskonała jakość taśmy korygującej PET

007549

Cenna netto: 2,80

110417

Cenna netto: 4,00

Cena netto: 2,70

Cena netto: 2,70

432

12

432

12

576

24

576

24

576

24

576

12

360

12
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klej w taśmie TG-728

klej w taśmie TG-1011 SL

klej w taśmie strong TG-0944 

Zwykły klej w taśmie
struktura jednowarstwowa

Klej MX TG-0944
struktura trójwarstwowa

Klej

Klej

Rdzeń

Zwykły klej w taśmie
struktura jednowarstwowa

Klej MX TG-0944
struktura trójwarstwowa

Klej

Klej

Rdzeń

Cena netto: 16,00

 → ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie
 → warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację
 → klej lekko zabarwiony na niebiesko – widoczne miejsca aplikacji
 → ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i zapewnia dokładną 

aplikację kleju
 → idealny do wklejania zdjęć i wszelkich prac biurowych lub domowych
 → wyprodukowany z materiałów z recyklingu
 → wymiary taśmy: 8,4 mm x 8 m

TG-728R
wkład wymienny, 8,4 mm x 8 m
205511

Cena netto: 10,50

warstwa kleju w formie plastra miodu

205510
Cena netto: 15,00

TG-0944R
wkład 15 mm x 12 m
205035
Cena netto: 16,00

205034
Cena netto: 24,00

Łatwa wymiana wkładuAby otworzyć osłonkę taśmy, wystarczy 
nacisnąć guzik „push”

Dzięki trójwarstwowej strukturze, klej jest 3 razy mocniejszy od in-
nych. Doskonale nadaje się do klejenia papieru, tektury, zdjęć oraz do 
wszelkich prac dekoratorskich i majsterkowania.

 → permanentny
 → produkt proekologiczny, elementy plastikowe wyprodukowane 

w 100% z materiałów z recyklingu
 → wymiary taśmy: 15 mm x 12 m

Klej TG-0944
struktura trójwarstwowa

Zwykły klej w taśmie
struktura jednowarstwowa

Klej

Rdzeń

Klej
Klej

160

10

200

10

100

10

 → permanentny
 → osłonka na taśmę, chowana głowica
 → świetne parametry klejące, czysta i precyzyjna 

aplikacja, klej lekko zabarwiony na kolor obudowy
 → wysuwana głowica
 → funkcja photo safe – nadaje się do klejenia zdjęć
 → wyprodukowany z materiałów z recyklingu
 → wymiary taśmy: 6 mm x 8 m

205560

35
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klej w taśmie TG-1221 PRO → permanentny
 → produkt proekologiczny, elementy plastikowe wyprodukowane w 95% z materiałów 

z recyklingu
 → system naciągu zapobiega zacinaniu taśmy
 → osłonka na taśmę
 → okienko ułatwiające równe klejenie wzdłuż krawędzi
 → świetne parametry klejące, czysta i precyzyjna aplikacja, klej lekko zabarwiony na 

niebiesko
 → wymienny wkład
 → wymiary taśmy: 8,4 mm x 20 m

TG-1221R
wkład 8,4 mm x 20 m
205527

Cena netto: 19,50

205526
Cena netto: 20,60

Klej zabarwiony na niebiesko

Wymiana wkładu
100

10

kleje w taśmie

Do tektury, kartonu, papieru



kleje w sztyfcie PVA

klej w płynieklej żelowy krystaliczny

klej w płynie z metalową końcówką

masa mocująca ALL-STICK

haczyki mocujące

288
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12
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haczyki, masy mocujące, kleje w sztyfcie i w płynie

Cena netto: 5,00

ALL-STICK to uniwersalna, samoprzylepna masa mocująca, czysta i łatwa w użyciu. 
Zastępuje pinezki i  taśmę samoprzylepną. Do mocowania plakatów, pocztówek 
i wiadomości, np. do ścian, drzwi, tablic oraz okien. 

 → łatwa do usunięcia, nie pozostawia śladów
 → do wielokrotnego użycia
 → opakowanie 50 g + 25 g
 → 90 sztuk kostek masy w opakowaniu

 → ulepszona formuła PVA
 → niebrudzący, zmywalny
 → posiada atest PZH
 → bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny
 → nadaje się do klejenia papieru, tektury, zdjęć i tkanin
 → przydatność do użycia: 24 miesiące

Indeks Waga Pakowanie

007560 10 g 12/384

007555 15 g 12/576

007559 22 g 12/576

007557 36 g 12/384

007558 40 g 12/384Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: ( Cena netto: (

009979

36

 → pojemność 50 ml
 → do klejenia papieru

110494

 → krystaliczny klej o konsystencji żelu 
 → pojemność 50 ml
 → do klejenia papieru, zdjęć, kartonów

009508

 → końcówka wyposażona w metalową kulkę  
do nanoszenia kleju

 → do precyzyjnego klejenia papieru
 → bezbarwny
 → pojemność: 50 ml

110483

 → możliwość przyklejenia do powierzchni szklanej, 
drewnianej, metalowej oraz do ściany

 → usuwalne, nie pozostawiają śladów
 → nadają się do ponownego użycia
 → w zestawie 2 plastry samoprzylepne

110637



60

10

60

10

40

20

40

10

40

10

110589

110590
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kalkulatory

Cena netto: 40,00

2230
188 x 139,5 x 34 mm, waga: 192 g

 → 12-pozycyjny wyświetlacz
 → obliczanie procentów
 → klawisz cofania ostatniego wpisu
 → obliczanie pierwiastków
 → suma całkowita
 → podwójne zasilanie
 → duże przyciski
 → zmiana znaku +/-

 → 12-pozycyjny wyświetlacz
 → obliczenia podatkowe
 → obliczanie procentów
 → klawisz cofania ostatniego wpisu
 → obliczanie pierwiastków
 → suma całkowita
 → przywołanie kroków operacyjnych
 → edycja obliczeń
 → zmiana znaku +/-
 → podwójne zasilanie
 → plastikowe klawisze

Cena netto: 31,00

2210
158 x 120 x 35 mm, waga: 146 g

009301

009302

 → 12-pozycyjny, ruchomy  wyświetlacz
 → obudowa klawiatury wykonana z metalu
 → obliczanie procentów
 → klawisz cofania ostatniego wpisu
 → obliczanie pierwiastków
 → suma całkowita
 → zmiana znaku +/-
 → możliwość wyznaczania ilości miejsc po przecinku
 → podwójne zasilanie

Cena netto: 32,00

Cena netto: 34,00

Cena netto: 38,00

2215
175 x 108 x 22 mm, waga: 145 g

009303

 → 12-pozycyjny wyświetlacz
 → podwójna pamięć
 → obliczanie procentów
 → klawisz cofania ostatniego wpisu
 → obliczanie pierwiastków
 → zmiana znaku +/-
 → podwójne zasilanie
 → plastikowe klawisze

 → 12-pozycyjny wyświetlacz
 → podwójna pamięć
 → obliczanie procentów
 → obliczanie pierwiastków
 → zmiana znaku +/-
 → podwójne zasilanie
 → plastikowe klawisze

2220
156 x 152 x 28 mm, waga: 175 g

2225
203 x 158 x 30,5 mm, waga: 216 g



zszywacz ST-010X

zszywacz ST-010

100

5
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5
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zszywacze z mechanizmem wspomagania

ergonomiczny kształt – idealnie 

mieści się w dłoni
sposób opróżniania pojemni-

ka ze ścinków pozostałych po 

zszywaniu

dzięki transparentnym elementom 

można łatwo ustalić miejsce 

zszywania 

zszywanie w narożniku 
dokumentu

zszywanie z boku dokumentu

Zupełnie nowy pomysł na zszywacz biurowy: 
zszywanie następuje bez użycia zszywek – sa-
mym papierem.
Najistotniejsze zalety produktu:

 → nie potrzeba zszywek
 → przyjazny dla środowiska – pliki łączone są 

za pomocą samego papieru
 → bezpieczny dla dzieci – nie ma ryzyka 

skaleczenia podczas pracy lub połknięcia 
niewielkich zszywek

 → produkt nadaje się do stosowania zgodnie 
z wymogami HACCP

bez użycia zszywek!

Cena netto: 54,00 Cena netto: 150,00

205135  zielony
205134  niebieski
205136 	 różowy

6 kartek 10 kartek

Nagroda za najlepiej zaprojektowany 
produkt biurowy!

zszywanie standardowe zszywanie płaskie

205101  czarny
205102  niebieski
205103 	 pomarańczowy

205106 	 biały
205105  niebieski
205107 	 czerwony

w rozmiarze standardowej wizytówki

 → niewielkie rozmiary
 → mechanizm redukuje siłę potrzebną do zszywania o 50%
 → wbudowany rozszywacz
 → ładowanie „od góry”
 → magazynek mieści 100 zszywek rozmiaru 10
 → 5 lat gwarancji
 → elementy konstrukcyjne wykonane z metalu, pozostałe z plastiku pochodzącego 

z recyklingu
 → ST-010VH posiada funkcję płaskiego zszywania
 → w zestawie opakowanie zszywek

ST-010AH ST-010VH

ST-010AH

Cena netto: 25,00

ST-010VH

Cena netto: 31,40

20 kartek#10 płaskie 
zszywanie
(dotyczy 

modelu VH)

20 kartek#10 płaskie 
zszywanie

50% MNIEJ WYSIŁKU!

Cena netto: 15,00
205110

 → wyposażony w specjalną listwę regulującą odległość między 
brzegiem kartki a miejscem zszywania

 → 7 pozycji głębokości wsuwania kartek (od 3 do 20 mm)
 → niewielkie rozmiary
 → wbudowany rozszywacz
 → ładowanie „od góry”
 → magazynek mieści 100 zszywek
 → elementy konstrukcyjne wykonane z metalu, pozostałe 

z plastiku pochodzącego z recyklingu

zszywanie płaskie

zszywacze staple-free

SL112A-EU
 SL106-AB

205551  zielony
205552  niebieski
205553 	 różowy

20



zszywacz 0100zszywacz 0240

zszywacz 0050

zszywacz 0030

zszywacz 0025

zszywacz 0010
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zszywacze z mechanizmem wspomagania

 → siła potrzebna do zszywania zredukowana o 60%
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa
 → ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść

 → siła potrzebna do zszywania zredukowana do 60%
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 50 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 200 
 → metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa 110156

110079

23/6-
23/13

100 kartek

23/6-
23/23

240 kartek

 → siła potrzebna do zszywania zredukowana o 60%
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 70 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 150 
 → metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa 110078

24/6
26/6
24/8

50 kartek

60% MNIEJ WYSIŁKU!

60% MNIEJ WYSIŁKU!

60% MNIEJ WYSIŁKU!

60% MNIEJ WYSIŁKU!

60% MNIEJ WYSIŁKU!
60% MNIEJ WYSIŁKU!

 → siła potrzebna do zszywania zredukowana o 60%
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 55 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa 207018

24/6 
26/6 

#10

24/6 
26/6 

25 kartek

20 kartek

30 kartek

Cena netto: 21,00

Cena netto: 99,00
Cena netto: 140,00

Cena netto: 35,00

Cena netto: 12,00 Cena netto: 19,00

246

 → maks. głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 70
 → metalowy  mechanizm, obudowa z trwałego 

tworzywa

 → maks. głębokość wsuwania kartek: 53 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 80
 → metalowy  mechanizm, obudowa z trwałego 

tworzywa

110640110639
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zestaw do biura 1410

009151110447110445

110446110444110443110449

007615

009149009201 007245

110082  granatowy
110083  limonka
110081  niebieski
110084  perłowy
110077  różowy
110161  czarny

 → akcesoria na biurko wykonane z siatki me-
talowej powlekanej kolorowym lakierem

 → w zestawie zszywacz, dziurkacz oraz 
akcesoria na biurko

Cena netto: (

Cena netto: (

zestawy kolorowe, metalowe akcesoria biurowe

300

1

96

12

96

12

36

18

metalowe akcesoria biurowe czarne

110448

stojak na wizytówki

wymiary: 62 x 103 x 55 mm

przybornik na biurko 9 komór

wymiary: 110 x 225 x 107 mm

kubek na długopisy 

kwadratowy

wymiary: 80 x 80 x 100 mm

pojemnik na czasopisma 1 komora

wymiary: 73 x 250 x 316 mm

podpórka do książek a’2

wymiary: 155 x 134 x 165 mm

pojemnik na czasopisma 8 komór

wymiary: 288 x 310 x 288 mm

stojak na koperty

wymiary: 120 x 125 x 125 mm

pojemnik na czasopisma 5 komór

wymiary: 110 x 315 x 435 MM

pojemnik na karteczki 

wymiary: 95 x 95 x 80 mm

kosz metalowy poj. 19 l

wymiary: 295 x 240 x 343 mm

podpórka do książek a’2

wymiary: wys. 192 mm

przybornik na biurko 

4 komory

wymiary: 103 x154 x 103 mm

24

6
1212420

48 48
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metalowe akcesoria biurowe kolorowe

Cena netto: (

 → wymiary: Ø 91, wys. 98 mm

96

12

110063 007613009984009985009983 009982 110484

009987

przybornik	na	biurko

009989 009986 110064

009988 009150 110485

 → wymiary: 205 x 103 x 98 mm

48

12

20

szufladki	na	dokumenty

kosz	na	śmieci	12	l

kubek	na	długopisy

009996

110065

009998

009997

009995

007610 110486

 → wymiary: 350 x 297 x 275 mm

009992 009994 009991 110062 009993 007616 110482

 → wymiary: 266 x 218 x 280 mm

zszywacz	520	–	str.	42

dziurkacz	420	–	str.	46



zszywacz 0304 mini zszywacz 0327

 → plastikowy ergonomiczny zszywacz mini
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 25 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 40
 → 5 lat gwarancji 

Cena netto: 5,50

 → plastikowy ergonomiczny korpus
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 50 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → 5 lat gwarancji

Cena netto: 12,00
007006

007014

12 kartek
(max 20)

24/6 
26/6

25 kartek24/6 
26/6

96

12

432

24

60

6

Cena netto: 31,00

 → solidna metalowa konstrukcja
 → do większych plików
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 85 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 150
 → 5 lat gwarancji

007009

24/6 
26/6
24/8

50 kartek

zszywacz 0314

zszywacz 520

24/6
26/6
24/8

 → zszywa do 40 kartek
 → metalowy
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 45 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 70
 → 5 lat gwarancji

009969  limonka
009970  różowy
009971  niebieski
009972  granatowy
009178  czarny
110067  perłowy

40 kartek

kolor	dopasowany	do	serii	dziurkaczy	420	 
oraz	kolorowych	akcesoriów	z siatki

Cena netto: 21,00

72

12

zszywacz 5140

kolor dopasowany	do	serii	 
dziurkaczy	1010	i 0103

 → solidna metalowa konstrukcja
 → do dużych plików, zszywa do 50 kartek
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 90 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 120

110175

Cena netto: 27,00

50 kartek24/6
26/6
24/8

72

12
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zszywacze



zszywacz 0306A

zszywacz 0324

zszywacz 0315A

zszywacz 0325

zszywacz 5221 zszywacz 3016

007011

Cena netto: 8,00

 → metalowy
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 50 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 70
 → 5 lat gwarancji

30 kartek24/6 
26/6

007015

 → plastikowy korpus
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 55 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → 5 lat gwarancji

Cena netto: 7,00Cena netto: 8,00

 → metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa
 → wyposażony w rozszywacz
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 80 

110086

 → plastikowy ergonomiczny korpus, miękki antypośli-
zgowy spód

 → maks. głębokość wsuwania kartek: 55 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100 
 → możliwość ustawienia w pozycji pionowej

110085

24/6
26/6

30 kartek

Cena netto: 11,50

25 kartek24/6 
26/6

24/6
26/6

30 kartek

Cena netto: 7,20

 → obudowa z twardego plastiku
 → z rozszywaczem
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 60 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → 5 lat gwarancji

 → solidna metalowa konstrukcja z profilowaną plastikową 
podkładką

 → wyposażony w zintegrowany rozszywacz
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → na zamówienie dostępny w 10 kolorach

007018

20 kartek#10

144

12

144

12

144

12

96

12

192

24

24/6
26/6
24/8

40 kartek

110644

43
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zszywacze



120

12

40

10

40

20

zszywacz obrotowy 5414

007049

 → metalowy mechanizm i korpus z plastikową 
nakładką na dźwigni

 → obrotowa dźwignia zszywająca
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 80
 → 5 lat gwarancji

Cena netto: 16,00

30 kartek24/6 
26/6

48

12

zszywacz 0316 zszywacz 0318

72

12

96

12

 → metalowy
 → mobilny rozszywacz wysuwany z korpusu
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 95 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 150
 → 5 lat gwarancji

 → metalowy
 → mobilny rozszywacz wysuwany z korpusu
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → 5 lat gwarancji

Cena netto: 14,00 Cena netto: 19,00

007016

25 kartek 
(max 40)

24/6
(24/8) 
26/6

25 kartek 
(max 40)

24/6
(24/8) 
26/6

007017

zszywacz 3010

110236

kolor dopasowany	do	serii	 
dziurkaczy	1010	i 0103

Cena netto: 24,00

 → elegancki tradycyjny zszywacz metalowy
 → zszywa do 40 kartek
 → metalowa konstrukcja z antypoślizgowymi wykończeniami
 → maksymalna głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → możliwość ustawienia w pozycji pionowej – zajmuje mniej 

miejsca na biurku

40 kartek24/6 
26/6
24/8

72

12
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Klasyczny zszywacz nożycowy, mocna metalowa konstrukcja po-
kryta chromem, możliwość rozłożenia w celu konserwacji. Zszy-
wa do 50 kartek. Głębokość wsuwania papieru: 55 mm.

207017

50 kartek1/4 
5/16

24/6/8
26/6/8

Cena netto: 71,00

Metalowy solidny zszywacz tapicerski. Mocna metalowa chromo-
wana konstrukcja. Regulowana siła wstrzeliwania zszywek. Moż-
liwość wykorzystania większości dostępnych na rynku zszywek 
tapicerskich.

207016

4–14 mm 

Cena netto: 73,00

zszywacz tapicerskizszywacz nożycowy

 → klasyczny zszywacz nożycowy, mocna metalowa 
konstrukcja 

 → maks. głębokość wsuwania kartek: 32 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 80 

110572

20 kartek24/6 - 
26/6

Cena netto: 26,40

zszywacz nożycowy 0317

zszywacze



zszywacz długoramienny 0312

Cena netto: (

zszywki standardowe

Indeks Rozmiar Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie

360022 10 1000 1000

007039 26/6 1000 500

360021 24/6 1000 500

360023 24/8 1000 300

zszywki ostrzone, mocne

Indeks Rozmiar Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie

205109 10 1000 900

205402 26/10 2000 1000

zszywki tapicerskie

Indeks Rozmiar Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie

207021 8 mm 1000 300

207022 10 mm 1000 200

207023 12 mm 1000 200

207024 14 mm 1000 200

zszywki Heavy Duty EU

Indeks Rozmiar Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie

007033 23/6 1000 200

007030 23/8 1000 200

007040 23/10 1000 300

007032 23/13 1000 200

007034 23/15 1000 200

007035 23/17 1000 200

007036 23/20 1000 200

007037 23/23 1000 200

110090

 → zszywa do 50 kartek
 → solidna metalowa konstrukcja
 → regulowana głębokość wsuwania papieru: maks. 314 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → 5 lat gwarancji

50 kartek24/6 
24/8

Cena netto: 34,00

rozszywacz 150rozszywacz 0231
 → metalowy
 → z blokadą

 → metalowy
 → do wszystkich rodzajów zszywek

Cena netto: 4,00 Cena netto: 2,80

007051 105001
240

24

480

24

45
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 → zszywacz heavy duty, do dużych plików
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 65 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 120
 → 5 lat gwarancji

 → zszywacz heavy duty, do dużych plików
 → maks. głębokość wsuwania kartek: 67 mm
 → ilość zszywek w magazynku: 100
 → 5 lat gwarancji

105004 007007

100 kartek12/6/8/10/13
23/6/8/10/13
24/6/8/10/13
26/6/8/10/13 23/6 

  ÷ 
23/24

240 kartek

Cena netto: 80,00 Cena netto: 120,00

zszywacz 3930zszywacz 377

12

24

20

zszywacze, zszywki



dziurkacze 009822, 009823

dziurkacze 0 1 0 3 ,  1 0 1 0 ,  0 1 0 3 W,  1 0 4 H

dziurkacz 3920

dziurkacz 420
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dziurkacze

 → elegancki wzór użytkowy
 → podstawa i dźwignia wykonane z metalu
 → listwa formatowa
 → łatwy do opróżnienia dwuczęściowy pojemnik na ścinki

 → blokada położenia dźwigni z zabezpieczeniem
 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm
 → 10 lat gwarancji

Cena netto: 24,00

103W

 → podstawa i dźwignia metalowe
 → w modelach 103, 104H, 103W  na listwie znajdują się następujące 

oznaczenia: Q1US, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6, EX
 → blokada położenia dźwigni
 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm
 → 5 lat gwarancji
 → na zamówienie dostępny w 10 kolorach30 kartek

25 kartek

009641

40 kartek

Cena netto: 15,00

Cena netto: 23,00

1010
007025

12 kartek

Cena netto: 9,00

 → podstawa metalowa, dźwignia plastikowa
 → listwa formatowa
 → dwuczęściowy pojemnik na ścinki

30 kartek 40 kartek

009822 009823

Cena netto: 24,00 Cena netto: 38,00

009406

20 kartek

Cena netto: 11,00

 → dziurkuje 20 kartek
 → podstawa i dźwignia wykonane z metalu
 → listwa formatowa
 → łatwy do opróżnienia dwuczęściowy pojemnik
 → blokada położenia dźwigni z zabezpieczeniem

 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm
 → 10 lat gwarancji

009965  limonka
009966 	różowy
009967  niebieski
009968 	granatowy
009181  czarny
110066 	perłowy

20 kartek

kolor	dopasowany	do	serii	zszywaczy	520	oraz	kolorowych	akcesoriów	z siatki

kolor	dopasowany	do	
zszywaczy	3010,	5140

007021

104H

Cena netto: 15,00

0103
009284

model 103W posiada 
okienko do odczytu 
formatu oraz otwierany 
pojemnik na ścinki

72

12

48

12

72

12

96

12

48

6

48

6

36

36



dziurkacz 419 

dziurkacz 4–otworowy 0121

dziurkacz 0114

dziurkacz 418 

dziurkacz 0415

dziurkacz 1300dziurkacz 1500

47
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dziurkacze

 → dziurkacz 4-otworowy
 → podstawa i dźwignia metalowe
 → listwa formatowa
 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm

Cena netto: 42,00009285

009764

Cena netto: 8,00Cena netto: 61,00

 → dziurkacz jednootworowy 
 → powierzchnia niklowana 
 → posiada niewielki pojemnik na ścinki
 → średnica otworu: 6 mm, głębokość wsuwania kartek: 12 mm

 → mocny, do dużych plików
 → podstawa i dźwignia metalowe
 → plastikowa listwa formatowa
 → blokada położenia dźwigni
 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm

105009

Cena netto: 61,00

65 kartek

65 kartek

 → dziurkuje do 150 kartek
 → wysokiej jakości bolce dziurkujące
 → ergonomiczny korpus
 → duży uchwyt dla łatwiejszego  

dziurkowania dużych plików
 → podstawa i dźwignia metalowe
 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm
 → dwustronna automatyczna listwa forma-

towa ustawia papier centralnie w każdym 
położeniu 

 → 5 lat gwarancji

150 kartek

Cena netto: 275,00

009545

A 3

 → mocny, do dużych plików
 → stabilna metalowa podstawa
 → dźwignia metalowa z antypoślizgowym uchwytem
 → metalowa listwa formatowa z oznaczeniami: 888, A6, 

A5, EX, Q1US, A4, FOLIO, A3 
 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm
 → blokada położenia dźwigni

110184

Cena netto: 120,00

65 kartek

 → dziurkuje do 100 kartek
 → mechanizm i dźwignia metalowe
 → blokada położenia dźwigni
 → regulacja głębokości wsuwania 

kartek: od 6 do 14 mm

105010

100 kartek

Cena netto: 145,00

Zestaw zapasowy: 
2 x bolce 110031
10 x podkładki 110032

8 kartek

240

12

12

6

10 kartek

24

12

6

12

18

 → do 65 kartek
 → mocny, do dużych plików
 → stabilna metalowa podstawa
 → dźwignia metalowa
 → listwa formatowa
 → blokada położenia dźwigni
 → głębokość wsuwania kartek: 12 mm

110571



numeratory

poduszki do stempli nr 2

zwilżacze glicerynowe

tusze wodne

tusze olejowe

datowniki
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 → seria automatycznych numeratorów  
w solidnej obudowie z ergonomicznym  
plastikowym uchwytem

 → wyposażone w blokadę transportową
 → wysokość czcionki: 4,5 mm
 → w każdym komplecie dwa wymienne wkłady  

tuszujące i dodatkowy pojemnik z tuszem
 → opcja powtarzania: 

6 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12,  
8 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12 

 → możliwość obniżania pierścieni  
(opcja wolnego pola)

 → 790029 obudowa metalowa,  
790027 obudowa metalowa  
z elementami plastikowymi

artykuły stemplarskie, zwilżacze

 → nasączone i nienasączone tuszem
 → metalowa obudowa
 → rozmiar wewnętrzny 110 x 70 mm (zewn. 

123 x 85 mm)

105316  czarna
105317 	czerwona
105318 	fioletowa
105319  niebieska
105320  zielona
105321 	nienasączona

Cena netto: 4,50

790027 6 cyfr  

Cena netto: 78,00

790029 8 cyfr  

Cena netto: 58,00

Tusz wodny o intensywnym nieblaknącym kolorze. Do 
stosowania w pieczątkach kauczukowych (gumowych) oraz 
polimerowych. Po wyschnięciu nie rozpuszcza się w wodzie. 
Buteleczka 30 ml z końcówką ułatwiającą nasączanie podu-
szek. Dostępny w pięciu kolorach.

105301  czarny
105302 	czerwony
105303 	fioletowy
105304  niebieski
105305  zielony

009492  czarny
009489 	czerwony
009490  niebieski
009491  zielony
009627 	fioletowy

007221  czarny

Cena netto: 2,80

Cena netto: 19,00

Olejowy tusz do stempli z metalową płytką stemplującą. Do-
stępny w  buteleczce o  pojemności 30 lub 40 ml z  końcówką 
ułatwiającą nasączanie stempli.

pojemność 30 ml pojemność 40 ml

Cena netto: (

 → datowniki automatyczne z niezależnym 
ustawianiem okienek dzień/miesiąc/rok

 → ergonomiczny design
 → czarny kolor tuszu
 → wysokość cyfr 4 mm

format: dd mm. rok

PL100
009480

S510
009976

format: dd-mm-rokformat: rok.mm.dd

S400
007523

zwilżacz wodny

 → średnica wewnętrzna: 55 mm

007206

Cena netto: 2,00

20 g
009298

Cena netto: 8,00 10 g
110490

Cena netto: 5,00

007526 wymienna	poduszka

240

12

240

12

288

12

360

12

144

12

360

12

144

12

560

20

144

12
288

12

20

 → ułatwia pracę z dużymi plikami dokumentów lub 
banknotów

 → nie pozostawia tłustych plam 



pinezki tablicowe

zawieszki na klucze pojemnik na spinacze stojący

akcesoria metalowe w pojemnikach

spinacze metalowe

klipsy biurowe

pinezki 
opak. 100 szt.
007138

spinacze 
opak. 100 szt.
007135

49
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akcesoria biurowe

Kolorowe pinezki do  tablic, w plastikowym 
pudełku.

009434 
opak. 100 szt.

Cena netto: 3,50

 → czarne
 → galwanizowane

Indeks Rozmiar Pakowanie

360052 15 mm, opak. 12 szt. 12/360

360053 19 mm, opak. 12 szt. 12/300

360054 25 mm, opak. 12 szt. 12/240

360055 32 mm, opak. 12 szt. 12/120

360056 41 mm, opak. 12 szt. 1/120

360057 51 mm, opak. 12 szt. 1/60

009765 25 mm, opak. 48 szt. 1/48

Cena netto: (

spinacze kolorowe
opak. 100 szt.
007129

szpilki
opak. 50 szt.
007136

pinezki do tablic korkowych
opak. 35 szt.
007137

Cena netto: 3,00/opak.

110383
opak. 50 szt.

Cena netto: 2,10

 → różnokolorowe plastikowe zawieszki do kluczy
 → okienko do opisu zabezpieczone folią
 → opakowanie 10 sztuk

009023 	białe
009021 	czerwone
009022  niebieskie
009024  zielone
009025 	żółte
009605  czarne

Cena netto: 4,10/opak.

Indeks Rozmiar Pakowanie

007119 25 mm, opak. 100 szt. 10/500

007118 28 mm, opak. 100 szt. 10/500

007121 33 mm, opak. 100 szt. 10/500

110570 50 mm, opak. 100 szt. 100

Cena netto: (

528

12

528

12

240

10

500

10

 → magnetyczny, kształt walca
 → mieści 100 spinaczy metalowych R28

007211 

180

6

Cena netto: 4,20

009765 kolorowe

Cena netto: 28,00



przybornik 0100 strong

przybornik 0080

wizytownik otwarty 0057

wizytownik obrotowy

przyborniki na długopisy 0060

przyborniki 0090

przybornik 0075
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przyborniki na biurko

 → elegancki przybornik na biurko
 → krystaliczny, grubość ścianki: 4 mm
 → 4 przegródki na długopisy, nożyczki, etc.
 → przegroda na karteczki
 → przegroda na wizytówki
 → wymiary: 155 x 105 x 100 mm

009626 STRONG

 → klasyczny przybornik na biurko
 → krystaliczny
 → 4 przegródki na długopisy, nożyczki, itp.
 → 1 przegroda na karteczki
 → 1 przegroda na wizytówki
 → wymiary: 155 x 105 x 97 mm

 → kształt walca
 → 2 przegrody na długopisy
 → 5 szufladek na akcesoria

 → 200 podwójnych etui na wizytówki
 → mieści 400 wizytówek
 → możliwość rozbudowy

Cena netto: 128,00

 → klasyczny wizytownik na standardowe wizytówki 
 → wykonany z transparentnego plastiku

Cena netto: 30,00
Cena netto: 18,00

Cena netto: 18,00

Cena netto: 20,00

Cena netto: 14,00

Cena netto: 14,00

Cena netto: 5,00
009112

009194

009109

007204 dymny

110157 szary

120

1

40

1

90

1

90

1

24

1

24

1

32

1

400

100

110634

110633

 → 3 przegrody na akcesoria
 → 1 przegroda na długopisy 
 → 1 przegroda na karteczki
 → 1 przegroda na koperty/

wizytówki
 → materiał: PS (polistyren)
 → wymiary: 190 x 145 x 68 mm
 → dymny

 → klasyczny przybornik na 
biurko

 → krystaliczny
 → 4 przegródki na długopisy, 

nożyczki, itd.
 → 1 przegródka na wizytówki
 → 1 przegroda na karteczki



noże metalowe

nóż 2048

nóż 2047

nóż mały 2034 precyzyjny ostrza wymienne do noży

noże wzmocnione

noże standardowe

nóż 2046unikalne ostrze ze stali narzędziowej wolframowej!

antypoślizgowy, żeberkowy uchwyt!
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noże

 → wzmocniony z ostrzem prowadzonym w metalowej 
szynie

 → automatyczna blokada położenia ostrza
 → ergonomiczna, wykonana z niełamliwego plastiku 

obudowa
 → gumowy uchwyt
 → we wnętrzu ukryte dodatkowe zapasowe ostrze
 → rozmiar ostrza 100 x 18 mm 007229

Cena netto: 9,50

007296
Cena netto: 7,00

009701

Cena netto: 7,00

 → wzmocniony, z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie
 → regulowana blokada położenia ostrza
 → ergonomiczna, metalowa obudowa 

 → wzmocniony, z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie
 → automatyczna blokada położenia ostrza
 → ergonomiczna, wykonana z niełamliwego plastiku obudowa

007227 rozmiar ostrza 100 x 9 mm   Cena netto: 3,90
2065

2085

2055

009365 rozmiar ostrza 100 x 18 mm

Cena netto: 14,00
2045

110199 rozmiar ostrza 100 x 9 mm

Cena netto: 8,00
2535

2075

007208 rozmiar ostrza 100 x 18 mm   Cena netto: 6,70

 → niełamliwa plastikowa obudowa
 → mechaniczna blokada ostrza

 → do prac plastycznych, introligatorskich, majsterkowania,
 →  ostrze prowadzone w metalowej szynie 
 → ostrze wyprofilowane pod kątem 30° i grubości 0,6 cm
 → obudowa wyposażona w unikalny klips umożliwiający 

przenoszenie nożyka jak długopisu
 → rozmiar ostrza 70 x 9 mm

007209 rozmiar ostrza 100 x 9 mm   Cena netto: 1,50

007219 rozmiar ostrza 100 x 18 mm   Cena netto: 3,40

Indeks Opakowanie Rozmiar ostrza Uwagi

007295 10/100 100 x 18 mm
10 szt., do dużych noży, stal narzę-

dziowa wolframowa

007212 20/160 100 x 18 mm 10 szt., do dużych noży

007213 36/432 100 x 9 mm 10 szt., do małych noży

009782 36/432 70 x 9 mm 8 szt., do noża precyzyjnego

Cena netto: (

576

24

600

60

300

30

250

25

288

36

144

12

120

10

144

12

48

12

250

25

 → ostrze ze stali narzędziowej wolframowej (SK2H), 
posiada wydłużoną żywotność i zapewnia ostre 
cięcie

 → z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie
 → automatyczna blokada położenia ostrza
 → ergonomiczna, wykonana z niełamliwego plastiku 

obudowa 
 → gumowy uchwyt 
 → rozmiar ostrza 100 x 18 mm 007294

Cena netto: 12,50

 → wzmocniony z ostrzem prowadzonym w metalo-
wej szynie

 → automatyczna blokada położenia ostrza
 → ergonomiczna, wykonana z niełamliwego plastiku 

obudowa
 → gumowy żebrowany uchwyt
 → rozmiar ostrza: 100 x 18 mm



taśma INVISIBLE

taśma przeźroczysta

taśma pakowa

podajniki do taśmy biurowej

taśma krystaliczna

52

ak
ce

so
ri

a 
bi

ur
ow

e

 → stabilny, obciążony korpus z antypoślizgową podkładką
 → metalowy nożyk ułatwiający odrywanie taśmy
 → maks. szerokość taśmy: 

007203 – 19 mm 
009821 – 19mm 
007202 – 24 mm

 → maks. długość taśmy: do 33 m

taśmy  klejące, podajniki

 → klej akrylowy
rozmiar 48 mm x 50 m
009048 brązowa
009049 przeźroczysta

rozmiar: 48 mm x 50 Y
110435 brązowa
110436 przeźroczysta

 → klej kauczukowy Hot Melt
rozmiar 48 mm x 50 m
110437 brązowa
110438 przeźroczysta

rozmiar 48 mm x 66 m
110439 brązowa
110440 przeźroczysta

 → klej kauczukowy Solvent
rozmiar 48 mm x 66 m
110441 brązowa
110442 przeźroczysta

 → taśma niewidoczna po naklejeniu na papier
 → można po niej pisać
 → nie pozostawia śladów na kopiach dokumentów
 → odklejalna z większości powierzchni
 → wykonana z folii 50 mic
 → możliwość stosowania w temperaturze -5–40 ºC
 → duża wytrzymałość na rozciąganie
 → dostępna pojedynczo lub w wersji z podajnikiem

8005
007203

8100
007202

1080
009821

 → opływowy kształt
 → dostępny w 3 kolorach

Cena netto: 5,90Cena netto: 11,20

Cena netto: 9,70

 → brązowa lub przeźroczysta
 → wykonana z folii BOPP 40 mic
 → możliwość stosowania w temperaturze -5 do 40 ºC
 → duża wytrzymałość na rozciąganie i odrywanie

Cena netto: (

 → uniwersalna taśma samoprzylepna
 → wykonana z folii PP 40 mic
 → możliwość stosowania w temperaturze -5–40 ºC
 → przeźroczysta, odporna na żółknięcie
 → duża wytrzymałość na rozciąganie i odrywanie

009043 009044009475 009357 009405009041

 → krystaliczna taśma samoprzylepna
 → wykonana z folii PP 40 mic
 → możliwość stosowania w temperaturze -5 do 40 ºC
 → odporna na żółknięcie
 → duża wytrzymałość na rozciąganie i odrywanie
 → dostępna pojedynczo lub w wersji z podajnikiem

009045 rozmiar 19 mm x 33 m  

Cena netto: 1,96

009364 rozmiar	19	mm	x	33	m	z podajnikiem		

Cena netto: 4,00

009270 rozmiar 19 mm x 33 m  

Cena netto: 2,00

009363 rozmiar	19	mm	x	33	m	z podajnikiem		

Cena netto: 4,50

009475 rozmiar 12 mm x 10 m  Cena netto: 0,60

009041 rozmiar 18 mm x 20 m  Cena netto: 0,80

009043 rozmiar 24 mm x 20 m  Cena netto: 1,00

009044 rozmiar 24 mm x 30 m  Cena netto: 1,08

009357 rozmiar 19 mm x 33 m  Cena netto: 1,40 

009405 rozmiar	19	mm	x	33	m	z podajnikiem  Cena netto: 3,40

480

8

480

8

144

1

480

8

144

1

720

12

480

8

360

6

360

6

36

6

36

12

480

8

20 72



oklejarka do kartonów

gilotyny metalowe do papieru

Indeks Nazwa Rozmiar (mm)
Przecina 

do:
Pakowanie Rozmiar kartonu

Waga 

kartonu

007706 8014 300 x 250 12 kartek 8 szt. 78 x 51,5 x 31,5 cm 20,5 kg

007705 8013 380 x 300 15 kartek 6 szt. 62 x 59 x 36,5 cm 21 kg

007704 8012 460 x 380 15 kartek 4 szt. 69,5 x 43 x 44 cm 25 kg

007703 8011 530 x 410 15 kartek 4 szt. 76,5 x 44 x 47,5 cm 29 kg

Solidne gilotyny metalowe, tnące do 15 kartek papieru 80 g/m2.
Posiadają listwę formatową oraz mechaniczny docisk papieru.

Cena netto: (
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uchwyty do kabli, gilotyny, oklejarka

 → do ręcznego oklejania kartonów i paczek
 → wyposażona w obcinacz taśmy

Cena netto: 31,00

009844

gilotyna plastikowa

Lekka, przenośna gilotyna do cięcia papieru, kartonu, filcu, winylu, korka, skóry, tkanin, mak-
symalnie w formacie A4. Wyposażona w przycisk, podziałkę w centymetrach oraz calach. 
Jednorazowe cięcie maksymalnie 7 arkuszy papieru. Przydatna w biurze oraz domu.

Cena netto: (

007707

12

6

24

1

uchwyty na kabel

Cena netto: 12,00

288

12

Uniwersalne uchwyty samoprzylepne do mocowania kabli na 
biurku. Przeznaczone do większości typów kabli: do ładowa-
rek, kabli sieciowych i telefonicznych. Doskonale sprawdzają 
się również do innych zastosowań, np. jako uchwyt mocujący 
do różnych akcesoriów.
Wykonane z ekologicznego silikonu.

 → komplet zawiera 6 sztuk 

110579 czarny
110580 biały



temperówka biurowa na korbkę temperówki plastikowe

temperówki metalowe

gumki polimerowe

linijki aluminiowe

linijki plastikowe z uchwytem

gumka dwustronna

linijki plastikowe
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159015159016

159016 58 x 24 x 12 mm
Cena netto: 1,25

Cena netto: 1,80

Cena netto: 1,00

Cena netto: 1,50

Cena netto: 29,00

Dwustronna biało-niebieska 
gumka do wymazywania 
ołówka i pióra.

 → w kolorze aluminium
 → 30 cm i 50 cm

 → plastikowe
 → bezbarwne

007131 20	cm	 24/2400	szt./opak.
007132 30	cm	 24/1200	szt./opak.
007134 50	cm	 20/600	szt./opak.

Cena netto: (Cena netto: (

Cena netto: (

009889  30 cm

20/200	szt./opak.

 → czarne
 → 20 cm i 30 cm

110260 20 cm
20/200	szt./opak.

009890 50 cm

20/200	szt./opak.

110261 30 cm

20/200	szt./opak.

009555 pojedyncza  
z pojemnikiem,	prostokątna

009698 podwójna	 
z pojemnikiem,	prostokątna

009156 pojedyncza	z pojemnikiem	okrągła

 → specjalne cylindryczne ostrza zapobiegają łamaniu 
rysika ołówka lub kredki

 → nowoczesny design

 → plastikowa obudowa
 → hartowane ostrza

159015 48 x 19 x 12 mm
Cena netto: 0,90

009541 
Cena netto: 1,10

 → wykonane z aluminium
 → hartowane ostrza

Cena netto: 2,00 Cena netto: 3,00

TEMPERÓWKI I LINIJKI SZKOLNE72,	76

007201 pojedyncza

009153 podwójna

007254 

temperówki, gumki, linijki

1440

12

1440

12
720

12

720

30

1080

45

720

30

1440

24

60

110635 20 cm
110636 30 cm

 → plastikowe
 → uchwyt ułatwiający trzymanie
 → 20 cm i 30 cm



pióro żelowe automatyczne 2008 

 → końcówka 0,5 mm
 → gumowy uchwyt

125016  czarny
125017 	 czerwony
125018  niebieski
125019  zielony

długopis 2005

125001  czarny
125002 	 czerwony
125003  niebieski
125004  zielony

125006  czarny
125007 	 czerwony
125008  niebieski
125009  zielony

pióro żelowe 2007 

125011  czarny
125012 	 czerwony
125013  niebieski
125014  zielony

ołówek automatyczny 2009

 → ołówek 0,5 mm automatyczny z gumką

125020

zakreślacz 2010

 → końcówka ścięta 2–5 mm

125021 	 fioletowy
125022 	 różowy
125023 	 pomarańczowy
125024  zielony
125025  niebieski
125026 	 żółty

 → seria artykułów piśmiennych wykonanych z przetworzonych butelek plastikowych PET
 → kształtem przypominają butelkę wody mineralnej
 → przeźroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu
 → produkty w 100% proekologiczne

długopis automatyczny 2006

 → końcówka 0,7 mm
 → gumowy uchwyt

 → końcówka 0,7 mm

 → końcówka 0,5 mm
 → długość linii pisania 1000 m

butelka 
PET

długopis
ECO BOTTLE

ponowne 
przetwarzanie 
surowca PET

72

12

72

12

72

12

72

12

72

12

72

12

Cena netto: 2,00

Cena netto: 3,00 Cena netto: 4,00

Cena netto: 4,00

Cena netto: 3,00

Cena netto: 2,50
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0,3 mm1200 m

L-138
009337  czarne
009338 	 czerwone
009339  niebieskie
009340  zielone

L-140
009635  czarne
009636 	 czerwone
009637  niebieskie
009638  zielone

Cena netto: 4,20

Cena netto: 4,50

Pióra żelowe w  obudowie z  poliwęglanu zakończonej metalową nakrętką. Posiadają 
wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt (L-140 gumowy) i wentylowaną skuwkę. Wyso-
kiej jakości wkład zapewnia długie i komfortowe pisanie aż do ostatniej kropli tuszu.

 → metalowa nakrętka
 → ergonomiczny kształt
 → transparentna obudowa
 → wymienne wkłady LE 038
 → dostępne wkłady z innymi parametrami 

pisania

metalowa
nakrętka

pióra żelowe L-138, L-140

pióro żelowe automatyczne 906

pióro wymazywalne ERRATA

500

50

Praktyczne pióro wymazywalne, dające możliwość korygowania błędów. 
Gumką umieszczoną na skuwce lub na obudowie może wymazać zapisany 
tekst i następnie zapisać to miejsce na nowo. Doskonała oferta dla entuzja-
stów piór wymazywalnych w  przystępnej cenie. Po schłodzeniu w  ujemnej 
temperaturze wymazany tekst będzie widoczny na nowo. Wymienny wkład 
LE 036 (kompatybilny z większością produktów dostępnych na rynku).

009115  czarne a’2
009119  niebieskie a’2
009840 	 czerwone	a’2
009841  zielone a’2

Najbardziej efektywny żelopis na rynku – idealne połączenie długości i komfortu pisa-
nia za niewygórowaną cenę. 
Automatyczne pióro żelowe z  uniwersalnym wymiennym wkładem. Kulka pisząca 
0,5 mm, aktywny system kontroli wypływu tuszu oraz mechanizm chowania wkładu 
zapobiegający przypadkowemu poplamieniu ubrania. Transparentna obudowa umoż-
liwia podgląd zużycia tuszu, ergonomiczny gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania. 
Posiada trwały metalowy klips. Wymienne wkłady LE 035.

960

12

240

1000

12

120

009237  czarne
009238 	 czerwone
009239  niebieskie
009240  zielone

0,3 mm1300 m

Cena netto: 12,50	/	2	szt.

Cena netto: 5,85
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pióra żelowe



 → kulka pisząca 0,5 mm, aktywny system kontroli wypływu tuszu
 → transparentna obudowa, gumowy ergonomiczny uchwyt
 → metalowy klips
 → wymienne wkłady: LE 028 lub długopiszący LE 035 (806A)
 → dostępne wkłady z innymi parametrami pisania
 → dostępna wersja M z metalową nakrętką

166001  czarne
166002 	 czerwone
166003  niebieskie
166004  zielone

806M [metalowa nakrętka]

166036  czarne
166037 	 czerwone
166038  niebieskie
166039  zielone

806

 → gumowy ergonomiczny uchwyt
 → transparentna obudowa
 → wymienny wkład LE 027 (linia pisania 0,3 mm)
 → dostępne wkłady z innymi parametrami pisania

102001  czarne
102002 czerwone
102003 niebieskie
102004 zielone

 → ergonomiczny uchwyt
 → transparentna obudowa
 → wymienny wkład: LE 027 (linia pisania 0,3 mm)
 → dostępne wkłady z innymi parametrami pisania

1728

12

144

1728

12

144

1728

12

144

pióro żelowe 3006

pióro żelowe 2603

pióro żelowe automatyczne 806

103021  czarne
103022 czerwone
103023 niebieskie
103024 zielone

Cena netto: 4,80 Cena netto: 6,20

Cena netto: 1,80

Cena netto: 1,80
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1700 m 0,3 mm

165010  czarne
165011 	 czerwone
165012  niebieskie
165013  zielone

Produkt	japoński

Cena netto: 5,70

Cena netto: 5,70

 →  igłowa końcówka 0,5 mm
 →  stabilny kapilarny system podawania tuszu
 →  okienka umożliwiające kontrolę zużycia tuszu
 →  skuwka z metalowym klipsem

166031  czarne
166032 	 czerwone
166033  niebieskie
166034  zielone

Cena netto: 2,10

 → funkcja sprężynującego wkładu
 → okienko kontroli zużycia tuszu
 → wymienny wkład LE 022

102053  czarne
102054 	 czerwone
102055  niebieskie
102056  zielone

Cena netto: 1,90

Pióro kulkowe z  cienko piszącą końcówką igłową (CFR-155NP) lub stożkową (CFR-
-157CP). Tusz pigmentowy, wodoodporny, o  konsystencji płynnego żelu, zapewnia 
wyjątkową wydajność oraz możliwość pisania po powierzchniach trudnowsiąkliwych. 
Stabilne podawanie tuszu aż do ostatniej kropli. Ceramiczna kulka pisząca zapobiega 
„drapaniu” papieru. Kulka 0,5 mm (CFR-155NP) i 0,7 mm (CFR-157CP). Wentylowa-
na skuwka z metalowym klipsem. Transparentna obudowa pozwala na kontrolowanie 
ilości tuszu.

165091  czarne
165092 	 czerwone
165093  niebieskie
165094  zielone

końcówka igłowa 
CFR-155NP

końcówka stożkowa
CFR-157CP

pióro kulkowe 2108

pióro kapilarne 2004

pióra kapilarne CFR-155NP i CFR-157CP

1440

12

144

1440

12

144

1728

12

144

1728

12

144
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2000 m

 → końcówka 1,0 mm
 → trójkątny przekrój obudowy
 → obudowa gumowana na całej powierzchni
 → niebieski wkład
 → wymienny wkład LE 058
 → display a’24

110225Cena netto: 35,00/24	szt.

 → automatyczny długopis z wymiennym 
wkładem LE 015

 → popularny model do szkoły, biura i domu

101321  czarny
101322 	 czerwony
101323  niebieski
101324  zielony

Cena netto: 1,80

Najczęściej	kupowany	długopis	
automatyczny	w Polsce!

Cena netto: 4,50

Wyjątkowy długopis automatyczny z  cienką koń-
cówką piszącą. Posiada wygodny trójkątny gumowy 
uchwyt. Wystarcza na zapisanie 2000 m! Dostępny 
w 4 kolorach oraz w wersji z bardzo trwałą metalo-
wą nakrętką. Wymienne wkłady LE 047.

218016 czarny
218017 czerwony
218018  niebieski
218019  zielony

009768 –	 zestaw	a’2
009767 –	 zestaw	a’3
101325 – display a’24

 → automatyczny
 → z ergonomicznym gumowym uchwytem
 → niebieski wkład
 → wymienne wkłady LE 018

009035

Cena netto: 2,20

218006 czarny
218007 czerwony
218008  niebieski
218009  zielony

 → długopis z podwójnym mechanizmem chowania wkładu
 → automatyczny długopis typu click – włączanie przyciskiem, chowanie wkładu klipsem
 → wymienny wkład LE 039

009577  czarny
009578 	 czerwony
009579 niebieski

Cena netto: 1,40

TRIO

TRIO

MR Click M [metalowa nakrętka]MR Click

długopis 311

długopis automatyczny 3003

długopis TECHJOB TB-204A

długopis 294

864

12

72

1728

12

144

1728

12

144

3000

50

1000

długopis Mr Click

długopisy automatyczne

48

1
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Cena netto: 2,70

Cena netto: 7,00

 → końcówka 1 mm lub 0,7 mm
 → przeźroczysta obudowa w kolorze pisania, umożliwia kontrolę zużycia tuszu
 → wygodny ergonomiczny uchwyt
 → japońska marka MARVY/UCHIDA
 → fabrycznie wyposażone we wkłady LE 033 (RB-10) lub LE 032 (RB-7), można 

zastosować również wkłady wielkopojemne metalowe

RB-10
 → końcówka 1 mm
 → długość linii pisania 1200 m 

RB-7
 → końcówka 0,7 mm
 → długość linii pisania 2000 m 

Cena netto: 3,80

 → wygodny gumowy uchwyt w kolorze wkładu
 → metalowa obudowa idealnie nadaje się do nadruków lub grawerowania
 → fabrycznie wyposażone we wkłady LE 023, na wymianę można zastosować 

wkłady wielkopojemne metalowe lub plastikowe

161004  czarny
161006  niebieski

Cena netto: 2,20 Cena netto: 3,20

 → wygodny gumowy uchwyt
 → ergonomiczna plastikowa obudowa w kolorze tuszu
 → fabrycznie wyposażone we wkłady LE 016, na wymianę można 

zastosować wkłady wielkopojemne metalowe lub plastikowe
 → dostępna wersja M z metalową nakrętką

1304
161008  czarny
161009  niebieski

1304M (z metalową nakrętka)

161021  czarny
161022  niebieski

204710 –	 zestaw	a’3

110071  niebieski
110216  czarny
110234 	 czerwony*
110235 	 zielony*
110366 – display a’24

* na	zamówienie

 → automatyczny
 → wymienny wkład wielkopojemny
 → obudowa w wielu kolorach
 → możliwość zainstalowania wkładów o różnych 

parametrach pisania

204701  czarny
204703  niebieski
204702 	 czerwony
204704  zielony

204741  czarny
204742 	 czerwony
204743  niebieski
204744  zielony

d ł u g o p i s  a u t o m a t yc z ny  H M  0 0 1  w i e l ko p o j e m ny

długopis automatyczny 1304 wielkopojemny

długopisy wielkopojemne RB-10 i RB-7

długopis RECORD wielkopojemny

1440

12

120

864

12

144

1000

10

100

480

12
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Wkłady do długopisów

LE 008 LE 015 LE 018 LE 034 LE 039 LE 047 LE 058 LE 059

czarny 007329 009195 009037 166055 009581 218010 – –

czerwony 007330 009196 009038 166056 009582 218015 – –

niebieski 007331 009197 009039 166057 009583 218011 110254 110255

zielony 007332 009198 - 166058 009584 218020 – –

pakowanie 200/10000 100/5000/10000 100/10000/20000 100/1000 200/10000 10/4000 – –

zastosowanie
980A,

9900

AT-03, AT-15, 

294, AT-04
TB-204A D.RECT 7 311 MR CLICK 3003 3033

Wkłady żelowe i kulkowe

LE 027 LE 028 LE 035 LE 036 LE 038 LE 030 LE 031 LE 022

czarny 007409 007413 009251 009553 009341 166051 007426 007389

czerwony 007410 007414 009252 009554 009342 166052 007427 007390

niebieski 007411 007415 009253 009330 009343 166053 007428 007391

zielony 007412 007416 009254 - 009344 166054 007429 009392

pakowanie 24/240/2880 20/500/1000 20/100/4000 1/150 24/2400 250/2000 100 72/2880

zastosowanie 3006, 2603 AH-806 906, AH-806A ERRATA L-138, L-140
AH-806, 

906
AH-818 2108

009389  → nowoczesny, elegancki wygląd, 
wygodny w użyciu

 → samoprzylepna podstawa w kształ-
cie kulki, z możliwością obrotu

 → długopis przymocowany do 
podstawy metalowym łańcuszkiem 
kulkowym

Cena netto: 6,15

Cena netto: (

długopis	„kulka”	AT-03

długopis	„stojący”	AT-04

Cena netto: 2,20
 → podstawa przyklejana do 

powierzchni biurka
 → przymocowany na sprężynce 

do podstawy
 → wymienny wkład w kolorze 

niebieskim LE 015

wkład metalowy wkład plastikowy

LE 032 LE 033 LE 051 LE 052 LE 053

czarny 165061 204706 218021 218024 218027

czerwony 165063 204707 218023 218025 218028

niebieski 165062 204708 218022 218026 218029

zielony 165069 204723 218030 - -

pakowanie 100/10000 100/10000 1000 1000 1000

obudowa plastikowa plastikowa metalowa metalowa metalowa

kulka (mm) 0,7 1,0 0,7 0,8 1,0

linia pisania 2000 1200 6000 4500 3000

zastosowanie wszystkie długopisy na wkłady wielkopojemne

wypełnienie tuszem

 (mm / % dł. wkładu)
76 mm / 77% 76 mm / 77% 74 mm / 75% 74 mm / 75% 74 mm / 75%

a)
 c

ał
ko

w
ita

 d
łu

go
ść

 w
kł

ad
u 

b)
 w

yp
eł

ni
en

ie
 tu

sz
em

c)
 w

ar
st

w
a 

za
be

zp
ie

cz
aj

ąc
a 

tu
sz

  
d)

 n
ak

ła
dk

a 
pr

ofi
lo

w
an

a
e)

 k
oń

có
w

ka
 p

is
zą

ca

Cena netto: 2,40

110104

Cena netto: 2,50

007512

długopis	„leżący”	AT-15

007511

długopisy na sprężyncedługopis na łańcuszku MT-10

uniwersalne wkłady do art. piśmiennych

wymienne wkłady wielkopojemne

500

50

500

50

250

50

500

50
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2000 m

 → trójkątny ergonomiczny kształt obudowy
 → innowacyjny tusz zapewniający wyjątkową gładkość pisania
 → przeźroczysta obudowa
 → zatyczka w kolorze tuszu
 → końcówka 1 mm

Cena netto: 1,50

SB-10
 → końcówka 1 mm 
 → długość linii pisania 1300 m

204724  czarny
204725 czerwony
204730 niebieski
204731 zielony

110169  czarny
110170 	 czerwony
110171  niebieski
110172  zielony

 → wentylowana skuwka z klipsem
 → wymienny wkład LE 008

Cena netto: 0,80

 → trójkątny przekrój obudowy
 → niebieski kolor wkładu
 → gumowana obudowa
 → wymienny wkład LE 059
 → display a’24

110226

Cena netto: 24,00/24	szt.

Cena netto: 0,95 Cena netto: 0,95

SB-7
 → końcówka 0,7 mm 
 → długość linii pisania 2000 m

204736  czarny
204737 	 czerwony
204738  niebieski
204739  zielony

 → wymienny wkład LE 008

009960  czarny
009961 	 czerwony
009386  niebieski
009962  zielony

Cena netto: 0,90

Długość linii pisania aż 2000 m!

110429  czarny
110430 	 czerwony
110431  niebieski

TRIO

TRIO

długopis 980

długopis 9900

długopis HOT 1

DŁUGOPIS D.rect 7

długopisy SB-10 i SB-7

2000

50

1000

50

864

12

4000

50

długopis 3033

48

1

1728

12

144

Popularny długopis do codziennego użytku w biurze, 
szkole, domu, dostępny w  4  kolorach oraz w wersji 
z plastikową lub metalową nakrętką. Wymienny wkład 
LE 034.

D.RECT 7
166041 czarny
166042 czerwony
166043 niebieski
166044 zielony

Cena netto: 1,50

D.RECT 7 M (z metalową nakrętką)
009753 czarny
009754 czerwony
009755 niebieski
009756 zielony

Cena netto: 3,10
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linia pisania S 0,4–0,5 mm
102061  czarny
102062 	 czerwony
102063  niebieski
102064  zielony

linia pisania F 0,7 mm
102075  czarny
102076 	 czerwony
102077  niebieski
102078  zielony

linia pisania M 1,0 mm
102071  czarny
102072 	 czerwony
102073  niebieski
102074  zielony

Cena netto: 1,50

Wyróżniający się kolorystyką obudowy oraz długością linii pisania 
cienkopis dostępny w  4 podstawowych kolorach lub w  zestawach. 
Wewnętrzny wkład tuszujący o długości 12,5 cm. Posiada wentylo-
waną skuwkę w  kolorze tuszu. Kolorystyka obudowy umożliwia ła-
twe odnajdywanie cienkopisu wśród innych akcesoriów biurowych. 
Linia pisania 0,4 mm.

105231  czarny
105232 	 czerwony
105233  niebieski
105234  zielony
105227  komplet 4 kolory
105228 	 komplet	6	kolorów
105226 	 komplet	10	kolorów

Cena netto: 1,70

105241  czarny
105242 	 czerwony
105243  niebieski
105244  zielony

Cena netto: 0,98

Cienkopis dostępny w 4 podstawowych kolorach. cienkopis D407

cienkopis D400

marker CD/DVD

864

12

144

1728

12

288

1728

12

288
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Cena netto: 1,40

 → permanentny marker z wodoodpornym, nietoksycznym, 
szybkoschnącym tuszem

 → plastikowa obudowa
 → skuwka z krótkim klipsem
 → nie zawiera ksylenu ani toluenu

końcówka okrągła 1–3 mm

101111  czarny
101112 	 czerwony
101113  niebieski
101114  zielony
101115  set 4 kolory

końcówka ścięta 1–5 mm

101121  czarny
101122 	 czerwony
101123  niebieski
101124  zielony

Cena netto: 1,80

 → permanentny marker z wodoodpornym, nietoksycz-
nym, szybkoschnącym tuszem

 → plastikowa obudowa
 → skuwka z krótkim klipsem
 → nie zawiera ksylenu ani toluenu
 → końcówka okrągła 1–3 mm

110165  czarny
110166 	 czerwony
110167  niebieski
110168  zielony

 → do tablic suchościeralnych
 → szybkoschnący tusz na bazie alkoholu
 → nie zawiera ksylenu ani toluenu

 → do tablic suchościeralnych
 → szybkoschnący tusz na bazie alkoholu
 → nie zawiera ksylenu ani toluenu

końcówka okrągła 1–3 mm

101101  czarny
101102 	 czerwony
101103  niebieski
101104  zielony
105106 	 komplet	4	markery	+	gąbka
105108  komplet 4 markery

końcówka ścięta 1–5 mm

101105  czarny
101106 	 czerwony
101107  niebieski
101108  zielony

Cena netto: 2,10

Cena netto: 2,00

marker permanentny 2150

marker suchościeralny 3150

marker suchościeralny 3160

864

12

144

marker permanentny 2160

864

12

144

1200

12

120

576

144

110454  czarny
110455 	 czerwony
110456  niebieski
110457  zielony
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Marker permanentny z płynnym tuszem. Zapewnia równą intensyw-
ność koloru aż do ostatniej kropli. Tusz dozowany za pomocą specjal-
nego tłoczka. Aplikacja przyciskiem przy pomocy zatyczki. Dostępne 
końcówki standardowe oraz twarde przemysłowe.

okrągła końcówka

009747  czarny
009748 	 czerwony
009749  niebieski
009760  zielony

ścięta końcówka

009940  czarny
009941 	 czerwony
009942  niebieski
009943  zielony

Cena netto: 9,00

DECOCOLOR XF

 → przeznaczone do użytku przemysłowego
 → intensywny trwały kolor
 → aluminiowa obudowa
 → akrylowa końcówka – nie rozwarstwia się, nie pędzelkuje
 → zwiększona ilość tuszu
 → produkt japoński

Cena netto: 9,50 Cena netto: 13,10

204101 	 biały
204102  czarny
204103 	 czerwony
204105  niebieski
204106  zielony
204113 	 złoty
204107 	 żółty
204112  srebrny

204001 	 biały
204002  czarny
204003 	 czerwony
204005  niebieski
204006  zielony
204013 	 złoty
204007 	 żółty
204009 	 pomarańczowy
204010 	 fioletowy
204012  srebrny

 → ekonomiczny marker olejowy
 → nadaje się do pisania po większości materiałów
 → aluminiowa obudowa

Cena netto: 11,40

 → przeznaczony do pisania po różnych materiałach
 → intensywny trwały kolor
 → wentylowana skuwka
 → aluminiowa obudowa
 → akrylowa końcówka – nie rozwarstwia się, nie pędzelkuje
 → nie zawiera ksylenu ani toluenu
 → produkt japoński
 → bezzapachowy

204021 	 biały
204022  czarny
204026 	 czerwony
204023  niebieski
204030  zielony
204032 	 żółty

206001 	 biały
206002  czarny
206003 	 czerwony
206004  niebieski
206005  zielony
206006 	 żółty

Cena netto: 6,20

No. 728 

końcówka 2–4,5 mm

No. 221 

końcówka 1–3 mm

No. 320 

końcówka 2–4,5 mm

DECOCOLOR INDUSTRIAL 

markery olejowe

marker olejowy SP-101

marker permanentny z płynnym tuszem ML-100

576

4

96

864

12

72

864

12

72

864

12

144

1152

12

144
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Cena netto: 2,40/szt.

 → zakreślacz z płynnym tuszem
 → transparentna obudowa, skuwka z klipsem
 → końcówka ścięta 1–5 mm
 → długość 13,5 cm

101031 	 różowy
101034 	 pomarańczowy
101035  zielony
101036 	 żółty
101037  komplet 4 kolory

101001 	 różowy
101002 	 fioletowy
101003  niebieski
101004 	 pomarańczowy
101005  zielony
101006 	 żółty
101007  komplet 4 kolory
101008 	 komplet	6	kolorów

 → grubość linii 2–5 mm
 → długość zakreślacza 12 cm

Cena netto: 1,60/szt.

Cena netto: 1,40/szt.

Cena netto: 1,20/szt.

Cena netto: 1,80/szt.
 → końcówka ścięta 2–5 mm
 → gumowy uchwyt

121021 	 pomarańczowy
121022 	 różowy
121023  zielony
121024 	 żółty
121025 	 fioletowy
121026  niebieski

121001 	 fioletowy
121002  niebieski
121003 	 różowy
121004 	 pomarańczowy
121005  zielony
121006 	 żółty

 → ścięta końcówka 2–5 mm
 → długość: 13,5 cm

121027 	 różowy
121028 	 pomarańczowy
121029  zielony
121030 	 żółty
121031  niebieski
121032 	 fioletowy

 → ścięta końcówka 2–5 mm

zakreślacz 1128

zakreślacz 1129

zakreślacz 1226

zakreślacz 1161

zakreślacz 1127

864

12

144

864

12

72

576

12

144

864

12

72

400

4

100
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Specjalistyczna farba w  paście przeznaczona do wykonywania 
wyraźnych oznaczeń na powierzchniach zabrudzonych lub szorst-
kich - takich jak beton, zardzewiałe elementy metalowe, drewno 
i  inne porowate powierzchnie. Dzięki budowie w  formie sztyftu 
marker jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie 
trwały w użyciu.

do	zastosowania	również	na	zapylonych,	zardzewiałych	powierzchniach

204401 	 biały
204402  czarny
204404  niebieski

Cena netto: 14,00

15 g

8 g

28 g

Do pisania po tablicach, szkle i innych podobnych materiałach. Różne szerokości końcówki piszącej, 7 kolorów. Przydatne rów-
nież w restauracjach, pubach do opisywania menu dnia, wykonywania napisów i rysunków.

Indeks Gramatura Kolor

157021 15 g biały

157022 15 g pomarańczowy

157023 15 g różowy

157024 15 g zielony

157025 15 g żółty

157026 15 g czerwony

157027 15 g niebieski

Indeks Gramatura Kolor

157041 28 g biały

157042 28 g pomarańczowy

157043 28 g różowy

157044 28 g zielony

157045 28 g żółty

157046 28 g czerwony

157047 28 g niebieski

Indeks Gramatura Kolor

157001 8 g biały

157002 8 g pomarańczowy

157003 8 g różowy

157004 8 g zielony

157005 8 g żółty

157006 8 g czerwony

157007 8 g niebieski

Cena netto: 8,50 Cena netto: 10,50 Cena netto: 12,00

Cena netto: 11,40

 → marker olejowy do tworzenia bogatych zdobień w kolorze metalicznym na takich materiałach 
jak: szkło, papier, drewno, glina, porcelana, kamień, plastik, guma i metal

 → tusz odporny na działanie światła i wody
 → bezkwasowy – nadaje się do scrapbookingu i stosowania na materiałach archiwalnych
 → końcówka skośna umożliwia tworzenie grubych i cienkich linii

204015  srebrny
204014 	 złoty

marker zdobniczy 350

marker przemysłowy UCHIDA 820

markery kredowe

960

12

120

864

12

72

864

12

72

200

10

200

10

100

10
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 → trójkątny ergonomiczny uchwyt gwarantuje mniejsze 
zmęczenie dłoni podczas rysowania

 → ostrzony
 → pakowany w komplety po 12 sztuk 

009161

110638

 → grafit 0,5 mm
 → automatyczny
 → gumowy uchwyt

 → gumka pod przyciskiem
 → różne kolory obudowy

Cena netto: 1,80
009928

Cena netto: 1,00 Cena netto: 1,20

 → obudowa o przekroju wielokąta, dostępna w 3 odcieniach srebra
 → końcówka igłowa chowana

 → twardość HB
 → wykonany z żywicy syntetycznej, niełamliwy
 → ostrzony grafitowy rysik

Eleganckie i  trwałe ołówki w  metalowej obudowie. Wyposażone 
w gumkę chowaną pod metalowym przyciskiem, metalowy mecha-
nizm trzymający minkę, chromowaną końcówkę, klips i przycisk.6490 [grafit 0,5 mm]

110228
Cena netto: 6,50

6491 [grafit 0,7 mm]

110257
Cena netto: 6,50

Cena netto: 4,00

Cena netto: 0,95

Cena netto: 1,90 Cena netto: 1,00

Cena netto: 4,50

009544

 → ołówek automatyczny z gumowym uchwytem, ergonomiczna obudowa z trwałego 
plastiku, ołówek posiada metalową końcówkę, metalowe łapki trzymające grafit oraz 
metalowy klips

 → w przycisku chowana gumka do wycierania
 →  grafit 0,7 mm

TRIO

TRIO

 → twardość: HB
 → korpus pokryty bezbarwnym lakie-

rem, zachowującym naturalny kolor 
drewna

 → z gumką

ołówek syntetyczny z gumką HB

ołówek cedrowy

HB ostrzony z gumką
009231

2B ostrzony z gumką
009572

trójkątny 009653

ołówki drewniane

ołówek automatyczny S-5

ołówek automatyczny ERGO

ołówek automatyczny S-7 trójkątny

ołówek automatyczny metalowy

864

36

216

1728

12

144

1728

12

72

2880

12

144

2880

12

144

 → ołówek automatyczny, obudowa z trwałego plastiku
 → wyposażony w metalowy klips , metalową końcówkę, metalo-

wą tulejkę i metalowe łapki trzymające grafit
 → grafit 0,7 mm, gumka do wycierania ołówka pod przyciskiem
 → trójkątny przekrój obudowy

110256

864

12

960

12
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artykuły szkolne i zabaw
ki

Idealne dla każdego dziecka powyżej 3. roku życia, jak również jako pomoc dydaktyczna w poradni psychologicznej 
oraz w salach sensorycznych.
Piłki:

 → odbijają się jak piłki tradycyjne, przez co mogą służyć wesołej i bezpiecznej zabawie
 → są futrzaste i miłe, dzięki czemu pobudzają zmysł dotyku, świetnie spełnią rolę przytulanki
 → przedstawiają różne nastroje (emotikony) – sprawdzą się w ćwiczeniach rozpoznawania emocji
 → są wypełnione powietrzem, dzięki czemu są mięciutkie i lekkie – gwarantują bezpieczną zabawę

Pompowanie za pomocą standardowej pompki do piłek z igłą

PEŁNA OFERTA PIŁEK  
DOSTĘPNA NA 

WWW.LEVIATAN.PL

piłki Fuzzy Ball
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pieczątki dekoracyjne i edukacyjne

pieczątki edukacyjne cyferki

pieczątki edukacyjne literki

pieczątki dekoracyjne emotikony

48

6

48

6

48

6

009560

Świetna zabawa edukacyjna dla dziecka.  
Rozwija plastycznie i emocjonalnie

 → zestaw 26 pieczątek dekoracyjnych z różnymi motywami

Cena netto: 24,00

Pierwsza nauka pisania dla dziecka! 
Zabawa w literki wprowadza maluchy w świat pisania i czytania

 → zestaw 28 pieczątek z literkami alfabetu i znakami interpunkcyjnymi

009559

Cena netto: 24,00

Cena netto: 24,00
Zabawa i nauka matematyki w jednym. Kolorowe cyferki zachęcają do 

odkrywania świata liczb i rachunków

 → zestaw 26 pieczątek z cyferkami i znakami matematycznymi

009585

DLA

PRZEDSZKOLAKA

DLA

PRZEDSZKOLAKA

DLA

PRZEDSZKOLAKA
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80

1

kredki do malowania twarzy

kredki akwarelowe

36

6

100

6

20

kredki akwarelowe, kredki do twarzy
klipsy szkolne, flamastry, fartuszki

flamastry JUMBO

klipsy szkolne

Flamastry o  trójkątnym przekroju w  rozmiarze JUMBO. Ergono-
miczny kształt doskonale dopasowuje się do dziecięcej dłoni. Zapa-
kowane w trwałe plastikowe etui.

 → atrament na bazie wody, nietoksyczny
 → trójkątny przekrój
 → w zestawie 12 kolorów

TRIO

TRIO

Wysokiej jakości wodorozpuszczalne trójkątne kredki akwarelowe do stosowania na suchym lub mokrym papierze. 
Kreska pozostawiona na papierze w łatwy sposób może zostać rozmyta za pomocą mokrego pędzla lub gąbki. Podczas 
rozpuszczania można mieszać ze sobą kolory, co pozwala na uzyskanie efektów takich jak przy stosowaniu klasycznych 
farb akwarelowych. Kredki są wyjątkowo miękkie, mocne, o wyrazistych kolorach. Łatwe do zatemperowania. W ze-
stawie 48 kredek i pędzelek.

Kredki w  formie szminki. Idealne do malowania twarzy na imprezy: sportowe, 
karnawałowe, urodzinowe itp.  Łatwo się nanoszą i  łatwo zmywają za pomocą 
wody z mydłem. Są bezpieczne dla skóry i nietoksyczne. 

 → w zestawie 6 intensywnych kolorów 

009912

Cena netto: 72,00

009907

Cena netto: 18,70

Cena netto: 11,00

Cena netto: 3,50

fartuszki malarskie

kubek do malowania farbami

20

1

144

12

Plastikowy kubek na wodę z  zabezpiecze-
niem przed wylaniem. Sprawdzi się idealnie 
podczas malowania farbami w  szkole oraz 
w domu.

110629

Cena netto: 21,00

110072 żabka	(1–4	lat)
110074 truskawka	(1–4	lat)
110075 żabka	(5–7	lat)
110076 truskawka	(5–7	lat)

 → fartuszek skutecznie ochroni ubranka dziecka 
podczas zabaw i prac plastycznych

 → posiada ściągacze na mankietach 
 → wykonany z lekkiego, miękkiego i łatwo zmywal-

nego materiału 
 → długie rękawki

 → klipsy szkolne z ciekawymi motywami
 → do segregowania prac, rysunków, dokumentów
 →  wykonane z wysokiej jakości stali 
 → duża siła spinania 
 → dostępne w 4 kolorach w rozmiarze 25 mm
 → 48 sztuk w opakowaniu

Cena netto: 28,00

009765
48

009725
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inteligentna plastelina

piasek kinetyczny

Cena netto: 18,00

Inteligentna plastelina THINKING CLAY odbija się jak piłka, rozciąga jak guma, rozrywa jak papier, można ją dowolnie modelować. Oprócz standardowej plas-
teliny dostępne są również inne rodzaje o niesamowitych właściwościach: metaliczna, perłowa, świecąca w ciemności, transparentna, magnetyczna, wrażliwa 
na ciepło oraz promienie UV. Zestaw zawiera 50 g plasteliny.

110318 –	standardowa
110319 – metaliczna
110320 –	perłowa
110321 –	świecąca	w ciemności
110322 – transparentna
110323 – magnetyczna
110324 –	wrażliwa	na	temperaturę
110325 –	wrażliwa	na	działanie	promieni	UV

Piasek kinetyczny Sandy Clay z pozoru przypomina mokry piasek, jednak to, co czyni go niepowtarzalnym, to fakt, że nie pozostawia 
żadnych śladów na powierzchni: nie brudzi ubrań, dywanów i rąk. Podobnie jak tradycyjny mokry piasek, Sandy Clay stanowi dla dziecka 
świetną zabawę – można go łączyć, zagniatać, formować, modelować, w czym pomocne są foremki dołączone do każdego zestawu. Sandy 
Clay pobudza dziecięcą wyobraźnię, zachęca do twórczej pracy oraz rozwija kreatywność i zdolności manualne. Sandy Clay jest bezpiecz-
ny dla dziecka, nie zawiera toksycznych substancji.

Zestaw zawiera: 300 g piasku Sandy 
Clay, kartonową kuwetę, 5 foremek 
oraz instrukcję.
110302

Zestaw zawiera: 600 g piasku Sandy 
Clay, 2 butelki brokatu, kartonową 
kuwetę wraz z instrukcją oraz  
10 foremek.
110303

Zestaw zawiera 450 g piasku 
Sandy Clay oraz 2 foremki.
110299

Zestaw zawiera 900 g piasku 
Sandy Clay oraz 5 foremek.
110300

Zestaw zawiera 2kg piasku 
Sandy Clay oraz 10 foremek.
110301

Cena netto: 27,00 Cena netto: 48,00 Cena netto: 24,00 Cena netto: 42,00 Cena netto: 82,00

12

1

4

1

24

1

12

72

1

18

24

1

6
12

1

6

piasek kinetyczny, inteligentna plastelina
temperówki na korbkę

temperówki szkolne na korbkę Temperówki z korbką. Bezpieczne i  proste w  użyciu. Dostępne w  różnorodnych kolorach 
i kształtach. Doskonałe do użytku w szkole, domu oraz przedszkolu. Specjalne cylindryczne 
ostrza zapobiegają łamaniu grafitu ołówka lub kredki.

0518 panda
009815

0659 jabłko
009817

0732 cola
009892

0665 ster
009702

0519 kolory tęczy
0096940618 samochód

110409

Cena netto: 29,00

Cena netto: 50,00

Indeks Pakowanie

110409 2/36

009694 12/72

009702 12/72

009817 12/72

009892 6/72

009815 8/72

007254 60

0629B  
007254 



73

artykuły szkolne i zabaw
ki

24

1

24

1

6

1

6

1

4

1

24

1

12

48

1

12

48

1

12

ciasto-pianka SUPER DOUGH

110309 110310

Pudełko zawiera 125 ml brokatowej masy MODELING FOAM 
oraz 14g masy SUPER DOUGH w różnych kolorach, trójwymia-
rowe oczy, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję, jak stwo-
rzyć figurkę potwora. Białe elementy są fluorescencyjne.

Pudełko zawiera 42 g masy SUPER DOUGH w różnych kolo-
rach, szpatułkę do modelowania, mechanizm napędowy, naklej-
ki oraz instrukcję, jak stworzyć figurkę samochodu rajdowego.

110025 czerwony
110026 fioletowy

110027 niebieski
110028 żółty

Cena netto: 22,00 Cena netto: 23,00

Cena netto: 16,20

Cena netto: 19,50

Cena netto: 16,20

Cena netto: 195,00

Zestaw zawiera 42 g masy SUPER DOUGH, szpatułkę do 
modelowania, styropianowy rdzeń oraz instrukcję, jak stwo-
rzyć figurkę potwora. 2 różne wzory.

Zestaw zawiera 42 g masy SUPER DOUGH, szpatułkę do mo-
delowania, styropianowy rdzeń oraz instrukcję, jak stworzyć 
figurkę kurczaka. 2 różne wzory.

110313

110304 bird 
110305 aircraft

110315

110306 display	12	sztuk

Zestaw zawiera 1 kg (5 x 200 g) masy SUPER DOUGH w 5 kolorach, 
12 szpatułek do modelowania, 96 par trójwymiarowych oczu oraz 
12 instrukcji. Jest przeznaczony do ulepienia 48 figurek w 4 wzorach.

Zestaw zawiera: masę MODELING FOAM w 4 kolorach, trójwymia-
rowe oczy, szablony, czarną farbę konturową, przeźroczystą folię 
zabezpieczającą, szpatułkę oraz instrukcję.

Zestaw zawiera: masę MODELING FOAM (70 ml) w  róż-
nych kolorach, trójwymiarowe oczy, drewnianą ramkę, szpa-
tułkę do modelowania oraz instrukcję. 4 różne wzory.

Zestaw zawiera 600 g (12 x 50 g) masy SUPER DOUGH w 6 kolorach, 6 szpatułek do 
modelowania, 48 par trójwymiarowych oczu oraz 6 instrukcji. Pozwala na ulepienie 24 
figurek w 4 wzorach.

Cena netto: 118,00 Cena netto: 85,00
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ciasto-pianka SUPER DOUGH

009906 display	10	sztuk	 
+	figurka	smoka

009905 display	12	sztuk

ZAPYTAJ  
O KATALOG  

Z PEŁNĄ  OFERTĄ  PAULINDA

Ciasto-pianka SUPER DOUGH to pomysł na kreatywne spędzanie czasu. 
 → miękka, gładka i lekka masa plastyczna
 → pojedyncze kolory można ze sobą dowolnie mieszać,  tworząc niekończącą się paletę barw
 → niewielkie elementy łatwo się formuje i łączy ze sobą
 → gwarantuje czystość – nie kruszy się, nie klei się do rąk, nie brudzi ubrań i dywanów
 → masa nie zawiera glutenu i jest nietoksyczna, jest bezpieczna również dla alergików 
 → gotowe figurki wykonane z masy SUPER DOUGH  po zastygnięciu (zwykle w ciągu 24 h w temperaturze pokojowej) 

nie zmieniają kształtu ani koloru,  nie kruszą się, zachowują lekkość i są bardzo przyjemne w dotyku. 
 → bezpieczeństwo produktu potwierdzone znakiem . 

Podstawowy zestaw w plastikowym pojemniku 
zawiera 14 g masy w różnych kolorach oraz 
instrukcję jak stworzyć 3 różne figurki. Opako-
wanie zbiorcze zawiera 12 zestawów w różnych 
kolorach.

Zestaw w plastikowym pojemniku zawiera 40 g masy 
w różnych kolorach, parę trójwymiarowych  oczu oraz 
instrukcję, jak stworzyć figurkę. Opakowanie zbiorcze 
zawiera 12 zestawów w różnych kolorach.

Pudełko zawiera 56 g masy w różnych kolorach (40 g + 8 g + 8 g), parę trójwymiarowych  oczu, zestaw odpowiednich szpatułek do modelowania 
oraz instrukcję, jak stworzyć figurkę wesołego smoka. 4 różne wzory.

009903 opakowanie	zbiorcze
009904 opakowanie	zbiorcze

Cena netto 1 zestawu: 4,05

Cena netto: 18,50

Cena netto 1 zestawu: 8,10

Cena netto 1 zestawu: 16,20

110174 pojedyncze	pudełko

Pudełko zawiera 36 g masy (1 x 28g, 1 x 8g), gumkę, plastikową igłę, 2 pary oczu, 10 szt. koralików, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję, jak 
stworzyć 2 figurki wyginających się twisterów. 4 różne wzory.

110099 pojedyncze 
pudełko

Pudełko zawiera 54 g masy w różnych kolorach, parę trójwymiarowych oczu, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję, jak stworzyć figurkę zwierzątka. 2 wzory.

110021 miś
110022 piesek

Cena netto: 19,50

Cena netto: 19,50

Pudełko zawiera 36 g masy (1 x 28 g, 1 x 8 g), szpatułkę do modelowania, parę oczu, nos, wąsy oraz instrukcję, jak stworzyć figurkę słodkiego kotka. 6 
różnych wzorów.

110096 display	10	sztuk	+	figurka 110095 pojedyncze	pudełko

20

1

10
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ciasto-pianka SUPER DOUGH

Cena netto: 19,50

Cena netto: 19,50

Cena netto: 18,50

Pudełko zawiera 14 g masy SUPER DOUGH oraz 7 ml brokatowej 
masy MODELING FOAM, gumkę, 2 wypełniacze z  gąbki, parę plasti-
kowych oczu, 3 patyczki, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję, jak 
stworzyć figurkę kolorowego ptaka. 6 różnych wzorów.

110094 pojedyncze	pudełko

110098 display	10	sztuk	+	figurka 110097 pojedyncze	pudełko

Pudełko zawiera 42 g masy w różnych kolorach, parę trójwymiarowych 
oczu, guzik ozdobny, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję, jak 
stworzyć figurkę słoniątka. 2 wzory. 

110017 pomarańczowy
110018 niebieski

Pudełko zawiera 42 g masy w różnych kolorach, parę trójwymia-
rowych oczu, kępkę włosów, szpatułkę do modelowania oraz in-
strukcję, jak stworzyć figurkę wesołego wielbłąda. 2 wzory. 

110019 zielony
110020 szary

Cena netto: 18,50

Pudełko zawiera 54 g masy w różnych kolorach, parę 
trójwymiarowych oczu, szpatułkę do modelowania 
oraz instrukcję, jak stworzyć figurkę zwierzątka. 
2 wzory.

110023 fioletowy	
110024 żółty

Cena netto: 19,50

Pudełko zawiera 42 g masy (1 x 28 g, 1 x 14 g), styropianowe 
wypełnienie, parę plastikowych oczu, szpatułkę do modelowa-
nia oraz instrukcję, jak stworzyć figurkę zwierzątka.

110091 owca
110092 jeż
110093 sowa

Cena netto: 14,00

Pudełko zawiera 36 g (króliczek) i  44 g (sowa) masy w  różnych kolorach, 
parę trójwymiarowych oczu oraz instrukcję, jak stworzyć figurkę zwierzątka. 
2 wzory. 

Pudełko zawiera 42 g masy w różnych kolorach, parę trójwymiaro-
wych oczu, zestaw odpowiednich szpatułek do modelowania oraz 
instrukcję, jak stworzyć figurkę konika. 2 wzory. 

110013 króliczek
110014 sowa

110015 żółty
110016 fioletowy

Cena netto: 14,00 Cena netto: 18,00

Cena netto: 16,20

Zestaw zawiera 36 g masy SUPER DOUGH, ogonek, parę trójwy-
miarowych oczu, nos, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję, 
jak stworzyć figurkę małpki. 6 różnych wzorów.

110317 pojedyncze	pudełko
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piórnik PVC

lupa zestaw geometryczny elastyczny

120

10

zestaw geometrycznyzestaw geometryczny z cyrklem

linijki elastyczne

288

24

288

24

288

12

linijki, lupa, piórniki

Cena netto: 3,90

 → wykonany z PVC
 → rozmiar 220 x 110 mm
 → mix 5 kolorów
 → wodoodporny

110353

 → zestaw geometryczny: linijka 15 cm, dwie ekierki, kątomierz 
180° oraz zamykane etui (zipp-bag)

 → zestaw geometryczny: cyrkiel, linijka 15 cm, dwie ekierki, kątomierz 
180° oraz zamykane etui (zipp-bag)

 → bardzo elastyczne, nie złamią sie pod ciężarem książek  
w tornistrze czy w trakcie „zabawy w wyginanie”

 → dostępne rozmiary: 15 cm, 20 cm, 30 cm 
 → w kolorach zielonym, niebieskim i różowym

 → praktyczny zestaw niełamliwych przyborów geometrycznych
 → linijka 15cm, ekierka 13 cm 30°/60°/90°, ekierka 45°/90° (z kąto-

mierzem)

6209
009571 – 30 cm
24/288	szt./opak.

Cena netto: 3,75Cena netto: 3,75

009619

009574 009573

Cena netto: 7,24

Cena netto: 2,60Cena netto: 5,93

6208
009570 – 20 cm
24/576	szt./opak.6205

009629 – 15 cm
36/864	szt./opak. Cena netto: 3,10

96

12

 → średnica 75 mm 
 → powiększa x 2,5

Cena netto: 16,15

9093
009766
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mini tablica szkolna

72

4

24

tablice edukacyjne, kreda

 → tablica suchościeralna, magnetyczna
 → ramki wykonane z PCV
 → w zestawie 2 sztuki magnesów i 1 marker ze ścierakiem
 → do użytku w domu, biurze i szkole
 → wymiary tablicy: 216 x 280 mm

Cena netto: 21,00

Cena netto: 11,00

009819

tablica kredowa samoprzylepna

tablica dwustronna suchościeralna/kredowa

40

1

Cena netto: 14,00

 → tablica kredowa do zastosowania na każdej płaskiej powierzchni
 → stanowi alternatywę dla tradycyjnej tablicy metalowej
 → suchościeralna
 → rozmiar: 1000 x 600 mm, można ją przycinać do dowolnego 

kształtu lub rozmiaru
 → do użytku w  domu, szkole, przedszkolu, restauracji, biurze itp.
 → w komplecie 3 sztuki kredy

110073

 → tablica dwustronna suchościeralna/kredowa
 → w zestawie sznurek do zawieszenia oraz marker

110569

kreda chodnikowa

kreda szkolna

24

1Cena netto: 11,00

Cena netto: (

 → bezpyłowa

 → zestaw 7 kolorowych kred w rozmia-
rze Jumbo

 → trójkątny przekrój

110338

Indeks
Ilość

 w opakowaniu
Kolor Pakowanie

110335 12 biały 24/288

110336 12 mix kolorów 24/288

110337 50 biały 1/60

TRIO

48
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112048 500 g
112067 10k g112049 500 g

pasty do mycia rąk

miotłyścierki z mikrofibry

ISOFA ProISOFA Clas	żel

Do usuwania zabrudzeń odpornych na działa-
nie środków myjących (oleje, tłuszcze, smary, 
asfalt, nafta, sadze). Użyteczna w  autoser-
wisach, usługach technicznych, przemyśle 
ciężkim.

Pasta zawiera mieszankę zmielonych trocin z  twardych 
drzew i naturalnych substancji czyszczących. Idealna do 
usuwania zanieczyszczeń takich jak smary, cement czy 
rdza. Zastosowanie: budownictwo, przemysł, ciężkie 
prace gospodarcze.

rękawice, miotły, pasty bhp

Rękawice nitrylowe wielokrotne-
go użytku. Grubość 0,42 mm, wy-
dłużony czas użytkowania.

Rękawice monterskie z  cien-
kiej dzianiny wzmocnionej kozią 
skórą. Gwarantują dobre czucie, 
chwyt i prezycję dotykową.

Rękawice monterskie zimowe lico-
wane kozią skórą i ocieplane futerkiem 
akrylowym BOA. Dobrze dopasowane 
do kształtu dłoni.

Rękawice monterskie zapi-
nane na rzep, skórzano-tka-
ninowe wzmocnione kozią 
skórą. Zapewniają dobrą wen-
tylację i  chronią dłoń przed 
przepoceniem.

Rękawice robocze dedykowane 
do prac o  charakterze ogólnym 
i porządkowych. Dostępne w róż-
nych kolorach.

Rękawice premium „pewny 
chwyt” z  aplikacjami silikonowy-
mi wewnątrz dłoni i  na palcach. 
Na wewnętrznej stronie dłoni 
wiskoza, z  tyłu oddychający 
Spandex. Neoprenowy mankiet 
na rzep łatwo dostosowuje się do 
nadgarstka.

Rękawice zimowe robocze, bez-
szwowe, wykonane z  akrylowej 
dzianiny. Dłonie i  palce pokryte 
antypoślizgowym lateksem. Zale-
cane zastosowanie w  wilgotnym 
i  zimnym środowisku: rolnictwo, 
chłodnictwo, motoryzacja, usługi 
komunalne.

Rękawice premium „ochrona 
palców” z  aplikacjami TPR zabez-
pieczającymi zewnętrzną stronę 
palców. Na wewnętrznej stronie 
dłoni wiskoza i  podszewka pianko-
wa pomagające redukować wstrzą-
sy, z  tyłu oddychający Spandex, na 
mankietach neopren, guma na nad-
garstku. Zalecane zastosowanie: 
logistyka, przemysł lekki, hobby, 
kierowcy, prace na posesji. 

Grube rękawice skórzane. Zale-
cane zastosowanie: prace instala-
cyjne, konserwacyjne, hutnictwo, 
górnictwo, budownictwo i  rolnic-
two. Przeznaczone do środowiska 
suchego.

Mocne rękawice premium 
ochronne z odblaskowym paskiem, 
wygodne i odporne na rozciąganie. 
Podszewka poliuretanowa w  dło-
ni pomaga zmniejszyć wstrząsy 
i  wibracje. W  górnej części oddy-
chający Spandex, na wewnętrznej 
stronie dłoni wiskoza. Neoprenowy 
mankiet na rzep łatwo dostosowuje 
się do nadgarstka. Zalecane zasto-
sowanie: logistyka, przemysł lekki, 
hobby, kierowcy, prace na posesji.

Rękawice neoprenowe wewnątrz flokowa-
ne bawełną. Duża odporność na chemikalia. 
Przeznaczone m.in. do czyszczenia i konser-
wacji maszyn.

Jednorazowe rękawice nitry-
lowe, bezpudrowe, opakowa-
nie 100 szt. Dopuszczone do 
kontaktu z żywnością.

113000113001 113002

113003
113004

113005

113006

113007 113008

113009
113010 113011

Na indywidualne zamówienie oferujemy również rękawice specjalistyczne: 
antyprzecięciowe, antywibracyjne, do pracy w chłodni, odporne na kwasy itd.

112070  – Komplet zmiotka  
	 +	szufelka

112068 	–	Komplet	miotła	 
	 +	szufelka

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: ( Cena netto: (

rozmiar

rękawic
7 8 9 10 11 12 pakowanie

113000 X X X 12/72

113001 X X X 100/1000

113002 X X X X 10/100

113003 X X X 12/240

113004 X X X 12/120

113005 X X X X X 12/240

113006 X X X 12/240

113007 X 12/60

113008 X X 12/60

113009 X 12/60

113011 X 12/60

113012 X 12/60

112071 – 30x30cm
112072 – 40x40cm
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wiadra z prasą

kij aluminiowy do mopa

stelaż do mopa

Wiadro do mycia powierzchni z wyciskarką do różnego 
typu mopów. Świetnie sprawdza się w czyszczeniu du-
żych powierzchni oraz w warunkach domowych. Waga 
zestawu wraz z  płynem pozwala na przenoszenie 
zgodnie z zasadami BHP. Stabilna i trwała konstrukcja. 
Zestaw zawiera:

 → wiadro 15 l
 → profesjonalną wyciskarkę pasującą do różnych 

mopów
 → osadnik pozwalający na wiązanie zanieczyszczeń 

na dnie

Wiadro do mycia powierzchni na kółkach z wy-
ciskarką do różnego typu mopów. Wykorzysty-
wany wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba 
czyszczenia dużych powierzchni. Świetnie 
sprawdza się w warunkach domowych. 
Zestaw zawiera:

 → wiadro 15 l
 → profesjonalną prasę szczękową
 → osadnik brudu
 → wkładkę dystansową
 → dodatkowe kółka

112056
1120576

112051 112050 → system mocowania: kieszeńsystem mocowania: kieszeń112052

112063

112061

112059

112053

112064

112062

112060

112054

50

50

50

10

 → stelaż na zatrzask
 → kompatybilny z mopami z systemem mocowania uszu: 112061, 

112059, 112052, 112050, 12063
 → szerokość:40 cm

 → długość: 140 cm
 → końcówka w kolorze zielonym

112055

wiadra, mopy

linia standard
 → naszywane automatycznie
 → obszycie białą lamówką wzdłuż 

mopa
 → mopy bawełniane: pętelkowe
 → temperatura prania: 95°C
 → wytrzymałość: 300 cykli prania
 → szerokość: 40 cm

 → system mocowania: uszysystem mocowania: uszy

Mopy z mikrofazy – linia premium:
 → najwyższej jakości mikrowłókna
 → skuteczne mycie bez potrzeby użycia środków chemicznych
 → dzięki swojej strukturze i wysokiej chłonności, doskonale pochłania 

brud, nie pozostawiając na powierzchni smug
 → zastosowanie: polecany do mycia paneli, glazury, laminatów, 

powierzchni kamiennych
 → wytrzymałość: 300 cykli prania
 → kurczliwość: do 2,5%
 → temperatura prania: do 95°C
 → szerokość: 40 cm

Mop z bawełny – linia premium:
 → najwyższa jakość
 → bezpośrednio do użytku (bardzo wysoka chłonność bez wstępnego prania)
 → podwójnie przeszywane pętle
 → zastosowanie: dezynfekcja, mycie na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich 

typów posadzek
 → wytrzymałość: 350 cykli prania
 → kurczliwość: do 2,5%
 → temperatura prania: do 95°C
 → szerokość: 40 cm

linia ekonomiczna
 → naszywane automatycznie
 → temperatura prania: bawełna 60°C, mikrofaza 95°C
 → przed użyciem wyprać (dotyczy bawełny)
 → wytrzymałość: bawełna 100 cykli, mikrofaza 200 cykli 
 → obszycie białą lamówką
 → szerokość: 40 cm

bawełna pętelkowa
 → system mocowania: uszy

bawełna pętelkowa
 → system mocowania: uszy

bawełna pętelkowa
 → system mocowania: kieszeń

bawełna pętelkowa
 → system mocowania: kieszeń

mikrofaza biała
 → system mocowania: uszy

mikrofaza biała 
 → system mocowania: kieszeń

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (



Środek na bazie alkoholu do mycia  podłóg, jak  płytki
ceramiczne, panele, itp. Idealnie sprawadza się do 
codzienego czyszczenia, ale też do usuwania trud-
nych zabrudzeń. Nie pozostawia smug, szybkoschną-
cy. Skoncentrowana formuła gwarantuje wysoką 
wydajność. W  zależności od stopnia zabrudzenia 
powierzchni, stosować roztwór roboczy w  zakresie  
20–30 ml na 10 l wody. Produkt wysokopieniący. 

112005 750 ml

112004 5 l

Środek z zawartością wosku pszczelego. Przeznaczony
do mycia i  pielęgnacji paneli podłogowych, drewnia-
nych, mebli. Skład preparatu oparty na detergentach 
mydlanych gwarantuje skuteczne usuwanie cząsteczek 
brudu z chropowatych powierzchni paneli lub drewna. 
Wosk pszczeli tworzy skuteczną warstwę ochronną. 
Produkt wysokopieniący.

112006 750 ml

112007 5 l

Balsam do mycia naczyń o  zapachu owoców cytru-
sowych. Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia. Za-
wiera substancję czynną do ochrony skóry z wycią-
giem z  ALOE VERA. Polecany szczególnie dla osób 
z  wrażliwą skórą dłoni. Przebadany dermatologicz-
nie. Produkt mocnopieniący.

112009 750 ml

112008 5 l

Neutralny płyn o  zapachu cytrynowym do mycia i  od-
tłuszczania naczyń, ceramiki, szkła i plastiku.
Gęsta konsystencja podnosi wygodę użytkowania i wy-
dajność. Środek zawiera aktywny związek do ochrony 
skóry przed długotrwałym kontaktem z wodą, przeba-
dany dermatologicznie. Produkt mocnopieniący.

mydło w płynie kremowe  
POMEGRANATE

mydła w płynie VAKAVO

płyn do podłóg CLEAN FLOOR płyn czyszczący pielęgnacyjny 
SOAP CLEANER

balsam do mycia naczyń ALOE VERA płyn do mycia naczyń
LEMONGRASS

112011 750 ml

112010 5 l

Mydło w  płynie o  delikatnym zapachu, przezna-
czone do mycia rąk i ciała. Gęsta konsystencja ide-
alnie sprawdza się w naściennych dozownikach.
Produkt przebadany dermatologicznie, wysoka 
zawartość składników pielęgnujących. Łagodnie 
myje i pielęgnuje skórę.

112001 5l 
wiśnia

112002 5l 
kwiatowy Cena netto: ( Cena netto: (

112003 5l

Delikatne kremowe mydło w płynie do mycia rąk i ciała przezna-
czone do skóry wrażliwej. Posiada właściwości regenerujace 
i pielęgnujące. Unikalny świeży zapach granatu i mleka kokoso-
wego. Do zastosowania w  dozownikach naściennych lub stoją-
cych. Produkt przebadany dermatologicznie.

Cena netto: (
Cena netto: (

Cena netto: ( Cena netto: (
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kremy do rąk, mydła w płynie
płyny do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni

antybakteryjny 
szałwia	z biotyną	

regenerujący 
konopie	z olejem	z wiesiołkagojący 

nagietek	z olejem	lnianym

ISOLDA kremy do rąk

nawilżający 
wosk	pszczeli	z macierzanką	

regenerujący 
ekstrakt	z aloesu	i D-pantenolu

112043 100 ml 112044 100 ml 112045 100 ml 112046 100 ml112047 100 ml

Krem odznacza się 
bardzo dobrymi wła-
ściwościami regene-
racyjnymi, dobrze się 
wchłania, sprawiając, 
że skóra staje się de-
likatna i  elastyczna. 
Zmiękcza skórę i  po-
maga w  jej wygładze-
niu. Zawarty w kremie 
aloes łagodzi stany 
zapalne.

Przebadany 
klinicznie krem 
do skutecznego 
nawilżania skóry. 
W przypadku regu-
larnego stosowania 
skóra pozostaje 
miękka i sprężysta. 
Delikatny zapach 
ziołowy.

Klinicznie przebadany 
krem, który w przy-
padku regularnego 
stosowania wspo-
maga i przyspiesza 
proces gojenia skóry. 
Nie należy stosować 
na rany otwarte.

Wskazany 
dla skóry ze 
skłonnością do 
podrażnień. Ła-
two się wchłania 
i nie pozostawia 
uczucia prze-
tłuszczonych 
rąk. 

Wyjątkowe 
połącznie delikatnej 
kremowej bazy 
ze składnikami 
antybakteryjnymi, 
stanowi odpowied-
nie uzupełnienie 
procedur higie-
nicznych. Produkt 
łatwo się wchłania 
i bardzo dobrze 
zmiękcza skórę. 

Cena netto: (



Doczyszcza nawet najbardziej zabrudzone powierzchnie. Przezna-
czony do łazienek, sanitariatów, elementów kuchni łącznie z  pie-
karnikiem. Nie pozostawia zacieków, pozostawia przyjemny cytru-
sowy zapach. Zawiera kruszywo wapienne – nie rysuje powierzchni 
czyszczonej.

112012 600 g

Antystatyczny środek do pielęgnacji i  polerowania powierzchni 
meblowych. Nabłyszcza, nie pozostawia smug, nie nawarstwia się.

112013 750 ml

Środek do kompleksowego czyszczenia łazienek. Duże stę-
żenie substancji czynnych i konsystencja zapewnia skuteczne 
usuwanie osadu, kamienia, rdzy, mydła. Na powierzchniach 
pozostawia efekt hydrofobowy ograniczający powstawanie 
zacieków. Przyjemny zapach wiśni. 

112014 750 ml

Aktywny środek do czyszczenia sanitariatów.
Odczyn kwaśny. Usuwa trudne osady z  rdzy 
i  kamienia oraz pozostałości mydlane z  po-
wierzchni ceramicznych. Działa również po-
niżej poziomu wody. Preparat ma właściwiści 
nabłyszczające. Aktywny składnik PGS tworzy 
powłokę hamującą powstawanie osadów.

112016 750 ml

112015 5 l

Skuteczny środek do czyszczenia sanitariatów, 
powierzchni z ceramiki i elementów ze stali nie-
rdzewnej. Odczyn kwaśny.

Alkaliczny środek z  dezychlorem do codzien-
nego czyszczenia sanitariatów, powierzchni 
ceramicznych i  elementów ze stali nierdzewnej. 
Nie należy stosować do elementów z aluminium 
i innych metali.

112018 750 ml
112017 5 l

112020 750 ml
112019 5 l

Bardzo skuteczny środek odświeżający i  neutralizujący nieprzyjemne zapachy, do 
stosowania w  toaletach, łazienkach, pomieszeniach publicznych. Należy rozpylać na 
powierzchnie niechłonne.

112021 750	ml	różowy
112022 750 ml zielony 
112023 750	ml	naturalny

mleczko czyszczące  
ABRASIVE CREAM

płyn do wc RÓŻOWY ceramika 
i stal nierdzewna

płyn do pielęgnacji mebli POLISH

płyn do wc CZERWONY ceramika 
i stal nierdzewna z dezychlorem

płyn do łazienek BATHROOM płyn do wc ZIELONY ceramika

odświeżacz OIL FRESH

legenda

Do nanoszenia 
produktu zastosuj 

ściereczkę
z mikrofibry

Ściągaczka do okienProdukt do wiader-
ka z wodą

Do czyszcze-
nia większych 
powierzchni

można wybrać 
opryskiwacz 
ciśnieniowy

Pompka dozująca 
do dokładnego 

dawkowania
2 ml

Do stosowania 
produktu należy 

używać
gąbki

Produkt jest 
odpowiedni do 

dozownika mydła 
w płynie

Dozująca butelka 
do rozcieńczania

Dawkowanie roz-
tworu za pomocą 

rozpylacza
ułatwia pracę

Środki ochrony 
indywidualnej są 

niezbędnym
elementem przy 

stosowaniu 
produktu!

Cena netto: ( Cena netto: (

Cena netto: (
Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (
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płyny do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni



Koncentrat do mycia wszystkich rodzajów powierzchni szklanych i ram okiennych. Skuteczny do pracy na dużych po-
wierzchniach, usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Nie wymaga polerowania. Przyjemny owocowy zapach. PH kon-
centratu: 8.

Płyn do mycia wszystkich rodzajów powierzchni szkla-
nych: okien, witryn, luster, itd. Ma świetne właściwości 
czyszczące, odtłuszczające, nabłyszczające, o  zapachu 
owocowym. Produkt gotowy do użycia. 
PH koncentratu: 8.

Przeznaczony do codziennego czyszczenia wszyst-
kich twardych podłóg odpornych na wodę i  alkalia,  
np.  z  tworzyw sztucznych, kamienia, betonu, gumo-
wych, ceramicznych i parkietów. Znakomicie sprawdza 
się w  szkołach, urzędach, halach sportowych. Środek 
zachowuje tolerancję powierzchniową, 100% biode-
gradowalny – dobrze sprawdza się w oczyszczalniach 
ścieków. Do mycia ręcznego i mechanicznego. Środek 
niepieniący. PH koncentratu: 9.

Koncentrat do czyszczenia dywanów, tapicerki, 
siedzisk samochodowych z  włókien naturalnych 
i syntetycznych. Do prania ręcznego i do maszyn 
czyszczących. Skoncentrowany doskonale spraw-
dza się jako odplamiacz. Środek niepieniący. PH 
koncentratu: 8,5.

płyn 122 do podłóg uniwersalny

płyn 145 do podłóg neutralny

płyn 141 do podłóg silnie zanieczyszczonych

płyn 110 do powierzchni szklanych płyn 143 do czyszczenia plam z gumy

płyn 112 do okien i ram

płyn 131 koncentrat do dywanów

112027 1 l

112028 1 l
112058 5 l

112030 1 l
112029 5 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 30ml / 7,4 60ml / 7,6 120ml / 8

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 15 ml / 7,2 30 ml / 7,4 60 ml / 8

112033 5 l

112066 1 l
112034 5 l

112035 1 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 40 / 12 70 / 12,3 100 / 12,4

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 40 / 8,5 70 / 8,7 100 / 8,8

112032 1 l 
112031 5 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 50 / 7,2 150 / 8 250 / 8

Cena netto: ( Cena netto: (

Cena netto: ( Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (
Cena netto: (
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profesjonalne środki czystości

Preparat przeznaczony do mycia i  pielęgnacji 
wszystkich rodzajów powierzchni podłogowych, 
w  tym powierzchni zabezpieczonych powłokami 
polimerowymi. Skutecznie usuwa brud, pozosta-
wiając połysk i przyjemny zapach. Preparat prze-
znaczony do mycia ręcznego. Środek pieniący. 
PH koncentratu: 7,5–8,5.

Detergent do usuwania plam z  gumy z  podłóg z  tworzyw 
sztucznych, posadzek kamiennych i ceramicznych, bruku i  in-
nych materiałów niechłonnych. Usuwa ślady powstałe m.in. 
przez: opony, buty, zwulkanizowany klej, lakiery itp. Preparat 
stosuje się nierozcieńczony. Nie stosować na powierzchnie za-
bezpieczone polimerami.

Specjalistyczny środek do doczyszczania silnych 
zabrudzeń. Przeznaczony do mycia mechaniczne-
go, ale może być używany też do mycia ręcznego. 
Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia z  olejów 
i smarów. Przeznaczony do stosowania na wodo-
odpornych powierzchniach, odpornych na środki 
zasadowe, takich jak: posadzki betonowe, PVC, 
kamień naturalny i  sztuczny. Środek niepieniący.
Odczyn alkaliczny. PH koncentratu: 13.



Profesjonalny preparat do neutralizacji wszelkich nieprzyjemnych zapa-
chów m. in. w toalecie, z tytoniu, zapachów zwierząt czy pokarmów. Moż-
na go rozpryskiwać w stanie skoncentrowanym lub rozcieńczony dozować 
bezpośrednio na tekstylia, wykładziny, ściany, meble, tapicerkę, żaluzje. 
Skutecznie działa jako dodatek do roztworu ze środkami czyszczącymi 
Cleamen i Krystal podczas mycia powierzchni – po umyciu środek odparu-
je i pozostawi miły zapach. Produkt może być również dodany do odkurza-
cza ekstrakcyjnego. Może być wykorzystany z  produktem Cleamen 131 
do prania wykładzin. PH koncentratu: 6–7.

Środek przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
kuchennych i urządzeń ze stali nierdzewnej. Mocno 
odtłuszczający. Dobrze czyści okapy kuchenne, 
tłusty kurz, sadzę, szkło w  kominku, powierzchnie 
zewnętrzne silników spalinowych. Na silne zanie-
czyszczenia użyć koncentratu, na lżejsze rozcień-
czyć wg instrukcji.Można użyć rozcieńczonego 
środka do mycia zanieczyszczonych olejami podłóg.  
PH koncentratu: 13.

Środek przeznaczony do udrażnia-
nia rur i syfonów w instalacjach ka-
nalizacyjnych. Skuteczny w  kuchni 
i łazience.

112065 1 l

płyn 240 do piekarników i grilla

płyn 410 do łazienek

płyn 210 do gastronomii

płyn 420 do udrażniania rur

płyn 310 żel do wc i ceramiki

odświeżacz i neutralizator zapachów

112025 101/201 1 l
112024 101/201 5 l
112026 102/202 1 l

poziom zapachu słaby średni mocny

do aplikacji sprayem ml/1 l 200 400 nierozcieńczone

dozowanie ml/10 l 4 10 30

 112037 1 l
112036 5 l

112038 1,1	kg

112040 750 ml
112039 5 l

112042 1 l
112041 5 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 20 / 9 50 / 9,5 100 / 10

czyszczenie sprayem (ml/1 l) / PH 250 / 12,2 500 / 12,4 nierozcieńczony

wskaźnik zanieczyszczenia    

czas (minuty) 5 10 15

mokre czyszczenie

wskaźnik zanieczyszczenia

   

1 l 250 500 nierozcieńczone

pH roztworu 2,3 2,3 2

Produkt przeznaczony do usuwania kamienia 
wodnego, urynowego i  innych osadów mine-
ralnych z  wewnętrznych części sanitariatów. 
Dzięki wysokiemu stężeniu substancji aktyw-
nych ma charakter antybakteryjny. Działa 
także pod poziomem wody. Pozostawia długo-
trwały, świeży wiśniowy zapach. Zawiera kwas 
chlorowodorowy. PH koncentratu: 1.

Szybko działający środek do codziennego mycia 
i  pielęgnacji kwasoodpornych urządzeń sani-
tarnych, takich jak: wanny, prysznice, baterie, 
zewnętrzne części muszli klozetowej, pisuary, 
bidety, umywalki itp). Skutecznie usuwa kamień 
wodny, rdzę, osady wapienne, cementowe, tłusz-
cze oraz pozostałości mydlane. Pozostawia długo 
utrzymujący się zapach wiśni . PH koncentratu: 2.

Cena netto: (
Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (
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Preparat przeznaczony do gruntownego czyszczenia grilli, 
piekarników, frytkownic, rusztów, płyt grzewczych, kuchenek 
gazowych, komór wędzarniczych i  innego typu urządzeń pra-
cujących w  wysokich temperaturach. Znakomicie penetruje 
grube warstwy przypalenizny i  tłuszczu.  Nie niszczy po-
wierzchni emaliowanych. Nie stosować na aluminium i  mate-
riały nieodporne na działanie zasad. PH koncentratu: 14.



stewia

272012 150 g – 2 x słodsza od cukru
272011 100 g – 10 x słodsza od cukru

Stewia, inaczej nazywana ziołem słodowym lub mio-
dowym. Za jej słodki smak odpowiadają glikozydy 
stewiolowe – związki występujące w  liściach stewii, 
które są 300 razy słodsze niż sacharoza. Stewia jest 
w  pełni naturalną substancją słodzącą, stosowaną 
do słodzenia napojów: kawy, herbaty, koktajli. Jest 
odporna na działanie wysokich temperatur, a  więc 
świetnie sprawdzi się do wypieków.

ksylitol
 

(cukier	brzozowy)

272009  250 g
272010  500 g

Występuje naturalnie w roślinach, najczęściej pozy-
skuje się go z brzozy. Ksylitol wyglądem przypomina 
sacharozę i tak samo smakuje, jednak ma znacznie 
niższą wartość energetyczną. Stanowi alternatywę 
dla tradycyjnego cukru białego.

fruktoza cukier kokosowy

kawy świeżo palone

272005  250 g
272006  500 g

272007  250 g 

Fruktoza to naturalny środek słodzący, który doskonale za-
stępuje biały cukier. Polecana jest diabetykom, ponieważ po-
siada niski indeks glikemiczny. Znalazła zastosowanie przede 
wszystkim w produkcji domowych dżemów, soków i przecie-
rów owocowych.

100% cukier kokosowy pochodzący z  kontrolowanych upraw 
ekologicznych. Pozyskiwany z  pąków kwiatowych palmy koko-
sowej. Stanowi źródło potasu, żelaza oraz inuliny – prebiotyku, 
który wpływa korzystnie na mikroflorę jelitową. Niewielka ilość 
cukru kokosowego podkreśli i  wzbogaci smak kawy. Doskonale 
sprawdzi się jako składnik deserów, owsianek i ciasteczek.

cukier z agawy

272008  250 g

100% cukier z  agawy pochodzący z  kontrolowanych upraw 
ekologicznych. Cukier z agawy wytwarzany jest z soku z rdze-
nia agawy. Wykazuje niższy indeks glikemiczny niż sacharoza, 
gdyż w jego składzie dominuje fruktoza. Stanowi źródło żela-
za, wapnia, potasu, magnezu oraz inuliny – prebiotyku, który 
usprawnia pracę przewodu pokarmowego i korzystnie wpły-
wa na układ kostny. Cukier z agawy stanowi alternatywę dla 
tradycyjnego cukru białego.

Wszystkie kawy palone są bezpośrednio przed wysyłką, dzięki czemu zachowują odpowied-
ni smak i  aromat. Do wyboru kawy ziarniste i  mielone. Oferujemy bardzo drobny stopień 
zmielenia kawy (idealny do ekspresów kolbowych), na zamówienie dostarczymy również 
kawę zmieloną grubo, średnio i drobno.

Arabica	Kuba	Serrano	Superior	

272051 ziarnista – 1 kg
272065 ziarnista – 250 g
272052 mielona – 1 kg
272066 mielona – 250 g
Kraj pochodzenia: Kuba

Arabica	Papua	Nowa	Gwinea	
Colbran 

272053 ziarnista – 1 kg
272067 ziarnista – 250 g
272054 mielona – 1 kg
272068 mielona – 250 g
Kraj pochodzenia: Papua Nowa Gwinea

Arabica	Brazylia	Santos	17/18	

272055 ziarnista – 1 kg
272069 ziarnista – 250 g
272056 mielona – 1 kg
272070 mielona – 250 g
Kraj pochodzenia: Brazylia

Arabica	Kolumbia	Excelso	

272057 ziarnista – 1 kg
272071 ziarnista – 250 g
272058 mielona – 1 kg
272072 mielona – 250 g
Kraj pochodzenia: Kolumbia

mieszanka	Espresso	Gold	
Blend

272059 ziarnista – 1 kg
272077 ziarnista – 250 g
272060 mielona – 1 kg
272078 mielona – 250 g
Mieszanka Robusty 
oraz Arabiki 1:4

Top	Arabica	Kopi	Luwak	
Sumatra

272079 ziarnista – 100 g
272080 mielona – 100 g
Kraj pochodzenia: Indonezja

smakowa	Czekolada–
Pomarańcza

272061 ziarnista – 1 kg
272073 ziarnista – 250 g
272062 mielona – 1 kg
272074 mielona – 250 g

smakowa	Francuski	
Pocałunek

272063 ziarnista – 1 kg
272075 ziarnista – 250 g
272064 mielona – 1 kg
272076 mielona – 250 g

Zamienniki cukru posiadają niższy indeks glikemiczny niż tradycyjny cukier, co sprawia, że po posiłku nie powodują tak dużego wzrostu gluko-
zy we krwi.

Cena netto: (
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daktyle suszone

272001  150 g

Z  uwagi na bogactwo cukrów 
prostych są doskonałym źródłem 
energii. Produkt w  100% po-
chodzi z  kontrolowanych upraw 
ekologicznych.

272002  200 g

272041  150 g

272044  150 g

Powstają z  wyselekcjonowanych 
gatunków winogron poddanych 
naturalnemu procesowi suszenia.
W 100% pochodzą z kontrolowa-
nych upraw ekologicznych.

Źródło pełnowartościowego 
białka i  duża porcja najszlachet-
niejszego tłuszczu. Jeśli ciężko 
pracujesz to coś dla Ciebie.

Łatwo przyswajalne i  doskona-
łe w  smaku chipsy w  zdrowym 
wydaniu.

272049  150 g

Figi suszone posiadają wyjątkowe 
właściwości odżywcze, działają 
wspomagająco w  walce ze stresem 
i  obniżają ciśnienie. Są także istot-
nym źródłem wapnia i błonnika.

orzechy nerkowca żurawina

Orzechy nerkowca są uważane za 
najsmaczniejsze wśród orzechów. 
Charakteryzują się delikatnym lek-
ko migdałowym smakiem. Posiada-
ją właściwości odchudzające.

Żurawina jest uznawana za naj-
zdrowszy owoc na świecie. Poza 
doskonałym smakiem to źródło wi-
tamin C, B1, B2 i  soli mineralnych.

Ekologiczne orzechy ziemne 
zwane również arachidowymi 
są znakomitym źródłem białka, 
obniżają poziom cholesterolu, są 
też sprawdzonym afrodyzjakiem.

Przyjemny smak i  zawartość prze-
ciwutleniaczy - zdrowie i  młodość 
w jednym owocu.

Perfekcyjna przekąska w  ciągu trud-
nego dnia. Szczególnie polecane 
dla osób pracujących umysłowo. 
Zawierają dużą dawkę witamin, soli 
mineralnych i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych.

Smaczny i skuteczny zamiennik wielu 
słodkich przekąsek. Przekąska fit.

272043  150 g

272047  150 g

orzechy brazyliskie 

orzechy laskowy

morwa biała

figi

orzechy ziemne prażone

morele

rodzynki sułtanki 

orzechy włoskie

chipsy bananowe

Charakteryzują się delikatnym, 
niepowtarzalnym smakiem, są 
skarbnicą selenu. Wspomagają 
siły witalne i  poprawiają pracę 
mózgu.

272036  150 g

272003  100 g
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przekąski ekologiczne

272042  150 g

272037  150 g

272045  100 g

Codzienna praca wymaga pełnowartościowego wsparcia. Seria certyfikowanych, ekologicznych przekąsek to źródło cennych składników, 
których wymaga organizm. Naturalne przekąski szybko dostarczą zdrowej energii i odświeżą umysł. Stanowią skuteczny zamiennik dla popu-

larnych, ale szkodliwych słodyczy.



fiołek trójbarwny gojnik

czystek

Czystek (Cistus incanus) jest krzewem rosnącym naturalnie w rejonach Morza Śródziemnego. Herbatka ziołowa z czystka dodaje energii i wzmacnia układ 
immunologiczny dzięki dużej zawartości substancji hamujących rozwój stanów zapalnych i usuwających wolne rodniki.

czystek 
272020  100 g
272021  200 g
100% ziela czystka

czystek	z miętą	100	g 
272017
70% ziela czystka, 
30% ziela mięty

	czystek	exp.30	sasz.	1,7	g	
272022
100% ziela czystka

czystek	z morwą	białą	100	g	
272018
70% ziela czystka, 
30% liści morwy białej

czystek	z melisą	100	g 
272016
70% ziela czystka, 
30% ziela melisy

czystek	z nagietkiem	
100 g 
272019
70% ziela czystka, 
30% kwiatu nagietka

272023  100 g

100% ziela fiołka trójbarwnego 
(Viola tricolor L.). Fiołek trój-
barwny, zwany potocznie brat-
kiem, to jedno z  popularniej-
szych ziół. Herbatka ziołowa 
z fiołka trójbarwnego poprawia 
przemianę materii oraz działa 
moczopędnie, oczyszczając 
drogi moczowe z  toksyn. Bio-
flawonoidy, w które obfituje 
fiołek trójbarwny, mają nie 
tylko właściwości przeciwza-
palne, ale również uszczelniają 
i  wzmacniają sciany naczyń 
włosowatych.

100% ziela gojnika (Si-
deritis Scardica) Gojnik 
(herbatka górska) rośnie 
w  rejonie Bałkanów, Tur-
cji, Morza Śródziemnego 
z  dala od zanieczyszczeń 
środowiska. Posiada właści-
wości przeciwzapalne oraz 
antybakteryjne. Herbatka 
wzmacnia układ odporno-
ściowy, zapewnia witalność, 
dodaje energii oraz jest natu-
ralnym afrodyzjakiem.

272024  40 g
272031  70 g

morwa biała

Herbatka z  liści morwy pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom 
cukru we krwi oraz wspoma-
ga proces odchudzania. Dzięki 
zawartym składnikom hamuje 
aktywność enzymów odpowie-
dzialnych za rozkład cukrów. 
W  wyniku tego procesu część 
węglowodanów pozostaje nie-
strawiona, co wpływa na obni-
żenie poziomu cukru we krwi. 
Zmniejsza trawienie cukrów 
złożonych i  wchłanianie cukrów 
prostych, zmniejszając ilość spo-
żytych kalorii.

syrop daktylowy syrop z agawy blue webber dark 

272013  245 g272014  345 g

100% syrop z  agawy pocho-
dzący z  kontrolowanych upraw 
ekologicznych. Syrop z  agawy 
to środek słodzący, smakiem 
przypominający miód, gdyż 
składa się przede wszystkim 
z  fruktozy. Bardzo dużą zaletą 
tego zamiennika cukru jest to, 
że posiada niski indeks glike-
miczny, dzięki czemu nie pod-
nosi gwałtownie poziomu cukru 
we krwi. Stanowi źródło cynku, 
żelaza, wapnia oraz potasu. 
Ponadto zawiera inulinę – pre-
biotyk pozytywnie wpływający 
na florę bakteryjną przewodu 
pokarmowego.

Syrop daktylowy to zagęszczo-
ny sok otrzymywany ze słod-
kiego miąższu owoców palmy 
daktylowej. Posiada gęstą kon-
systencję i brązową barwę.  Za-
wiera dużą ilość potasu, który 
pomaga w leczeniu nadciśnienia 
tętniczego. Dostarcza wapnia 
i  magnezu, które wpływają na 
prawidłową pracę mięśni. W sy-
ropie daktylowym znajdują się 
również witaminy A, C, E oraz 
witaminy z grupy B. 

syrop klonowy 

272015  250 ml

100% syrop klonowy pocho-
dzący z  kontrolowanych upraw 
ekologicznych. W  Kanadzie sy-
rop ten nazywany jest „płynnym 
złotem”. To wszystko za sprawą 
wyjątkowego smaku i  prozdro-
wotnych właściwości. Stanowi 
źródło wielu cennych składników 
odżywczych, takich jak: wapń, 
potas, mangan, cynk, magnez 
i  ryboflawina. Syrop klonowy 
zawiera również związki fenolo-
we, które wykazują właściwości 
antyoksydacyjne i antynowotwo-
rowe. Polecany jako dodatek do 
naleśników.
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Dzięki licznym składnikom bioaktywnym stanowi skuteczny 
lek na wiele dolegliwości. Ułatwia trawienie, pobudza apetyt 
i  działa rozkurczająco, przez co łagodzi wzdęcia oraz bóle 
brzucha. Napary z rumianku mogą być stosowane również ze-
wnętrznie. Zioło to przyspiesza proces gojenia się ran, oparzeń 
oraz zmian skórnych wywołanych grzybicą.

Macierzanka piaskowa to zioło pochodzące z rejonów Morza 
Śródziemnego, ale powszechnie występuje także w  Polsce. 
Zioło ma płożące wiotkie łodygi, na których końcach znajdują 
się kwiaty barwy fioletowej. Za niezwykłe właściwości lecz-
nicze i  piękny zapach macierzanki odpowiedzialny jest olejek 
eteryczny bogaty w  drogocenne substancje aktywne. Zioło 
pomaga łagodzić dolegliwości w  stanach nieżytowych gardła, 
oskrzeli i krtani.

Przywrotnik w  medycynie ludowej stosowany był w  lecze-
niu nieżytu żołądka i  zaburzeń trawienia. Zioło obfituje  
w  prozdrowotne składniki, takie jak: garbniki, flawonoidy i  fi-
tosterole. Dzięki nim napar z przywrotnika posiada przyjemny 
zapach oraz cierpki, słodkawy smak. Polecany jest szczególnie 
kobietom, ponieważ zmniejsza bóle menstruacyjne, a  w  póź-
niejszym wieku łagodzi objawy menopauzy.

Nagietek to jedno z  najpopularniejszych ziół. Zewnętrznie 
stosuje się go przy stanach zapalnych skóry oraz błon śluzo-
wych jamy ustnej i  gardła, przy trudno gojących się ranach. 
Wewnętrznie nagietek stosuje się przy chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, nieżytach żołądka i jelit.

Mięta pieprzowa to jeden z  najbardziej znanych i  najchętniej 
stosowanych surowców leczniczych. Liczne właściwości zdro-
wotne, m.in. wspomaga trawienie oraz działa bakteriobójczo. 
Liście mięty pieprzowej posiadają specyficzny zapach i zawie-
rają olejek eteryczny, którego głównym składnikiem jest men-
tol, garbniki, flawonoidy, gorycze i sole mineralne.

Tymianek pospolity pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego. 
Jego wyjątkowe właściwości prozdrowotne i charakterystycz-
ny smak sprawiły, że powszechnie uprawiany jest w wielu re-
gionach świata. Jest rośliną o  bardzo swoistym, przyjemnym, 
ale i  ostrym zapachu tymolowym. Herbata zaparzona z  liści 
tymianku może okazać się niezawodna przy niestrawności 
i  wzdęciach. Napary z  ziela tymianku stosowane są także do 
płukania jamy ustnej i gardła jako środek odkażający.

Napar z melisy ma wyjątkowy aromat i słynie ze swoich właści-
wości uspokajających. Liście melisy lekarskiej zawierają 
polifenole oraz garbniki. Napar działa uspokajająco, zmniejsza 
poziom stresu i przemęczenia, przynosi ukojenie w bólach gło-
wy. Herbatka z  melisy ma pozytywny wpływ na pracę układu 
trawiennego.

Pokrzywa zwyczajna jest znana od setek lat w ziołolecznictwie 
jako roślina posiadające niezwykłe właściwości prozdrowotne. 
Napar z  ziela pokrzywy wspomaga trawienie i  metabolizm. 
Herbatka działa moczopędnie, usuwając szkodliwe bakterie 
oraz toksyczne związki (złogi kwasu moczowego) z organizmu. 
Napar z pokrzywy wzmacnia włosy oraz paznokcie.

272025  100 g

272026  100 g 272027  100 g
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tymianek macierzanka

mięta rumianek

przywrotnik

nagietek

melisa 

pokrzywa 

272030  70 g

272028  70 g 272029  70 g

272032  70 g 272033  100 g

herbaty ziołowe
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pojemnik na spinacze 49

pojemniki	na	ulotki 22
przekładki	indeksujące 11
przybornik	metalowy	na	biurko 40-41
przybornik	plastikowy	na	biurko 50
przyborniki na markery magnetyczny 18-19
pudło	archiwizacyjne 12

R
ramka magnetyczna samoprzylepna 17
rękawice 78
rodzynki	sułtanki 85
roller	kamuflażowy 32
rozszywacze 45

S
saszetki 9
segregatory 10
skoroszyty 8
spinacze 49
sprężone	powietrze 21
stelaż	do	mopa 79
stewia 84
stojak na koperty 40
stojaki	na	ulotki 22
stojaki	na	wizytówki 22,	40
syrop	daktylowy 86
syrop	klonowy 86
syrop	z	agawy 86
szafki 12
szpilki 49
szufelki 78
szufladki	metalowe 41
szufladki	plastikowe 12

T
tablica	dwustronna	suchościeralna	/	kredowa 77
tablica	kredowa	samoprzylepna 77
tablice	flipchart 27
tablice	korkowe 19
tablice	suchościeralne 19,	77
taśmy	samoprzylepne 52
teczki	białe 9
teczki	kartonowe	z	gumką 9
teczki	kopertowe 8
teczki	ofertowe 12
teczki	plastikowe	z	gumką 9
teczki z elementami z ekoskóry 5
teczki z przegródkami 6-7
teczki zero max 2-3
temperówki 54
temperówki	na	korbkę 54,	72
torebki zipp bag 9
tusze 48

U
uchwyty	na	kable 53
uchwyty	na	markery	magnetyczny 18-19
uchwyty	na	panele	prezentacyjne 17

W
wiadra	z	prasą 79
wizytowniki 50
wkłady	do	długopisów	i	piór 61

Z
zakładki	fresh 23
zakładki	indeksujące 23,	26
zakładki	permanentne 26
zakładki	wzorki 23
zakreślacze 66
zakreślacze	z	serii	eco	bottle 55
zawieszki	do	klucza 49
zestaw	geometryczny 76
zestawy	kolorowe	na	biurko 40
zeszyty 28
zmiotki 78
zszywacze 42-45
zszywacze	bezzszywkowe 38
zszywacze	z	mechanizmem	wspomagania 38-39
zszywki 45
zwilżacze 48

Ż
żurawina 85
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