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Lp
1

Opis
BLOCZEK.75/75
Bloczki samoprzylepne - bloczki 100-kartkowe - idealne do zostawiania wiadomości,
które powinny być widoczne - można wielokrotnie przyklejać i odklejać nie uszkadzając
powierzchni - nie pozostawiają śladów kleju

2

BLOK A6/100 KRATKA
zawiera 100 kartek klejonych po krótszym boku. Zwiększona gramatura papieru (70
g/m2) ułatwia precyzyjne prowadzenie linii tak w trakcie pisania jak i rysowania.
Zapobiega też przebijaniu na drugą stronę.

3

BLOK A5/100 KRATKA
zawiera 100 kartek klejonych po krótszym boku. Zwiększona gramatura papieru (70
g/m2) ułatwia precyzyjne prowadzenie linii tak w trakcie pisania jak i rysowania.
Zapobiega też przebijaniu na drugą stronę.

4

BLOK A4/100 KRATKA
zawiera 100 kartek klejonych po krótszym boku. Zwiększona gramatura papieru (70
g/m2) ułatwia precyzyjne prowadzenie linii tak w trakcie pisania jak i rysowania.
Zapobiega też przebijaniu na drugą stronę.

5

BRULION A4/96 KRATKA
Bruliony w twardej oprawie. Brulion ma wzmocniony grzbiet i laminowaną okładkę a
kartki, o gramaturze 70g/m2, łączone są przez szycie.

6

BRULION A5/96 KRATKA
Bruliony w twardej oprawie. Brulion ma wzmocniony grzbiet i laminowaną okładkę a
kartki, o gramaturze 70g/m2, łączone są przez szycie.

7

BRULION B5/160 KRATKA
Bruliony w twardej oprawie. Brulion ma wzmocniony grzbiet i laminowaną okładkę a
kartki, o gramaturze 70g/m2, łączone są przez szycie.

8

CIENKOPIS kolory do uzgodnienia
Cienkopis kulkowy. Obudowa w kolorze atramentu z okienkiem pozwalającym na
kontrolę zużycia tuszu. Bezpieczna wentylowana skuwka z metalowym klipem. Linia
pisania do 1500 m, grubość 0,3 mm. Super płynność pisania.

9

DŁUGOPIS kolory do uzgodnienia
Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Końcówka pisząca z węglika
wolframu o średnicy 0,7mm, grubość linii pisania 0,3mm. Bardzo wydajny (ilość
atramentu 0.4 g), długość linii pisania 3500 m. Atrament na bazie oleju: trwały,
wodoodporny , szybkoschnący (<2s); gwarantujący płynność pisania. Produkt nie
zawiera Poli(chlorku winylu).

10

DŁUGOPIS NA ŁAŃCUSZKU kolor do uzgodnienia
Wygodny w użyciu długopis połączony metalowym łańcuszkiem z samoprzylepną
podstawką w kształcie kulki, utrzymującą go w pozycji pionowej. Podstawka ma
możliwość obrotu.
Posiada certyfikat jakości ISO
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11

DŁUGOPIS kolory do uzgodnienia
Długopis z wymiennym wkładem żelowym i gumowym, wygodnym uchwytem, linia
pisania EXTRA FINE 0.32 mm, długość linii 1200 m. Wyposażony w mechanizm
chowania wkładu oraz specjalne zabezpieczenie przed poplamieniem ubrania. Pisze
miękko, pozostawiając gładkie i równe linie.

12

DŁUGOPIS kolory do uzgodnienia
Długopis wkład olejowy najnowszej technologii mechanizm chowania wkładu.
Gumowana, ergonomiczna obudowa. Linia pisania 0,32 mm, długość linii 1300 m.
Obudowa w kolorze tuszu, wkład wymienny krótki.

13

WKŁAD DO DŁUGOPISU Z POZ. 12
Różne kolory

14

DRUK: POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO A5 505-3
Wzór w załączeniu.

15

DZIURKACZ
Metalowa obudowa.
Metalowy mechanizm.
Dziurkuje jednorazowo do 20 kartek.

13

ETYKIETY A4 105/148,33/22, 38/21,2, 70/42,210/297
współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych i z
większością drukarek laserowych; dostępne w wersji tzw. Quatro Clean Technology –
tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju w
mechanizmie drukarki. Opakowanie etykiet zawiera 100 arkuszy A4.

14

FOLIA DO BINDOWANIA A4
przezroczysta folia do oprawy dokumentów, wykorzystywana jako okładka,
grubość folii 200 mikronów,
bezbarwna,
100 szt. w opakowaniu.

15

FOLIOPIS kolory do uzgodnienia
uniwersalny, niezmywalny pisak do pisania na foliach do rzutników i po prawie
wszystkich powierzchniach tj. folia, szkło, porcelana, klisze fotograficzne.
Bezzapachowy, szybkoschnący atrament. Może pozostawać bez skuwki do 4 dni i nie
wyschnie dzięki formule DRY SAFE (test ISO 554). Wodoodporny, nie rozmazuje się
na większości powierzchni. Wyjątkowo intensywne kolory. Grubość linii 0, 4 mm.

16

GILOTYNA NA BIURKO DO TAŚMY
obciążoną podstawką, która zapewnia stabilność podczas użytkowania, taśmę można
odrywać jedną ręką, antypoślizgowa podstawka z gumy zapobiega przesuwaniu się
podajnika, metalowe ostrze zapewnia precyzyjne odcinanie taśmy, bardzo łatwy i
wygodny sposób wymiany taśmy.

17

GILOTYNA DO TAŚMY
plastikowy podajnik do taśmy samoprzylepnej o szerokości 19 mm x 33 m. Dymny.
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18

GRAFITY 0,5MM HB
Połączenie syntetycznej żywicy , grafitu węgla.
Grafit 0,5 mm HB

19

GRZBIETY 12,5MM BIAŁE (100)
grzbiety plastikowe do bindowania

20

GRZBIETY 16MM BIAŁE (100)
grzbiety plastikowe do bindowania

21

GRZBIETY 22MM BIAŁE (50)
grzbiety plastikowe do bindowania

22

GUMKA RECEPTURKA 50szt. W PLASTIKOWYM PUDEŁKU.
wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku (80%), wielokolorowe,
wytrzymałe i elastyczne,
rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych: 650-700%.

23

GUMKA RECEPTURKA 15szt. W PLASTIKOWYM PUDEŁKU
wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku (80%), wielokolorowe,
wytrzymałe i elastyczne, rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych: 650-700%.

24

HOLDER BEZ TAŚMY (50)
przezroczyste tworzywo typu plexi zapewnia trwałość identyfikatorów. Doskonałe
zabezpieczenie identyfikatora przed uszkodzeniem. Zastosowanie: wygodna kieszonka
na karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
wymiary wewnętrzne: 90x56 mm
wymiary zewnętrzne: 92x59 mm

25

IDENTYFIKATOR Z KLIPSEM
identyfikator rozmiaru klasycznej wizytówki
W komplecie karta opisowa na nazwisko
Wymiary 90 x 57mm

26

KALENDARZ BIURKOWY

27

KARTON A4 (100)
karton biały do bindowania o fakturze skóry, gramatura 250 g/m2

28

KLEJ W SZTYFCIE
Klej w sztyfcie umożliwia trwałe sklejanie papieru i cienkich kartonów. Jest czysty i
oszczędny w użyciu. Nie marszczy papieru. Klei papier, tekturę, etykiety, fotografie.
Najważniejsze cechy:
- Pojemność: 21 g.
- nietoksyczny
- bezzapachowy
- przezroczysty
KLIP 19MM
Metalowe .Dzięki potrójnemu procesowi galwanizacji odznaczają się wyjątkową
trwałością, 12 szt. w opakowaniu.

29
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30

KLIP 32MM
Metalowe .Dzięki potrójnemu procesowi galwanizacji odznaczają się wyjątkową
trwałością, 12 szt. w opakowaniu.

31

KLIP 41MM
Metalowe .Dzięki potrójnemu procesowi galwanizacji odznaczają się wyjątkową
trwałością, 12 szt. w opakowaniu

32

KLIP 51MM
Metalowe .Dzięki potrójnemu procesowi galwanizacji odznaczają się wyjątkową
trwałością, 12 szt. w opakowaniu.

33

KOŁOBRULION B5 /160 KRATKA Z KOLOROWYM MARGINESEM
Podwójna spirala, okładka kartonowa laminowana, kartki z mikroperforacją i dziurkami.
Gramatura papieru: 65 g/m2

34

KOŁONOTATNIK A5/160 KRATKA MIĘKKA OPRAWA 4 DZIURKI
Podwójna spirala, okładka kartonowa laminowana, kartki z mikroperforacją i dziurkami
Gramatura papieru: 65 g/m2

35

KOŁONOTATNIK A4/160 KRATKA MIĘKKA OPRAWA 4 DZIURKI
Podwójna spirala, okładka kartonowa laminowana, kartki z mikroperforacją i dziurkami.
Gramatura papieru: 65 g/m2

36

KOPERTA B5 samoklejąca BIAŁA (500 szt. w opakowaniu) NC gramatura papieru 90
g/m2

37

KOPERTA C4 samoklejąca BIAŁA (250 szt. w opakowaniu) NC gramatura papieru 90
g/m2

38

KOPERTA C5 HK KLEJONY DŁUŻSZY BOK (1000) gramatura papieru 90 g/m2

39

KOPERTA C6 samoklejąca BIAŁA (50 szt. w opakowaniu) NC gramatura papieru75
g/m2

40

KOPERTA DL samoklejąca BIAŁA okno prawe (1000 szt. w opakowaniu)NC
gramatura papieru 90 g/m2

41

KOPERTA POWIETRZNA BIAŁA CD 175/200
Koperty powietrzne (bąbelkowe) zgrzewane w kolorze białym. Koperty są wypełnione
folią bąbelkową tak, aby chroniły w najlepszy sposób transportowane przedmioty.
Klej zamykający kopertę jest chroniony paskiem papierowym, co pozwala w szybki i
łatwy sposób zamknąć bezpiecznie i trwale kopertę. Papier dodatkowo jest pokryty
śliską powłoką, która zapobiega przecieraniu się i jest miła w dotyku.
Papier: Gładki papier o gramaturze 100g/m2
Folia bąbelkowa: Gramatura 50g/m2
Każda koperta jest oznaczona symbolem rozmiaru oraz kodem kreskowym.
200 sztuk w opakowaniu.
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42

KOPERTA POWIETRZNA BIAŁA H/18
Koperty powietrzne (bąbelkowe) zgrzewane w kolorze białym. Koperty są wypełnione
folią bąbelkową tak, aby chroniły w najlepszy sposób transportowane przedmioty.
Klej zamykający kopertę jest chroniony paskiem papierowym, co pozwala w szybki i
łatwy sposób zamknąć bezpiecznie i trwale kopertę. Papier dodatkowo jest pokryty
śliską powłoką, która zapobiega przecieraniu się i jest miła w dotyku.
Papier: Gładki papier o gramaturze 100g/m2
Folia bąbelkowa: Gramatura 50g/m2
Każda koperta jest oznaczona symbolem rozmiaru oraz kodem kreskowym.
100 szt. w opakowaniu.

43

KOPERTA POWIETRZNA BIAŁA D/14
Koperty powietrzne (bąbelkowe) zgrzewane w kolorze białym. Koperty są wypełnione
folią bąbelkową tak, aby chroniły w najlepszy sposób transportowane przedmioty.
Klej zamykający kopertę jest chroniony paskiem papierowym, co pozwala w szybki i
łatwy sposób zamknąć bezpiecznie i trwale kopertę. Papier dodatkowo jest pokryty
śliską powłoką, która zapobiega przecieraniu się i jest miła w dotyku.
Papier: Gładki papier o gramaturze 100g/m2
Folia bąbelkowa: Gramatura 50g/m2
Każda koperta jest oznaczona symbolem rozmiaru oraz kodem kreskowym.
100 szt. w opakowaniu.

44

KOPERTA POWIETRZNA BIAŁA G/17
Koperty powietrzne (bąbelkowe) zgrzewane w kolorze białym. Koperty są wypełnione
folią bąbelkową tak, aby chroniły w najlepszy sposób transportowane przedmioty.
Klej zamykający kopertę jest chroniony paskiem papierowym, co pozwala w szybki i
łatwy sposób zamknąć bezpiecznie i trwale kopertę. Papier dodatkowo jest pokryty
śliską powłoką, która zapobiega przecieraniu się i jest miła w dotyku.
Papier: Gładki papier o gramaturze 100g/m2
Folia bąbelkowa: Gramatura 50g/m2
Każda koperta jest oznaczona symbolem rozmiaru oraz kodem kreskowym.
100 szt. w opakowaniu.

45

KOREKTOR MINI
Mały i poręczny kieszonkowy korektor w taśmie;
doskonały i trwały efekt korygowania – tekst
nie prześwituje z upływem czasu; suchy system
korekcji umożliwia natychmiastowe pisanie
ręczne lub na maszynie bezpośrednio po
korekcie; nie pozostawia śladów ani cieni na
kserokopiach i faksach; nie zawiera rozpuszczalników;
transparentna obudowa pozwala
kontrolować zużycie taśmy; bezpieczny dla
dzieci i przyjazny dla środowiska;
wymiar taśmy: 4,2 mm x 6 m.

46

KOSTKA 8,5/8,5/7 WKŁĄD KOLOR
Kostka papierowa - popularne kartki niezbędne w codziennej pracy
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47

KOSZULKI A4 KRYSTALICZNE
A4 krystaliczne, 55 mikronów, pudełko 100 szt.
Do przechowywania dokumentów o formacie A4
Multiperforowane - pasują do każdego segregatora
Koszulki otwierane u góry
Wykonane z folii PP krystalicznej

48

KOSZULKI B4 Z KLAPKĄ
przezroczyste, wykonane z gładkiej, matowej ekologicznej folii polipropylenowej (100
mikrometrów) ,
przystosowane do dokumentów w obwolutach,
boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza
przechowywane dokumenty, specjalnie wzmocniony brzeg, pasek z multiperforacją
25 szt. w opakowaniu

49
50
51
52

KREDA OKRĄŁA BIAŁA (48SZT)
KREDA BIAŁA PODLASKA
KREDA KOLOR
LINIJKA 20CM PLASTIKOWA
Linijki wykonane z przezroczystego polistyrenu, bardzo wysokiej jakości, a optymalnej
giętkości, gwarantowana dokładność wykonania skali, trwałe, nieścieralne podziałki,
zaokrąglane rogi.

53

LINIJKA 30CM PLASTIKOWA
Linijki wykonane z przezroczystego polistyrenu, bardzo wysokiej jakości, a optymalnej
giętkości, gwarantowana dokładność wykonania skali, trwałe, nieścieralne podziałki,
zaokrąglane rogi.

54

LINIJKA 50 CM PLASTIKOWA
Linijki wykonane z przezroczystego polistyrenu, bardzo wysokiej jakości, a optymalnej
giętkości, gwarantowana dokładność wykonania skali, trwałe, nieścieralne podziałki,
zaokrąglane rogi.

55

MARKER DO PŁYT CD
wodoodporny - idealny do opisywania płyt CD-R/RW, DVD-R/RW, a także do pisania
na szkle, drewnie, winylu, plastiku, itp.
produkt wykonany w 89% z materiałów przetworzonych
cienka końcówka (gr. linii pisania 0,8~1,0 mm)
długość linii pisania - 500 m.

56

MARKER DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH KOLORY DO UZGODNIENIA
z cienką okrągłą końcówką, linia pisania 1.200m.
zamiast tradycyjnego sączka zastosowano płynny tusz dozowany , w razie potrzeby
nawilżenia końcówki, za pomocą specjalnego tłoczka

57

MARKER KOŃCÓWKA OKRĄGŁA
Do stosowania na każdej powierzchni. Nie zawiera ksylenu i toluenu.

58

MARKER KOŃCÓWKA ŚCIĘTA
Do stosowania na każdej powierzchni. Nie zawiera ksylenu i toluenu.
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59

MARKER CD/DVD DWUSTRONNY CZARNY
dwustronny marker permanentny z szybkoschnącym tuszem, pisze po każdej
powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących: Fine - linia pisania 0,70 mm, długość
linii 800 m oraz ExtraFine - linia pisania 0,40 mm, długość linii 1100 m - przyjazny dla
środowiska, nie zawiera ksylenu - doskonały do opisywania płyt CD/DVD i folii

60

NABOJE ATRAMENTOWE NIEBIESKIE DŁUGIE (8 szt. w opakowaniu)

61

NAWILŻACZ -MACZAŁKA
Maczałka-gąbka w plastikowym pojemniku
plastikowy okrągły pojemnik z gąbką do nasączania wodą

62

NOŻYCZKI PRECYZYJNE 17CM
Trwałe ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ergonomiczny, miękki i
odporny na pęknięcia uchwyt jest wyprofilowany dla prawo i leworęcznych
osób. Zastosowanie: zdjęcia, papier, prace plastyczne.

63

NOŻYCZKI PRECYZYJNE 21CM
Trwałe ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ergonomiczny, miękki i
odporny na pęknięcia uchwyt jest wyprofilowany dla prawo i leworęcznych
osób. Zastosowanie: zdjęcia, papier, prace plastyczne.

64

OBWOLUTA A-4 150mikronów KRYSTALICZNA
Mocne, wysokiej jakości ofertówki do codziennego użytku
Idealne do przechowywania ważnych dokumentów
Mocna folia zabezpiecza zawartość przed uszkodzeniami
Najwyższa ochrona zawartości przed zniszczeniem dzięki wytrzymałej folii o grubości
0,15 mm, copysafe
Krystaliczna folia zapewnia dobrą widoczność zawartości
Bardzo duże wycięcie ułatwiające dostęp do dokumentów
Otwierane od góry i z prawej strony
25 szt. w opakowaniu

65

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY 0,5MM
Ołówek automatyczny dla profesjonalistów na grafity 0,5 mm. Doskonale nadaje się do
prac kreślarskich, wykresów jak również do zwykłego pisania. Posiada ergonomiczny
gumowy korpus, metalowy mechanizm zaciskowy oraz gumkę wymienną.

66

OŁÓWEK HB Z GUMKĄ
ołówek z mocnego, cedrowego drewna
szczególnie odporny na złamania dzięki klejonemu na całej długości grafitowi,
dobrze się temperuje

67

PAPIER PAKOWY W ROLCE 1M/5M
papier do pakowania służy jako opakowanie i ochrona
papier do pakowania jest mocny i elastyczny, dopasowuje się do kształtu przedmiotów
odporny na rozerwanie
wykonany z recyklowanego papieru.
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68

PINEZKA TABLICOWA
główka wykonana z plastiku; nóżka niklowana; dostępne w pojedynczych kolorach
60 szt. w opakowaniu.

69

PIÓRO ŻELOWE
najwyższy komfort pisania - ultra miękki, silikonowy uchwyt chroniący przed
odciskami, zgrubieniami naskórka i bólem palców
tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie
średnica kulki piszącej 0,7 mm
grubość linii pisania ok. 0,4 mm.

70

PIÓRO ŻELOWE
dwu kulkowa końcówka igłowa
gumowy, ergonomiczny uchwyt
grubość linii pisania 0,5 mm

71

PODKŁAD NA BIURKO
Podkładka na biurko z bezbarwną folią - kolorowa podkładka z wysoko przezroczystą
folią - praktyczny sposób na przechowywanie kalendarza, listy telefonów i adresów spód pokryty gąbką - spełniają również funkcję podkładki pod mysz idealnie chronią
biurko przed zabrudzeniem bądź zarysowaniem na wierzchu odchylana zakładka z
krystalicznej folii, pod którą można umieścić notatki szeroka gama kolorów pozwala na
dobranie podkładki do wystroju pomieszczenia - wymiary: 490 x 650 mm

72

POJEMNIK NA DŁUGOPISY „SIATKA”
wykonany z lakierowanego metalu, w kolorze czarnym

73

POJEMNIK NA KARTECZKI „SIATKA”
wykonany z lakierowanego metalu, w kolorze czarnym

74

POJEMNIK NA SPINACZE „SIATKA”
wykonany z lakierowanego metalu , w kolorze czarnym

75

POJEMNIK NA DOKUMENTY DYMNY
Pojemnik na dokumenty, idealnie pasuje do półki, stabilny, wytrzymały plastik
- wymiary zewn. (dł.xszer.x wys.): 260 x 72 x 256 mm
- szeroki grzbiet - (wewnętrzna pojemność 70 mm)
wygodny uchwyt, ułatwia wysunięcie pojemnika, miejsce na etykietę z opisem, niski
przód ułatwia wyjmowanie dokumentów

76

KARTECZKI INDEKSUJĄCE
samoprzylepne indeksy
4 kolory neonowe: różowy, żółty, zielony, pomarańczowy
ilość karteczek: 160 (4 x 40 szt.)
wymiary: 20 x 50 mm

77

PRZEKŁADKI A4
Przekładki kartonowe z mocnego i trwałego kartonu, w wersji z nadrukowanymi
indeksami lub bez, dostępne w wersji białej lub w jaskrawych kolorach
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78

ROZSZYWACZ
do usuwania zszywek o rozmiarach: 24/6, 26/6, no.10, 8/4; wykonany z metalu, górna
część pokryta tworzywem

79

SEGREGATOR A-5 KOLORY DO WYBORU
Oklejony na zewnątrz poliolefiną, która zabezpiecza przed zabrudzeniami i wzmacnia
okładkę, wewnątrz pokryty szarym papierem.
Dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie
Na grzbiecie otwór na palec, ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki
Na dolnych krawędziach metalowe okucia, chroniące przed niszczeniem okładek od
wielokrotnego wysuwania i wsuwania na półkę
Dwa otwory na przedniej okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące okładkę po
zamknięciu.

80

SEGREGATOR A-4 /75
Oklejony na zewnątrz poliolefiną, która zabezpiecza przed zabrudzeniami i wzmacnia
okładkę, wewnątrz pokryty szarym papierem.
Dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie
Na grzbiecie otwór na palec, ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki
Na dolnych krawędziach metalowe okucia, chroniące przed niszczeniem okładek od
wielokrotnego wysuwania i wsuwania na półkę
Dwa otwory na przedniej okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące okładkę po
zamknięciu.

81

SEGREGATOR A-4/50
Oklejony na zewnątrz poliolefiną, która zabezpiecza przed zabrudzeniami i wzmacnia
okładkę, wewnątrz pokryty szarym papierem.
Dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie
Na grzbiecie otwór na palec, ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki
Na dolnych krawędziach metalowe okucia, chroniące przed niszczeniem okładek od
wielokrotnego wysuwania i wsuwania na półkę
Dwa otwory na przedniej okładce na grzbiety mechanizmu, blokujące okładkę po
zamknięciu.

82

SEGREGATOR A4/35/4R KOLORY DO WYBORU
Stabilne wpięcie dokumentów do formatu A4, dzięki mechanizmowi 4-ringowemu.
Wygodne przekładanie kartek zapewnia standardowy mechanizm z ringami w kształcie
koła.
Łatwa identyfikacja zawartości - na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do opisu.
Wytrzymałość gwarantują okładki zewnętrzna i wewnętrzna wykonane z odpornego na
zniszczenia polipropylenu.

83

SEGREGATOR A4/35/2R KOLORY DO WYBORU
Wygodne przekładanie kartek zapewnia standardowy mechanizm z ringami w kształcie
koła.
Łatwa identyfikacja zawartości - na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do opisu.
Wytrzymałość gwarantują okładki zewnętrzna i wewnętrzna wykonane z odpornego na
zniszczenia polipropylenu.
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84

SKOROSZYT A4
Wygodny skoroszyt do przechowywania i prezentowania dokumentów o formacie A4 ,
przezroczysta przednia okładka umożliwia szybkie odszukanie odpowiedniego
skoroszytu , kolorowa tylna okładka i grzbiet , biały wyciągany pasek pozwala opisać
zawartość skoroszytu , wykonany z folii PP .

85

SKOROSZYT A4 WPINANY
Skoroszyt miękki wpinany - format A4 z paskiem multiperforowanym umożliwiającym
wpięcie do każdego rodzaju segregatora - tylna okładka kolorowa, przednia
przezroczysta - multiperforowane - pasują do każdego segregatora .

86

SKOROWIDZ 2/3 A4
Skorowidz - szyty, twarda oprawa - kartki w kratkę z indeksem alfabetycznym

87

SPINACZ KOLOROWY 26mm (1000) WOREK

88

SPINACZ KOLOROWY 26 mm PUDEŁKO MAGNETYCZNE

89

SPRĘŻONE POWIETRZE 400ML

90

SZNUREK JUTOWY 0,5KG

91

TABLICA KORKOWA 40/60

92

TABLICA KORKOWA 50/60

93

TABLICA KORKOWA 90/60

94

TABLICA suchościeralna magnetyczna 60/90

95

TABLICA suchościeralna magnetyczna 45/60

96

TACKA DYMNA
tacka biurowa, podłużna, na dokumenty formatu A4, wykonana z polistyrenu o
wysokiej wytrzymałości, bardzo grube ścianki nadają solidny wygląd i sprawiają, że jest
bardzo odporna na uderzenia, można ustawiać w stosy

97

TAŚMA CRISTAL
idealnie przezroczysta taśma jest najlepszym wykończeniem lub wzmocnieniem
wszędzie tam, gdzie liczy się estetyczny wygląd. Nie żółknie z upływem czasu, nie
pozostawia smug na fotokopiach, trwale łączy.
Rodzaj: biurowa, standardowa.
Kolor: transparentna.
Wymiar: 19 mm x 33m.

98

TAŚMA PRZEZROCZYSTA
Mocna taśma polipropylenowa z klejem hot melt (syntetyczne klej kauczukowy), trwale
łączy. Idealna do pakowania i uszczelniania kartonów.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

99

TASMA BRĄZOWA
Mocna taśma polipropylenowa z klejem hot melt (syntetyczne klej kauczukowy), trwale
łączy. Idealna do pakowania i uszczelniania kartonów.

100 TAŚMA DWUSTRONNA
Dwustronnie klejąca taśma bez podkładu. Świetnie nadaje się do przyklejania zdjęć w
albumach, wydruków oraz do drobnych napraw, wymagających sklejania lub łączenia.
101 TAŚA MATOWA
Mleczna taśma po przyklejeniu staje się niewidoczna, nie żółknie z czasem, nie odkleja
się, można po niej pisać, niewidoczna na fotokopiach;
taśma w pudełku;
rozmiar: 19 mm x 33 m.
102 TAŚMA MASKUJĄCA
taśma papierowa maskująca, idealna do oklejania kantów, kątów i naroży, szczególnie
przydatna podczas lakierowania, malowania
103 TECZKA A4 NA RZEP
Teczka na dokumenty A4 skrzydłowa, klasyczna, zamykana na rzep, z wysokiej jakości
grubego kartonu, oklejone folią PP, wyklejka w kolorze białym. Grzbiet 40 mm,
pojemność 120 kartek. Kolor: czarny, niebieski, zielony, czerwony.
104 TECZKA Z GUMKĄ BOX
wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm ,czarna wyklejka, pokryta folią
polipropylenową, czarna wyklejka z wysokiej jakości surowca ,do formatu A4,
szerokość grzbietu do 50 mm, zamykana na gumkę
105 TECZKA A4 Z GUMKĄ LAKIEROWA
Teczka do przechowywania i przenoszenia różnego rodzaju dokumentów.
Zwiększona wytrzymałość od standardowej teczki, dzięki lakierowanej jednostronnie
okładce.
Przejrzyste segregowanie dokumentacji - szeroka gama kolorystyczna.
Ochrona przed ewentualnym wysunięciem dokumentów - 3 wewnętrzne zakładki oraz
gumka wzdłuż dłuższego boku.
Trwała, wykonana z wysokiej jakości materiału - klej i karton posiadają certyfikaty
ISO 9001, 14001, FSC.
106 TEMERÓWKA METALOWA
wykonana ze stopu magnezu ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, kształt klina,
wgłębienia na bokach ułatwiające trzymanie
107 TUSZ DO PIECZĄTEK RÓŻNE KOLORY
108 WĄSY SKOROSZYTOWE SAMOPRZYLEPNE
109 WKŁAD UMR-87 DO UMN 207 UNI
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110 WPINKI A4 SAMOPRZYLEPNE
Listwa samoprzylepna do archiwizacji, uniwersalna perforacja pozwala na wpięcie do
każdego segregatora, praktyczne elementy umożliwiające wpinanie do segregatora
dokumentów, zastosowanie: wpinanie laminowanych arkuszy, wpinanie oprawianych
grzbietami przeźroczy lub zdjęć, dokładanie wizytówek, wpięcie dokumentów, które nie
pasują do standardowych „koszulek“, np. do zalaminowanych dokumentów lub
przeźroczy.
111 ZAKREŚLACZ
zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach
papieru (również faksowym i samokopiującym), duża odporność na wysychanie ,
szerokość linii od 2 do 5 mm
112 ZESZYT A5 KRATKA 16 kartek
wysoka jakość papieru, estetyczne wykończenia, modna grafika okładek. Okładka
kredowa z zadrukiem wewnętrznym o gramaturze 250 g/m2
Papier – kredowy
Gramatura papieru – 70 g/m2
Liniatura – kratka
113 ZESZYT A5 KRATKA 32 kartki
wysoka jakość papieru, estetyczne wykończenia, modna grafika okładek. Okładka
kredowa z zadrukiem wewnętrznym o gramaturze 250 g/m2
Papier – kredowy
Gramatura papieru – 70 g/m2
Liniatura – kratka
114 ZESZYT A5 KRATKA 60 kartek
wysoka jakość papieru, estetyczne wykończenia, modna grafika okładek. Okładka
kredowa z zadrukiem wewnętrznym o gramaturze 250 g/m2
Papier – kredowy
Gramatura papieru – 70 g/m2
Liniatura – kratka
115 ZESZYT A5 KRATKA 80 kartek
wysoka jakość papieru, estetyczne wykończenia, modna grafika okładek. Okładka
kredowa z zadrukiem wewnętrznym o gramaturze 250 g/m2
Papier – kredowy
Gramatura papieru – 70 g/m2
Liniatura – kratka
116 ZESZYT A5 KRATKA 96 kartek
wysoka jakość papieru, estetyczne wykończenia, modna grafika okładek. Okładka
kredowa z zadrukiem wewnętrznym o gramaturze 250 g/m2
Papier – kredowy
Gramatura papieru – 70 g/m2
Liniatura – kratka
117 ZSZYWACZ 10/15
posiadają metalowy mechanizm oraz element podający zszywki, możliwość zszywania
na zewnątrz, głębokość zszywania 45mm
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118 ZSZYWACZ 24/6
metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości
metalowy element podający zszywki
antypoślizgowy spód
możliwość zszywania „na zewnątrz”
zszywa do 25 kartek
głębokość wsunięcia kartki: 50 mm
zszywki: 24/6 lub 26/6
pojemność: 120 lub 150 zszywek
119 ZSZYWKI 24/6 (1000) ,
Zszywki są ocynkowane z myślą o ochronie środowiska odpowiadają normie
przemysłowej DIN 74 05.
Zszywki wykonane są z drutu stalowego o najwyższej jakości i wytrzymałości.
Opakowanie zawiera 1000szt. zszywek
Zszywają do 30 kartek
120 ZSZYWKI 10/15
Zszywki są ocynkowane z myślą o ochronie środowiska odpowiadają normie
przemysłowej DIN 74 05
Zszywki wykonane są z drutu stalowego o najwyższej jakości i wytrzymałości.
Opakowanie zawiera 1000szt. zszywek
Zszywają do 30 kartek
121 ZSZYWKI 24/6 (1000)
wysokiej jakości zszywki stalowe, galwanizowane
Wyboldowane certyfikaty w opisach należy dołączyć przy podpisywaniu umowy.

