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Segregator 180° Active Bebop
• segregator z linii BEBOP to produkt dedykowany nie tylko dla biura, także

dla wszystkich tych, którzy przechowują dokumenty w domu, załatwiają
swoje sprawy na mieście, dla studentów i uprawiających wolne zawody

• wykonany z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem
• okładki z atrakcyjnym wzorem i z innowacyjnym zapięciem
• wewnątrz na okładce zintegrowana koszulka na drobne notatki,

CD/DVD/BD czy wizytówki
• zaokrąglony grzbiet oraz wewnątrz uchwyt na długopis
• opatentowany mechanizm Leitz 180°
• wygodne zapięcie segregatora na gumkę
• mieści do 500 kartek, format A4
• drukuj opisy i etykiety prosto ze strony internetowej:

www.esselte.com-easyprint.com

• szer. grzbietu 50 mm • szer. grzbietu 75 mm

Uchwyt na długopis i kieszonka
na CD/DVD/BD i wizytówkę

INDEKS KOLOR CENA
LE5993 czerwony 44,56 zł/szt.
LE5994 niebieski 44,56 zł/szt.
LE5995 pomarańczowy 44,56 zł/szt.
LE1366 biały 44,56 zł/szt.
LE1367 czarny 44,56 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE5996 czerwony 44,56 zł/szt.
LE5997 niebieski 44,56 zł/szt.
LE5998 pomarańczowy 44,56 zł/szt.
LE1358 biały 44,56 zł/szt.
LE1359 czarny 44,56 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Segregator No.1 VIVIDA Plus
• bardziej pojemny, mieści więcej dokumentów niż inne dostępne na rynku
• nowy mechanizm Power No. 1 z precyzyjnie dociskającymi szczękami
• okładki Maxi, szersze o 1,5 cm niż A4, co daje możliwość segregowania

dokumentów przechowywanych w koszulkach za pomocą przekładek Maxi
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, co przedłuża jego żywotność,

chroni przed zabrudzeniami i wykrzywieniami okładek
• 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
• szerokość grzbietu 80 mm
• drukuj opisy i etykiety prosto ze strony internetowej:

www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS KOLOR CENA
ET6304 niebieski 15,18 zł/szt.
ET6303 czerwony 15,18 zł/szt.
ET6305 zielony 15,18 zł/szt.
ET6306 czarny 15,18 zł/szt.
ET6307 szary 15,18 zł/szt.
ET6467 biały 15,18 zł/szt.
ET6468 żółty 15,18 zł/szt.

STANDARDOWY

gwarancja
na mechanizm

Dźwignia nowego mechanizmu
Leitz otwiera się do 180°

– to łatwiejsze wkładanie
i wyjmowanie dokumentów.

Segregator dźwigniowy My Colour
• 9 różnych wariantów kolorystycznych
• kolorowe, wymienne, dwustronne etykiety opisowe
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PP
• dwa okute otwory RADO na przedniej okładce
• wzmocnione technologią STRONG LINE dolne krawędzie

nie narażają mebli na porysowanie

INDEKS KOLOR CENA
EB6586 biały/fioletowy 15,90 zł/szt.
EB6588 biały/różowy 15,90 zł/szt.
EB6592 biały/oliwkowy 15,90 zł/szt.
EB6591 czarny/biały 15,90 zł/szt.
EB6590 czarny/fioletowy 15,90 zł/szt.
EB6589 czarny/różowy 15,90 zł/szt.
EB6581 czarny/oliwkowy 15,90 zł/szt.
EB6583 oliwkowy/różowy 15,90 zł/szt.
EB6582 fioletowy/oliwkowy 15,90 zł/szt.

STANDARDOWY
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No.1 Power
• szer. grzbietu 50 mm • szer. grzbietu 75 mm

Segregator No.1 PP
• wykonane z wysokiej jakości materiałów
• nowy mechanizm z precyzyjnie dociskającymi szczękami
• nowa dźwignia mechanizmu z ergonomicznym dociskiem
• dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie
• na dolnych krawędziach metalowe okucia
• dwa otwory na przedniej okładce
• na grzbiecie otwór na palec
• drukuj opisy i etykiety prosto ze strony internetowej:

www.esselte.com-easyprint.com

No.1 VIVIDA
• szer. grzbietu 50 mm • szer. grzbietu 75 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET1628 czerwony 14,49 zł/szt.
ET1627 niebieski 14,49 zł/szt.
ET1629 zielony 14,49 zł/szt.
ET1630 żółty 14,49 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET6470 czerwony 14,49 zł/szt.
ET6469 niebieski 14,49 zł/szt.
ET1625 zielony 14,49 zł/szt.
ET1626 żółty 14,49 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET1104 niebieski 14,49 zł/szt.
ET1102 czerwony 14,49 zł/szt.
ET1105 zielony 14,49 zł/szt.
ET1100 żółty 14,49 zł/szt.
ET1106 czarny 14,49 zł/szt.
ET1099 biały 14,49 zł/szt.
ET1103 pomarańczowy 14,49 zł/szt.
ET1107 szary 14,49 zł/szt.
ET1109 bordowy 14,49 zł/szt.
ET5238 fioletowy 14,49 zł/szt.
ET1600 jasnoniebieski 14,49 zł/szt.
ET1601 jasnozielony 14,49 zł/szt.
ET1603 fuksja 14,49 zł/szt.
ET5239 turkusowy 14,49 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET1091 niebieski 14,49 zł/szt.
ET1089 czerwony 14,49 zł/szt.
ET1092 zielony 14,49 zł/szt.
ET1087 żółty 14,49 zł/szt.
ET1093 czarny 14,49 zł/szt.
ET1086 biały 14,49 zł/szt.
ET1090 pomarańczowy 14,49 zł/szt.
ET1094 szary 14,49 zł/szt.
ET1096 bordowy 14,49 zł/szt.
ET1097 fioletowy 14,49 zł/szt.
ET1598 jasnoniebieski 14,49 zł/szt.
ET1599 jasnozielony 14,49 zł/szt.
ET1602 fuksja 14,49 zł/szt.
ET1098 turkusowy 14,49 zł/szt.

STANDARDOWY

TESTOWANY
Gwarancja na precyzyjne

otwieranie i zamykanie
mechanizmu nawet do

10 000 razy

gwarancja
na mechanizm

Część kolekcji VIVIDA

Metalowe okucia Precyzyjny mechanizm Stabilnie stoi nawet
przy całkowitym wypełnieniu

Naturelle z mechanizmem No.1 Power
• szer. grzbietu 50 mm • szer. grzbietu 75 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET6151 kawowy 14,49 zł/szt.
ET6152 beżowy 14,49 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET6148 kawowy 14,49 zł/szt.
ET6149 beżowy 14,49 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator A4
• wysokiej jakości segregator oklejony folią PP
• wymienna etykieta opisowa na grzbiecie
• na dolnych krawędziach metalowe okucia

• szer. grzbietu 50 mm • szer. grzbietu 75 mm

INDEKS KOLOR CENA
PX1082 niebieski 6,99 zł/szt.
PX1081 czerwony 6,99 zł/szt.
PX1083 zielony 6,99 zł/szt.
PX1080 żółty 6,99 zł/szt.
PX1084 czarny 6,99 zł/szt.
PX5498 fioletowy 6,99 zł/szt.
PX5499 popielaty 6,99 zł/szt.
PX5500 pomarańczowy 6,99 zł/szt.
PX5501 bordowy 6,99 zł/szt.
PX5502 jasnoniebieski 6,99 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PX1077 niebieski 6,99 zł/szt.
PX1076 czerwony 6,99 zł/szt.
PX1078 zielony 6,99 zł/szt.
PX1075 żółty 6,99 zł/szt.
PX1079 czarny 6,99 zł/szt.
PX5493 fioletowy 6,99 zł/szt.
PX5494 popielaty 6,99 zł/szt.
PX5495 pomarańczowy 6,99 zł/szt.
PX5496 bordowy 6,99 zł/szt.
PX5497 jasnoniebieski 6,99 zł/szt.

STANDARDOWY



6
S

e
g

re
g

a
to

ry
z

m
e
ch

a
n
iz

m
e
m

88 www.partner21.pl

• szer. grzbietu 50 mm

INDEKS KOLOR CENA
UP5473 czerwony 6,99 zł/szt.
UP5468 czarny 6,99 zł/szt.
UP5469 niebieski 6,99 zł/szt.
UP5565 turkusowy 6,99 zł/szt.
UP5470 zielony 6,99 zł/szt.
UP5566 biały 6,99 zł/szt.
VP5140 żółty 6,99 zł/szt.
UP5567 popielaty 6,99 zł/szt.
UP6786 pastelowy róż 6,99 zł/szt.
UP6687 różowy 6,99 zł/szt.
UP6787 pastelowy błękit 6,99 zł/szt.
UP6788 waniliowy 6,99 zł/szt.
UP6789 kakaowy 6,99 zł/szt.
UP6688 jasnozielony 6,99 zł/szt.
VP5139 pomarańczowy 6,99 zł/szt.
UP5569 bordowy 6,99 zł/szt.
UP6689 jasnoniebieski 6,99 zł/szt.
UP6790 czekoladowy 6,99 zł/szt.
UP5564 fioletowy 6,99 zł/szt.

STANDARDOWY

• szer. grzbietu 75 mm

INDEKS KOLOR CENA
UP5467 czerwony 6,99 zł/szt.
UP5445 czarny 6,99 zł/szt.
UP5446 niebieski 6,99 zł/szt.
UP5562 turkusowy 6,99 zł/szt.
UP5447 zielony 6,99 zł/szt.
UP5547 biały 6,99 zł/szt.
UP5448 żółty 6,99 zł/szt.
UP5563 popielaty 6,99 zł/szt.
UP6781 pastelowy róż 6,99 zł/szt.
UP6680 różowy 6,99 zł/szt.
UP6782 pastelowy błękit 6,99 zł/szt.
UP6783 waniliowy 6,99 zł/szt.
UP6784 kakaowy 6,99 zł/szt.
UP6681 jasnozielony 6,99 zł/szt.
UP5548 pomarańczowy 6,99 zł/szt.
UP6640 bordowy 6,99 zł/szt.
UP6682 jasnoniebieski 6,99 zł/szt.
UP6785 czekoladowy 6,99 zł/szt.
UP5549 fioletowy 6,99 zł/szt.

STANDARDOWY

• szer. grzbietu 50 mm

INDEKS KOLOR CENA
DO5984 czarny 7,49 zł/szt.
DO8009 brązowy 7,49 zł/szt.
DO6087 czerwony 7,49 zł/szt.
DO6186 bordowy 7,49 zł/szt.
DO5986 zielony 7,49 zł/szt.
DO6201 biały 7,49 zł/szt.
DO6701 niebieski 7,49 zł/szt.
DO5985 żółty 7,49 zł/szt.
DO6043 pomarańczowy 7,49 zł/szt.
DO5796 szary 7,49 zł/szt.
DO6311 ciemnoniebieski 7,49 zł/szt.
DO5987 granatowy 7,49 zł/szt.
DO6180 fioletowy 7,49 zł/szt.
DO6098 turkusowy 7,49 zł/szt.
DO5839 różowy 7,49 zł/szt.
DO7423 jasnozielony 7,49 zł/szt.
DO8274 miedziany 7,49 zł/szt.

STANDARDOWY

• szer. grzbietu 75 mm

INDEKS KOLOR CENA
DO6599 czarny 7,49 zł/szt.
D08008 brązowy 7,49 zł/szt.
DO5980 czerwony 7,49 zł/szt.
DO6065 bordowy 7,49 zł/szt.
DO5983 zielony 7,49 zł/szt.
DO6097 biały 7,49 zł/szt.
DO6702 niebieski 7,49 zł/szt.
DO5981 żółty 7,49 zł/szt.
DO6038 pomarańczowy 7,49 zł/szt.
DO5792 szary 7,49 zł/szt.
DO6305 ciemnoniebieski 7,49 zł/szt.
DO5982 granatowy 7,49 zł/szt.
DO6064 fioletowy 7,49 zł/szt.
DO6066 turkusowy 7,49 zł/szt.
DO5838 różowy 7,49 zł/szt.
DO6306 złoty 7,49 zł/szt.
DO6307 miedziany 7,49 zł/szt.
DO7399 jasnozielony 7,49 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator A4 FCK
• wykonany z twardej tektury o grubości 2 mm,

pokryty folią polipropylenową z połyskiem
• posiada wytłoczona fakturę lnu
• wyposażony w wysokiej jakości mechanizm

dźwigniowy z dociskiem
• wzmocniony metalowymi okuciami,
• dwustronna, wymienna etykieta do opisu

Segregator A4 Master
• wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią PP (z grupy poliolefin) o strukturze
płótna (100 µm)

• grubość kartonu: 2,1 mm
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• numer kontrolny naniesiony pod mechanizmem dźwigniowym
• wzmocniony otwór na palec
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wymiary: 285x320x50 mm lub 285x320x�5 mm

gwarancja
na mechanizm

• szer. grzbietu 50 mm • szer. grzbietu 75 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET1117 niebieski 8,58 zł/szt.
ET1116 czerwony 8,58 zł/szt.
ET1118 zielony 8,58 zł/szt.
ET1115 żółty 8,58 zł/szt.
ET1119 czarny 8,58 zł/szt.
ET5488 biały 8,58 zł/szt.
ET1510 pomarańczowy 8,58 zł/szt.
ET1511 szary 8,58 zł/szt.
ET1512 bordowy 8,58 zł/szt.
ET1513 fioletowy 8,58 zł/szt.
ET1514 turkusowy 8,58 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET1112 niebieski 8,58 zł/szt.
ET1111 czerwony 8,58 zł/szt.
ET1113 zielony 8,58 zł/szt.
ET1110 żółty 8,58 zł/szt.
ET1114 czarny 8,58 zł/szt.
ET5580 biały 8,58 zł/szt.
ET6058 pomarańczowy 8,58 zł/szt.
ET6059 szary 8,58 zł/szt.
ET6060 bordowy 8,58 zł/szt.
ET6061 fioletowy 8,58 zł/szt.
ET6062 turkusowy 8,58 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator ekonomiczny PP
• oklejony na zewnątrz poliolefiną, a wewnątrz jasnoszarym

papierem
• dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie
• na dolnych krawędziach metalowe okucia
• drukuj opisy i etykiety prosto ze strony internetowej

www.esselte.com/easyprint
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Segregator bankowy No.1 VIVIDA
• wykonany z wysokiej jakości materiałów
• nowy mechanizm z precyzyjnie dociskającymi szczękami
• nowa dźwignia mechanizmu z ergonomicznym dociskiem
• dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie
• na dolnych krawędziach metalowe okucia
• na grzbiecie otwór na palec
• dwa otwory na przedniej okładce
• wymiary okładki: 285 x 231 mm
• szerokość grzbietu �5 mm
• drukuj opisy i etykiety prosto

ze strony internetowej:
www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS KOLOR CENA
ET1411 niebieski 19,70 zł/szt.
ET1410 czerwony 19,70 zł/szt.
ET1414 zielony 19,70 zł/szt.
ET1413 czarny 19,70 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET1122 niebieski 13,22 zł/szt.
ET1121 czerwony 13,22 zł/szt.
ET1123 zielony 13,22 zł/szt.
ET1124 czarny 13,22 zł/szt.
ET1120 biały 13,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator A5 No.1 VIVIDA
• segregator wykonany z wysokiej jakości

materiałów, aby posłużył jak najdłużej
• nowy mechanizm z precyzyjnie

dociskającymi szczękami
• nowa dźwignia mechanizmu

z ergonomicznym dociskiem
• na grzbiecie otwór na palec oraz dwustronna,

wymienna etykieta do opisu
• na dolnych krawędziach metalowe okucia
• dwa otwory na przedniej okładce
• szerokość grzbietu �5 mm
• drukuj opisy i etykiety prosto

ze strony internetowej:
www.esselte.com-easyprint.com

Segregator A5 LUX
• wykonany z twardej tektury o grubości 2 mm
• pokryty matową folią polipropylenową
• wyposażony w wysokiej jakości mechanizm dźwigniowy z dociskiem
• dwustronna, wymienna etykieta do opisu

INDEKS KOLOR CENA
UP1074 niebieski 8,24 zł/szt.
UP1072 czerwony 8,24 zł/szt.
UP1075 zielony 8,24 zł/szt.
UP1073 czarny 8,24 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator Marmurek A4 M
• wykonany z twardej tektury

o grubości 2 mm
• oklejka papierowa w szaro-czarny

marmurek
• wyposażony w wysokiej jakości

mechanizm dźwigniowy z dociskiem
• wzmocniony metalowymi okuciami
• samoprzylepna etykieta do opisu

INDEKS SZER. GRZBIETU CENA
UP5194 50 mm 6,09 zł/szt.
UP5126 �5 mm 6,09 zł/szt.
UP1071 80 mm 6,22 zł/szt.

STANDARDOWY

gwarancja
na mechanizm

gwarancja
na mechanizm

Segregator A4 Marmurek
• wykonany z twardej tektury
• wzmocniony metalowymi kantami
• pokryty oklejką papierową w czarno-biały marmurek

INDEKS SZER. GRZBIETU CENA
PX5168 50 mm 5,93 zł/szt.
PX5170 �5 mm 5,93 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator A4 z dwoma mechanizmami
dźwigniowymi
• wysokiej jakości segregator z zewnątrz pokryty niebieska folią, a wewnątrz

laminowanym papierem, szerokość grzbietu �5 mm
• zastosowanie dwóch mechanizmów dźwigniowych umożliwia przechowywanie

dwa razy większej ilości arkuszy A5 niż w standardowym segregatorze A5
• wyposażony w dwa standardowe mechanizmy Leitz, mocne i ergonomiczne,

objęte 3-letnią gwarancją
• drukuj opisy i etykiety prosto ze strony internetowej www.esselte.com/easyprint

INDEKS CENA
LE5388 45,53 zł/szt.

STANDARDOWY
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Segregator A4 Archiv/Archiv S
• wykonany z utwardzonego kartonu pozyskanego w drodze recyclingu
• grubość kartonu: 1,8 mm
• Archiv-S wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• wysokiej jakości dźwignia z dociskaczem
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony numer kontrolny
• wzmocniony otwór na palec
• wymiary: 285x320x�5 mm

Segregator A4 do akt osobowych
• do porządkowania i archiwizowania historii zatrudnienia
• przekładki A, B, C na dokumenty
• wykonany z tektury pokrytej lakierowaną okleiną
• 2-pierścieniowy mechanizm typu O, średnica 20 mm
• grzbiet o szerokości 35 mm
• wymiary: 255 x 315 x 35 mm

Segregator Marmurek A4 T
• wykonany z twardej tektury o grubości 2 mm
• oklejka papierowa w beżowo-czarny marmurek
• wyposażony w wysokiej jakości mechanizm

dźwigniowy z dociskiem
• dostępny w wersji z metalowymi okuciami

dolnej krawędzi
• samoprzylepna etykieta do opisu

INDEKS SZER. GRZBIETU CENA
UP1065 50 mm 5,67 zł/szt.
UP1064 �5 mm 5,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
DO6210 14,70 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator ringowy A4 Active Bebop
• segregator idealny do prezentacji, jak i do archiwizowania

dokumentów używanych codziennie
• wykonany z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach

z perłowym połyskiem
• okładki z atrakcyjnym wzorem i z innowacyjnym zapięciem
• wewnątrz na okładce zintegrowana koszulka na drobne

notatki, CD czy wizytówki
• zaokrąglony grzbiet oraz wewnątrz uchwyt na długopis
• opatentowany, innowacyjny mechanizm„SoftClick”

z 3. letnią gwarancją
• wygodne zapięcie segregatora na gumkę
• szer. grzbietu 30 mm, mieści do 280 kartek

INDEKS KOLOR CENA
LE5999 czerwony 44,76 zł/szt.
LE6000 niebieski 44,76 zł/szt.
LE6001 pomarańczowy 44,76 zł/szt.
LE1060 biały 44,76 zł/szt.
LE1061 czarny 44,76 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Mechanizm„SoftClick” ułatwia
otwieranie dźwigni.

Wstarczy nacisnąć
i mechanizm się zamyka.

INDEKS KOLOR CENA
DO1018 50 mm 5,65 zł/szt.
DO1200 �5 mm 5,65 zł/szt.

STANDARDOWY

• Archiv

INDEKS KOLOR CENA
DO1165 50 mm 5,98 zł/szt.
DO7778 �5 mm 5,98 zł/szt.

STANDARDOWY

• Archiv S

gwarancja
na mechanizm

gwarancja
na mechanizm

Segregator ekologiczny A4 TJ
• wykonany z twardej, jasnej tektury o grubości 2 mm,

niepowlekany
• wyposażony w wysokiej jakości mechanizm

dźwigniowy z dociskiem
• metalowe oczko grzbietowe
• samoprzylepna etykieta do opisu

INDEKS SZER. GRZBIETU CENA
UP5340 A450 5,49 zł/szt.
UP5119 A4/�5 5,49 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator kartonowy A3
• wykonany z bardzo grubego kartonu uzyskanego w pełni z recyclingu,

oklejonego dodatkowo papierem, kolor czarny
• posiada unikatowy mechanizm dźwigniowy, otwierający się o 180°,

co znacznie ułatwia wpinanie i przekładanie dokumentów
• segregator o formacie poziomym A3, dedykujemy wszystkim, którzy pracują

z dokumentami o dużych formatach, szerokość grzbietu �� mm
• duża etykieta grzbietowa do opisu zawartości
• wymiary: 318 x 480 mm (wys. x dł.)
• drukuj opisy i etykiety prosto ze strony internetowej www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS CENA
LE5874 67,29 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS SZER. GRZBIETU CENA
DO8122 A4/1� 13,33 zł/szt.
DO7394 A4/20 13,50 zł/szt.
DO8099 A4/25 11,88 zł/szt.
DO7044 A4/30 15,15 zł/szt.
DO7004 A4/40 17,08 zł/szt.
DO7042 A4/50 17,83 zł/szt.
DO6998 A4/�0 22,05 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator ringowy A4 Vivida
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną
• dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie
• szerokość grzbietu 35 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET1138 niebieski 12,76 zł/szt.
ET1137 czerwony 12,76 zł/szt.
ET1139 zielony 12,76 zł/szt.
ET1135 żółty 12,76 zł/szt.
ET1140 czarny 12,76 zł/szt.
ET1134 biały 12,76 zł/szt.
ET1141 szary 12,76 zł/szt.
ET1142 bordowy 12,76 zł/szt.

STANDARDOWY

• 4 ringi/25 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET1129 niebieski 11,67 zł/szt.
ET1128 czerwony 11,67 zł/szt.
ET1130 zielony 11,67 zł/szt.
ET1126 żółty 11,67 zł/szt.
ET1131 czarny 11,67 zł/szt.
ET1125 biały 11,67 zł/szt.
ET1132 szary 11,67 zł/szt.
ET1133 bordowy 11,67 zł/szt.

STANDARDOWY

• 2 ringi/25 mm

Segregator ringowy VIVIDA A5
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz

poliolefiną (chroni przed zabrudzeniami
i wykrzywieniami okładek)

• dwustronna, wymienna etykieta
na grzbiecie

• mechanizm z 2 kółkami (25 mm)
• szerokość grzbietu 35 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET5026 niebieski 11,56 zł/szt.
ET5025 czerwony 11,56 zł/szt.
ET5027 zielony 11,56 zł/szt.
ET5028 czarny 11,56 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
DO1166 A3/50, pion 111,95 zł/szt.
DO1167 A3/50, poziom 111,95 zł/szt.

STANDARDOWY
gwarancja

na mechanizm

Segregator ofertowy A4 Creative #1
• segregator premium produkowany w Szwajcarii
• na froncie przezroczysta kieszeń A4 do personalizacji
• wykonany z tektury obustronnie pokrytej ekologiczną folią PP
• 4-pierścieniowy mechanizm typu D
• wymienna etykieta grzbietowa i wewnętrzna kieszeń

na dokumenty

gwarancja
na mechanizm

Segregator A3 Plasti-Quatro
• wykonany z tektury obustronnie pokrytej ekologiczną folią PP (z grupy

poliolefin) o porowatej strukturze (130 µm), grubość kartonu: 3,0 mm
• na zewnątrz czarna folia, wewnątrz w kolorze szarym
• 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D z listwą dociskającą,

średnica pierścieni 35 mm, wzmocniony otwór na palec
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wymiary: 3�3x450x50 mm

Segregator
zaczepowy FCK A4/2
• wykonany z twardej tektury

oklejonej folią polipropylenową
• wytłoczona faktura lnu
• wyposażony w mechanizm

zaczepowy na 2 lub 4 ringi
• format A4
• szerokość grzbietu 25 mm

INDEKS OPIS KOLOR CENA
UP5407 2 ringi czerwony 6,71 zł/szt.
UP5426 2 ringi czarny 6,71 zł/szt.
UP5401 2 ringi niebieski 6,71 zł/szt.
UP5406 2 ringi zielony 6,71 zł/szt.
UP5512 2 ringi żółty 6,71 zł/szt.
UP5338 4 ringi czerwony 7,64 zł/szt.
UP5337 4 ringi czarny 7,64 zł/szt.
UP5429 4 ringi niebieski 7,64 zł/szt.
UP5459 4 ringi zielony 7,64 zł/szt.
UP5463 4 ringi żółty 7,64 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS KOLOR CENA
UP5135 2 ringi czerwony 7,24 zł/szt.
UP5136 2 ringi czarny 7,24 zł/szt.
UP5137 2 ringi niebieski 7,24 zł/szt.
UP5140 2 ringi zielony 7,24 zł/szt.
UP5141 2 ringi żółty 7,24 zł/szt.
UP5015 4 ringi czerwony 8,02 zł/szt.
UP5016 4 ringi czarny 8,02 zł/szt.
UP5017 4 ringi niebieski 8,02 zł/szt.
UP5020 4 ringi zielony 8,02 zł/szt.
UP5021 4 ringi żółty 8,02 zł/szt.

STANDARDOWY

Segregator
zaczepowy FCK A4/4
• wykonany z twardej tektury

oklejonej folią polipropylenową
• wytłoczona faktura lnu
• wyposażony jest w mechanizm

zaczepowy na 2 lub 4 ringi
• format A4
• szerokość grzbietu 40 mm
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INDEKS OPIS CENA
ET1554 2 RR / 1� x 29 mm 17,62 zł/szt.
ET1555 2 DR / 20 x 3� mm 18,02 zł/szt.
ET6973 2 DR / 25 x 44 mm 18,60 zł/szt.
ET1550 4 DR / 20 x 3� mm 20,16 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Segregatory Panorama A4 Maxi
• segregator A4 MAXI idealnie nadaje się do dokumentów przechowywanych w koszulkach
• 3 kieszenie na okładkach dla tworzenia indywidualnej oferty w segregatorze Panorama
• wewnętrzne 2 przezroczyste kieszonki na wizytówki i luźne kartki z notatkami
• wykonane z polipropylenu (PP), które w przeciwieństwie do PVC jest przyjazne

dla środowiska i jednocześnie odporne na zmiany temperatur
• folia PP jest przyklejona bezpośrednio na całej powierzchni kartonu,

więc nie ma bąbelków powietrza na powierzchni okładek
• RR - ringi okrągłe, DR - ringi w kształcie liter„D”
• format A4 Maxi, kolor biały

Segregator Panorama A4
• wykoanny z folii PCV z przezroczystymi kieszeniami

na przedniej okładce i grzbiecie, które umożliwiają
umieszczenie materiałów reklamowych

• mechanizm 4-ringowy w kształcie litery D przy wielkości
zamka 35mm i 52 mm oraz okrągły przy wielkości 1� mm

INDEKS OPIS KOLOR CENA
BF5425 zamek 1� mm / grzbiet 25 mm biały 12,91 zł/szt.
BF5419 zamek 1� mm / grzbiet 25 mm granatowy 12,91 zł/szt.
BF1092 zamek 35 mm / grzbiet 45 mm biały 13,93 zł/szt.
BF1096 zamek 35 mm / grzbiet 45 mm granatowy 13,93 zł/szt.
BF5521 zamek 52 mm / grzbiet �5 mm biały 15,96 zł/szt.
BF5523 zamek 52 mm / grzbiet �5 mm granatowy 15,96 zł/szt.

STANDARDOWY

Etykiety na segregatory
• etykiety do profesjonalnego i estetycznego oznaczania segregatorów
• pasują do większości popularnych segregatorów dostępnych
na rynku (zarówno szerokich jak i wąskich)

• doskonale kryją stare opisy i etykiety
(wykonane ze specjalnego, kryjącego materiału)

• ułatwiają sprawne odnalezienie wybranego dokumentu
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych i laserowych
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform
oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD PROD. ROZmIAR ETyKIET / ARKUSZ ARKUSZy / OPAKOwANIE ETyKIET / OPAKOwANIE CENA
Zw1056 L4��1-25 192 x �1 mm 4 25 100 48,31 zł/op.
Zw1057 L4��0-25 192 x 38 mm � 25 1�5 48,31 zł/op.
Zw5625 L4�59-25 �1 x 29� mm 3 25 �5 48,31 zł/op.
Zw5697 L4�58-25 38 x 29� mm 5 25 125 48,31 zł/op.

P RESTIŻOWY

L4758-25L4759-25L4760-25L4761-25

Segregatory Panorama A4
• posiadają kieszeń na okładce tytułowej na grzbiecie
• wyposażone w mechanizm 4. ringowy„D”
• minimalna gramatura wkładek to 1�0-220 g/m²

(łatwo się wsuwa i nie zagina)
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz PP, kolor biały

INDEKS OPIS CENA
ET1396 4 RR / 1� x 30 mm 15,96 zł/szt.
ET1397 4 DR / 20 x 38 mm 16,38 zł/szt.
ET5843 4 DR / 25 x 44 mm 16,82 zł/szt.
ET1398 4 DR / 30 x 51 mm 18,76 zł/szt.
ET1402 4 DR / 50 x �� mm 22,84 zł/szt.
ET5550 4 DR / �0 x 8� mm 30,40 zł/szt.

EKONOMICZNY
Etykiety grzbietowe
do segregatorów
• przeznaczone do zmiany lub odnowienia

informacji zawartej na grzbiecie segregatora
• opakowanie 10 szt.

INDEKS SZER. GRZBIETU CENA
ET6937 50 mm 7,67 zł/op.
ET6945 �5 mm 7,67 zł/op.

STANDARDOWY
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PRZEKŁADKI

Przekładki polipropylenowe z możliwością nadruku
• karta 350 mic., przekładki 300 mic., kolorowe indeksy
• przezroczysta karta opisowa, pod którą można włożyć zadrukowaną według

schematu kartkę A4
• schemat dostępny jest na stronie www.esselte.com/projectsystem

lub można go zamówić mailem pod adresem: projectindex@esselte.com,
wpisując w tytule maila„Project Index”

• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• format A4 maxi (245 x 29� mm)
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS OPIS CENA
ET6233 1-5 18,40 zł/op.
ET6234 1-� 21,07 zł/op.
ET6235 1-10 26,40 zł/op.
ET6236 1-12 31,24 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki z kolorowego polipropylenu
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją wzmocniony jest folią
• przekładki i indeksy w 5 kolorach
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• format A4, lub A4 MAXI (245 x 29� mm)
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS OPIS CENA
ET5029 5 kart, A4 5,31 zł/op.
ET5030 10 kart, A4 9,49 zł/op.
ET1461 12 kart, A4 10,29 zł/op.
ET1462 20 kart, A4 16,16 zł/op.
ET5033 10 kart, maxi 12,09 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki polipropylenowe multicolor A4 Maxi
• wykonane ze sztywnego PP o bajecznych odcieniach kolorystycznych

(opalizujący fiolet, stonowany róż, turkus, efektowne odcienie szarości)
• bardzo wytrzymałe i eleganckie
• lekko przezroczyste karty
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją jest wzmocniony folią
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• format A4 MAXI umożliwia segregowanie dokumentów w koszulkach
• opakowanie: 20 szt. (� kart), 10 szt. (12 kart)
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS OPIS CENA
ET1556 � kart 18,96 zł/op.
ET1557 12 kart 31,09 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki z kolorowego
polipropylenu
• karta informacyjno-opisowa
• przekładki i indeksy w 5 kolorach
• multiperforowane – pasują

do każdego segregatora
• format A4

INDEKS OPIS CENA
PX1116 5 kart 3,74 zł/op.
PX1117 10 kart 6,31 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki polipropylenowe
• kolor szary
• multiperforowane – pasują do każdego

segregatora
• karta informacyjno-opisowa,

której pasek z perforacją wzmocniony
jest folią

• format A4 lub A4 maxi (245 x 29� mm)
• drukuj opisy prosto ze strony

internetowej:
www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS OPIS CENA
ET1167 1-10 7,38 zł/op.
ET1163 1-12 7,82 zł/op.
ET1164 1-31 17,22 zł/op.
ET1166 A-Z 11,62 zł/op.
ET1463 A-Z maxi 13,64 zł/op.
ET1169 1-� 5,82 zł/op.
ET6215 1-20 11,07 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki polipropylenowe
• w kolorze szarym
• karta informacyjno-opisowa
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• format A4

INDEKS OPIS CENA
PX1110 1-5 2,60 zł/op.
PX1111 1-10 4,54 zł/op.
PX1112 1-12 5,23 zł/op.
PX1113 1-20 7,74 zł/op.
PX1114 1-31 10,43 zł/op.
PX1115 A-Z 7,83 zł/op.

STANDARDOWY



6
P

rz
e
kł

a
d

ki

94 www.partner21.pl

Przekładki A4
kartonowe Mylar
• wykonane z białego, mocnego

kartonu 1�0 g/m²
• kolorowe indeksy wzmocnione folią Mylar
• karta informacyjno-opisowa, której

pasek z perforacją wzmocniony jest folią
• multiperforowane – pasują do każdego

segregatora
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej:

www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS OPIS CENA
ET5140 1-5 8,47 zł/op.
ET5141 1-10 12,22 zł/op.
ET5143 1-12 14,58 zł/op.
ET5142 1-20 20,78 zł/op.
ET5144 1-31 26,78 zł/op.
ET5356 A-Z 20,78 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki kartonowe Mylar MAXI
z kartą do wielokrotnego opisu
• laminowana z dwóch stron karta

informacyjno-opisowa, po której można pisać
i wielokrotnie korygować,
używając do ścierania plastikowej gumki
(do opisywania zalecamy używania
permanentnych cienkopisów,
markerów lub długopisów kulkowych)

• kolorowe indeksy wzmocnione folią Mylar
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• format A4 MAXI (245 x 29� mm)

INDEKS OPIS CENA
ET6238 1-10 14,36 zł/op.
ET6239 1-12 16,93 zł/op.
ET6240 1-31 31,29 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
EB1069 numeryczne 1-5 5,20 zł/op.
EB1070 numeryczne 1-10 10,13 zł/op.
EB1071 numeryczne 1-12 12,17 zł/op.
EB1072 numeryczne 1-31 30,93 zł/op.
EB1073 miesięczne 20,13 zł/op.
EB1074 alfabetyczne A-Z 12,17 zł/op.
EB1075 5 części 5,23 zł/op.
EB1076 10 części 10,13 zł/op.
EB1077 12 części 12,17 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
LE1046 5 kart 10,33 zł/op.
LE1047 10 kart 16,44 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki A4 kartonowe, kolorowe
• wykonane z białego, mocnego kartonu 1�0 g/m²
• indeksy w 5 kolorach wzmocnione folią
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• karta informacyjno-opisowa, której pasek z perforacją

wzmocniony jest folią
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej: www.esselte.com-easyprint.com

Przekładki kartonowe
kolorowe
• wykonane z białego, mocnego

kartonu 1�0 g/m²
• przekładki i indeksy w 5 kolorach
• karta informacyjno-opisowa, której pasek

z perforacją wzmocniony jest folią
• multiperforowane – pasują do każdego

segregatora
• drukuj opisy prosto ze strony internetowej:

www.esselte.com-easyprint.com

INDEKS OPIS CENA
ET5038 A4 (5 kart) 4,44 zł/op.
ET5036 A4 (10 kart) 7,31 zł/op.
ET6119 A4 (12 kart) 8,11 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki Light
• służą do segregacji dokumentów
• łatwe do personalizacji
• wykonane z beżowego papieru

o gramaturze 90 g/m²

Przekładki kartonowe
i Mylar
• sztywny biały karton 1�0 g/m²
• indeksy wzmocnione laminowaną

folią PP
• opisowa strona tytułowa
• indeksy czyste lub z oznaczeniami

alfabetycznymi i numerycznymi

INDEKS OPIS CENA
PX5474 A4 5 2,86 zł/op.
PX5475 A4 10 5,40 zł/op.
PX5476 A4 12 6,26 zł/op.
PX5477 numerowana A4 1-5 3,97 zł/op.
PX5478 numerowana A4 1-10 6,11 zł/op.
PX5479 numerowana A4 1-12 6,83 zł/op.
PX5480 numerowana A4 1-20 10,60 zł/op.
PX5481 numerowana A4 1-31 15,57 zł/op.
PX5482 kolorowa A4 5 3,29 zł/op.
PX5483 kolorowa A4 10 5,26 zł/op.
PX5484 kolorowa A4 12 6,11 zł/op.
PX5486 kolorowa A5 5 1,77 zł/op.
PX5485 A4 AZ 13,31 zł/op.

STANDARDOWY
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INDEKS KOLOR CENA
DO5908 czerwony 11,76 zł/op.
DO1045 zielony 11,76 zł/op.
DO5012 biały 11,76 zł/op.
DO1046 niebieski 11,76 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
DO1047 żółty 11,76 zł/op.
DO1048 pomarańczowy 11,76 zł/op.
DO1105 szare 11,76 zł/op.
DO1049 różowe 11,76 zł/op.
DO5551 mix kolorów 11,76 zł/op.

STANDARDOWY

Przekładki kartonowe 1/3 A4 do segregatorów
• praktyczne - do wpinania zarówno w pionie jak i w poziomie
• wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m²
• w 8 kolorach lub miksie kolorystycznym
• dziurkowanie: 4
• wymiary: 235 x 105 mm
• opakowanie: 100 szt. w folii

Przekładki indeksujące IndexMaker™
• przekładki do segregatorów A4 z indeksami oraz kartą opisową do indywidualnego wydruku
• wykonane z kartonu o gramaturze 190 g/m²
• każda przekładka posiada laminowany indeks z miejscem na wklejenie indywidualnie
wydrukowanego opisu (w zestawie specjalny arkusz z etykietami do tworzenia indeksów)

• uniwersalna, wzmacniana perforacja umożliwia wpięcie do każdego typu segregatorów
• laminat wzmacniający otwory do segregatorów oraz indeksy zapewnia
długotrwałe użytkowanie przekładek

• przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych i laserowych
• przekładki z certyfikatem FSC – wykonane z papieru pochodzącego
z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych.

• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform
oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD PROD. KOD DO OPROGRAmOwANIA ROZmIAR LICZBA PRZEKłADEK CENA
Przekładki z białymi indeksami
Zw6351 18100�1 L�455-5 225 x 29� mm 5 25,91 zł/op.
Zw6352 18120�1 L�455-10 225 x 29� mm 10 32,91 zł/op.
Zw6353 1�400�1 L�455-12 225 x 29� mm 12 33,47 zł/op.
Przekładki z kolorowymi indeksami
Zw6368 14380�1 L�410-5 225 x 29� mm 5 25,91 zł/op.
Zw6369 14390�1 L�410-� 225 x 29� mm � 26,00 zł/op.
Zw6370 14130�1 L�410-12 225 x 29� mm 12 33,47 zł/op.

P RESTIŻOWY

Obustronne kieszenie z wymiennymi indeksami
• umożliwiają przechowywanie dokumentów po obu stronach przekładki, dzięki obustronnym kieszeniom
• przezroczysty materiał zapewnia czytelność dokumentów
• każda przekładka posiada kieszonkę na indeks
• w opakowaniu znajduje się arkusz z indeksami do indywidualnego przygotowania
• arkusz z indeksami można zadrukować na wszystkich typach drukarek laserowych oraz atramentowych
• po zadrukowaniu arkusza oddziel poszczególne indeksy korzystając z perforacji
i włóż do odpowiedniej przekładki

• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform
oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD PROD. KOD DO OPROGRAmOwANIA ROZmIAR LICZBA KIESZENI CENA
Zw6364 5�20501 L�43�-5 250 x 300 mm 5 17,53 zł/op.
Zw6365 5�21501 L�43�-� 250 x 300 mm � 17,84 zł/op.
Zw6366 5�23501 L�43�-10 250 x 300 mm 10 24,80 zł/op.
Zw6367 5�24501 L�43�-12 250 x 300 mm 12 28,91 zł/op.

P RESTIŻOWY

Przekładki organizujące Project Manager Elba For Business
• umożliwiają elastyczną i wielopoziomową organizację dokumentów

w segregatorach dźwigniowych i ringowych
• uniwersalna europerforacja pozwalająca na stosowanie przekładek

we wszystkich typach segregatorów
• łatwy podział na rozdziały i podrozdziały, dzięki zastosowaniu dwóch różnych kolorów
• wykonane z bardzo cienkiego, a zarazem niezwykle wytrzymałego tworzywa

i kombinacji pionowych i poziomych registrów
• 5 przekładek wykonanych z grubego kartonu, 15 przekładek wykonanych z cienkiego,

elastycznego PP
• format: A4+
• opakowanie 10 szt.

INDEKS CENA
EB1098 15,33 zł/op.

P RESTIŻOWY
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Koszulki groszkowe IDEST
• wykonane z folii PP
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• opakowanie 100 szt. w folii

INDEKS OPIS CENA
PX1085 A4 8,48 zł/op.
PX1322 A5 8,48 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki groszkowe A3
• wykonane z folii PP o grubości �5 mic.
• multiperforowane – pasują

do każdego segregatora
• opakowanie 10 szt. w folii

INDEKS OPIS CENA
ET5755 poziome 23,51 zł/op.
ET5754 pionowe 23,51 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki groszkowe A4 i A5
• wykonane z ekologicznej folii PP o grubości 45-50 mic.
• otwarte na górze, przezroczyste, antyelektrostatyczne
• na dokumenty w formacie A4 i A5
• specjalnie wzmocniony brzeg
• pasek z multiperforacją
• opakowanie 100 szt. - folia

INDEKS OPIS CENA
DO6922 A4, 45 mic. 10,36 zł/op.
DO6661 A4, 50 mic. 10,87 zł/op.
DO1080 A5, 50 mic. 8,87 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki groszkowe A4 i A5
• wykonane z folii PP
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• opakowanie 100 szt.

INDEKS OPIS OPAKOwANIE CENA
ET1171 A4, 48 mic. folia 15,04 zł/op.
ET1170 A4, 48 mic. pudełko 17,76 zł/op.
ET1179 A4, 110 mic. pudełko 68,73 zł/op.
ET5052 A5, 44 mic. folia 12,11 zł/op.

STANDARDOWY

Kierunek
otwierania

Kierunek
otwierania

Koszulki groszkowe A4
otwierane z góry
i z lewej strony
• otwieranie koszulki z dwóch stron

umożliwia dopisywanie informacji
na dokumentach bez potrzeby
ich całkowitego wyjmowania

• wykonane z folii PP o grubości
105 mic.

• multiperforowane – pasują
do każdego segregatora

• opakowanie 100 szt. w pudełku

INDEKS CENA
ET1181 87,58 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
ET5927 25,62 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki A4 Maxi
• są nieco szersze niż koszulki A4, dzięki czemu można

przechowywać w nich grube pliki czy katalogi
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• otwierane u góry
• wykonane z mocnej folii polipropylenowej (PP)
• mieszczą do �0 kartek, papieru o gramaturze 90 g/m²
• opakowanie 10 szt. w folii
• grubość 120 mic.
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Metalowa krawędź utrzymuje równo dokumenty w segregatorze.

Koszulki groszkowe na katalogi
• wykonane z folii PP o grubości 1�0 mic.
• poszerzany brzeg umożliwia przechowywanie katalogów,

cenników i grubych ofert (zwiększa pojemność koszulki
o 23 mm)

• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• 3 rodzaje: 1. z metalową krawędzią, 2. z klapką,

3. standardowe
– 1. dzięki metalowej krawędzi w koszulce można

przechowywać ciężkie pliki i nawet częste ich
przesuwanie nie uszkodzi perforacji

– 2. otwierana klapka zabezpiecza dokumenty
przed wypadaniem

INDEKS OPIS OPAK. CENA
ET1522 z metalową krawędzią 3 szt. 33,53 zł/op.
ET1523 z klapką 5 szt. 49,51 zł/op.
ET1187 standardowe 10 szt. 64,93 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
PX1044 24,38 zł/op.

STANDARDOWY

Sztywne koszulki A4 PCV
• wykonane ze sztywnej wysokoprzezroczystej folii PCV
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• opakowanie 25 szt. w folii

INDEKS OPIS OPAKOwANIE CENA
ET7066 40 mic. folia 21,80 zł/op.
ET5039 55 mic. pudełko 26,60 zł/op.
ET1174 �5 mic. pudełko 55,31 zł/op.
ET1178 105 mic. folia 72,60 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki krystaliczne A4
• wykonane z folii PP
• multiperforowane – pasują

do każdego segregatora
• opakowanie 100 szt. w pudełku

Koszulki poszerzane na katalogi
• przeznaczone na katalogi lub dużą ilość dokumentów
• wykonane z mocnej, elastycznej i wysokoprzezroczystej folii PVC

o grub. 180 mic. (koszulka z klapką) lub 140 mic. (koszulka bez klapki)
• zgrzane w literę„U”
• boki poszerzane do pojemności 25 mm
• posiadają wzmocnioną perforację umożliwiającą wpięcie

do segregatora z dowolnym ringiem
• opakowanie 10 szt.

Koszulki PP wysokokrystaliczne A4 i A5
• wykonane z gładkiej ekologicznej folii PP o grubości 45-50 mic.
• otwarte na górze, przezroczyste, antyelektrostatyczne
• na dokumenty w formacie A4
• specjalnie wzmocniony brzeg, pasek z multiperforacją
• opakowanie 100 szt.

INDEKS OPIS CENA
DO6710 A4, 45 mic. 14,62 zł/op.
DO6881 A4, 50 mic. 15,31 zł/op.
DO7825 A5, 50 mic. 13,60 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulka A4 Prestige
• koszulka wykonana z wysokiej jakości mocnej

i elastycznej folii PVC o grubości 90 mic.
• posiada wzmocnioną, kolorową perforację umożliwiającą

wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem
• opakowanie 10 szt.

INDEKS KOLOR CENA
BF5575 mix kolorów 8,40 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
BF5558 poszerzana 35,78 zł/op.
BF5834 poszerzana z klapką 49,78 zł/op.

STANDARDOWY
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INDEKS CENA
ET5883 17,07 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki z klapką
• wykonane z mocnego PP o grubości 100 mic.
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• boczna klapka chroni dokumenty przed wypadaniem
• opakowanie 10 szt. w folii

INDEKS CENA
PX1045 25,00 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki A4 z klapką
• wykonane z mocnego PCV
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• boczna klapka chroni dokumenty przed wypadaniem
• opakowanie 25 szt. w folii

INDEKS CENA
ET1524 34,91 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki zamykane na suwak
• wykonane z mocnego PCV o grubości 200 mic.
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• wzdłuż dłuższej krawędzi suwak, który chroni dokumenty przed wypadaniem
• wymiary 215 x 30� cm
• opakowanie 5 szt. w folii

Koszulki A4 Quick’n krystaliczne
• wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o grubości �5 mic.
• otwierane z góry
• idealne do pracy z rzutnikiem
• posiadają profilowany lewy górny róg ułatwiający wkładanie dokumentów
• opakowanie 500 szt. – karton

INDEKS CENA
EB1065 265,00 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
DO1729 7,56 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki groszkowe PP B4 z klapką
• wykonane z gładkiej, matowej ekologicznej folii PP o grubości 100 mic.
• przeznaczone na dokumenty w formacie A4 lub B4
• przystosowane do przechowywania dokumentów w obwolutach
• boczna klapka ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo

zabezpiecza przechowywane dokumenty przed wypadnięciem
• pasek z multiperforacją, specjalnie wzmocniony brzeg
• opakowanie 10 szt.

INDEKS CENA
LE6037 15,67 zł/op.

P RESTIŻOWY

Koszulki Bebop z klapką
• do przenoszenia, segregowania i archiwizowania dokumentów o formacie A4
• wykonane z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem
• multiperforowane – pasują do każdego segregatora
• można je schować do szerokiej teczki Bebop, organizera oraz mieszczą się

także w standardowych pojemnikach oraz półkach na dokumenty
• mieści do 50 kartek
• mix kolorów, opakowanie 3 szt.
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INDEKS CENA
ET5235 15,84 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki na wizytówki
• wykonane z folii PP o grubości 120 mic.
• każda koszulka mieści 1� wizytówek
• multiperforowane – pasują do każdego

segregatora
• opakowanie 10 szt. w folii

OFERTÓWKI

INDEKS FORmAT GRUBOŚĆ CENA
PX1042 A4 15 mic. 19,08 zł/op.
PX1041 A4 20 mic. 21,25 zł/op.
PX1043 A5 20 mic. 15,63 zł/op.

STANDARDOWY

Ofertówki krystaliczne
• wykonane z przezroczystej folii PCV
• otwierane u góry i z prawej strony
• opakowanie 25 szt. w folii

INDEKS CENA
ET1309 40,40 zł/op.

STANDARDOWY

Ofertówki A4 groszkowe
• wykonane z folii PP o grubości 90 mic.
• otwierane u góry i z prawej strony
• wycięcie na palec ułatwia wyjmowanie

i wkładanie dokumentów
• opakowanie 100 szt. w pudełku

INDEKS CENA
ET1160 111,78 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki na CD/DVD/BD
• specjalna warstwa ochronna

zabezpiecza płytę CD/DVD
• uniwersalna perforacja umożliwia

przechowywanie płyt
w segregatorze lub skoroszycie

• w zestawie etykiety i fiszki
• pojemność koszulki 4 CD/DVD
• wymiary 210 x 29� mm
• opakowanie 10 szt. w folii

INDEKS CENA
ET6884 34,87 zł/op.

STANDARDOWY

Koszulki Project Combo na dokumenty
i CD/DVD/BD
• posiadają kieszeń na dokumenty A4 oraz zintegrowaną boczną,

kieszeń na dwie CD/DVD/BD
• kieszenie na CD/DVD/BD zakończone są klapką, aby płyty nie wypadały
• boczna kieszeń na CD/DVD/BD składa się do środka, przylegając

do kieszeni na dokumenty, dzięki czemu dokumenty i CD/DVD/BD
można przechowywać w segregatorach A4 oraz segregować je
za pomocą przekładek A4 MAXI

• grubość folii 120 mic.
• opakowanie folia/5 szt.

Ofertówki A4 krystaliczne
• wykonane z folii PCV o grubości 150 mic.
• otwierane u góry i z prawej strony,
zaokrąglone narożniki

• wycięcie ułatwiające wyjmowanie
i wkładanie dokumentów

• opakowanie 25 szt. w folii

INDEKS KOLOR CENA
ET5179 przezroczysty 44,76 zł/op.
ET5183 niebieski 50,22 zł/op.
ET5181 czerwony 50,22 zł/op.
ET5184 zielony 50,22 zł/op.
ET5180 żółty 50,22 zł/op.

STANDARDOWY
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Ofertówka Bebop
• do przenoszenia dokumentów lub składania ofert
• wykonana z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem
• wygodne wycięcie w ofertówce do łatwego wyjmowania dokumentów
• można ją schować do szerokiej teczki Bebop, organizera, mieści się także
w standardowych pojemnikach oraz półkach na dokumenty

• mix kolorow: 1 x niebieski, 1 x czerwony, 1 x pomarańczowy, 2 x biały
• mieści do 40 kartek formatu A4, wymiary: 220 x 4 x 310 mm

INDEKS CENA
LE6036 13,82 zł/op.

P RESTIŻOWY

Folder A4 CombiFile
• zintegrowany, składany pasek perforowany,

dzięki czemu może być jednocześnie
ofertówką (pasek w pozycji zamkniętej)
i koszulką (pasek w pozycji otwartej)

• wysoka jakość folii polipropylenowej,
grubość 200 mic.

• wymienne kartonowe etykiety do opisu
zawartości

• dokumenty nie wysuwają się dzięki
narożnej, trójkątnej kieszeni,
która zabezpiecza przed wypadaniem

• mieści do 20 kartek – usztywniona tylna
okładka 0,� mm – opakowanie 3 szt.

• mieści do 40 kartek – opakowanie 5 szt.

INDEKS OPIS KOLOR CENA
LE1244 na 20 kartek przezroczysty 21,02 zł/op.
LE1265 na 20 kartek niebieski 21,02 zł/op.
LE1248 na 40 kartek przezroczysty 18,11 zł/op.
LE1264 na 40 kartek niebieski 18,11 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE1245 przezroczysty 23,36 zł/op.
LE1246 niebieski 23,36 zł/op.

P RESTIŻOWY

Folder poszerzany A4
CombiFile
• poszerzany folder, klapka zabezpiecza

dokumenty przed wypadaniem,
wygodny do przenoszenia

• zintegrowany, składany pasek
perforowany, który gdy jest w pozycji
zamkniętej, folder łatwo mieści się
w neseserze, po otwarciu paska plik
można wpiąć do segregatora
bez przekładania papierów

• wysoka jakość folii polipropylenowej,
grubość 200 mic.

• wymienne kartonowe etykiety
do opisu zawartości

• mieści do 200 kartek
• opakowanie 3 szt.

INDEKS KOLOR CENA
DU5165 czarny 3,00 zł/op.
DU5166 biały 3,00 zł/op.
DU6538 czerwony 3,00 zł/op.
DU6537 żółty 3,00 zł/op.
DU5195 zielony 3,00 zł/op.
DU6536 niebieski 3,00 zł/op.
DU5167 granatowy 3,00 zł/op.

STANDARDOWY

Mechanizm
skoroszytowy
• umożliwia spinanie
luźnych kartek

• opakowanie 25 szt.

FOLDERY

INDEKS CENA
DO1168 91,78 zł/op.

STANDARDOWY

Wąsy skoroszytowe, samoprzylepne
• mocny klej przyjazny środowisku
• podstawa i listwa wykona z PVC, wąsy z metalu
• opakowanie 100 szt.

Obwoluta
z zamknięciem narożnym
• wykonana z grubej folii PP
• zamknięcie w prawym górnym rogu
• kolory do łatwego segregowania
• z bezbarwną frontową stroną i kolorową tylną (wersja do 30 kartek),
całość kolorowa (wersja do 50 kartek)

• cała ze sztywnej folii z dodatkowym dolnym zgrzewem
zabezpieczającym dokumenty przed wypadaniem (wersja do 50 kartek)

• mix kolorów: pomarańczowy, żółty, fioletowy, granatowy, bordowy
• opakowanie 10 szt.

INDEKS OPIS CENA
EB6542 30 kartek 23,93 zł/op.
EB6543 50 kartek 106,06 zł/op.

STANDARDOWY
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Skoroszyt PCV A4 zawieszany
• wykonany z mocnego i sztywnego PCV
• przednia okładka przezroczysta,
tylna kolorowa

• papierowy, wysuwany
pasek opisowy

• zaokrąglone rogi
• boczna perforacja
• po przeciwnych stronach

grzbietu 2 wycięcia
ułatwiające wysuwanie paska

• opakowanie 10 szt. w folii

INDEKS KOLOR CENA
PX1054 niebieski 8,78 zł/op.
PX1052 czerwony 8,78 zł/op.
PX1053 zielony 8,78 zł/op.
PX1055 żółty 8,78 zł/op.
PX1056 czarny 8,78 zł/op.
PX1057 biały 8,78 zł/op.

STANDARDOWY

SKOROSZYTY

Wpinki do segregatorów
• praktyczne elementy umożliwiające wpinanie do segregatora

dokumentów
• zastosowanie: wpinanie laminowanych arkuszy czy też oprawianych

grzbietami przeźroczy lub zdjęć, dokładanie wizytówek, wpięcie
dokumentów, które nie pasują do standardowych„koszulek“

• dziurkowane lub samoprzylepne
• opakowanie 100 szt.

INDEKS KOLOR CENA
BF5166 czerwony 15,33 zł/op.
BF5157 zielony 15,33 zł/op.
BF5167 niebieski 15,33 zł/op.
BF5168 żółty 15,33 zł/op.
BF5197 czarny 15,33 zł/op.
BF5323 biały 15,33 zł/op.

EKONOMICZNY

Skoroszyt twardy zawieszany A4
• wykonany z mocnej i sztywnej folii PCV
• przednia okładka skoroszytu jest przezroczysta, tylna kolorowa
• posiada zaokrąglone rogi i miejsce na umieszczenie opisu
• perforacja umożliwiająca wpinanie do różnego rodzaju segregatorów
• opakowanie 20 szt.

Skoroszyt kartonowy hakowy
• wykonany z kartonu w kolorze białym

INDEKS OPIS CENA
PX1250 połówkowy, 250 g/m² 0,74 zł/szt.
PX1626 połówkowy, 280 g/m² 0,79 zł/szt.
PX1627 połówkowy, 300 g/m² 0,86 zł/szt.
PX1628 połówkowy, 350 g/m² 0,93 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
PX1249 pełny, 250 g/m² 0,81 zł/szt.
PX1629 pełny, 280 g/m² 0,88 zł/szt.
PX1630 pełny, 300 g/m² 0,93 zł/szt.
PX1631 pełny, 350 g/m² 0,98 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS ZASTOSOwANIE CENA
AG5880 dziurkowane, zaokrąglone dok. oprawiane bindownicą 62,11 zł/szt.
AG5814 samoprzyl., zaokrąglone dokumenty zalaminowane 62,11 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt kartonowy hakowy
• wykonany z wysokogatunkowego, barwionego w masie kartonu o gramaturze 250 g/m²
• pojemność 150 kartek

• pełny• połówkowy

INDEKS KOLOR CENA
EB5242 niebieski 2,45 zł/szt.
EB5241 czerwony 2,45 zł/szt.
EB5017 zielony 2,45 zł/szt.
BX5379 żółty 2,45 zł/szt.
BX5378 kremowy 2,45 zł/szt.
BX5409 szary 2,45 zł/szt.
BX5240 pomarańczowy 2,45 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
EB5082 niebieski 2,80 zł/szt.
EB5083 czerwony 2,80 zł/szt.
BX5405 zielony 2,80 zł/szt.
BX5404 żółty 2,80 zł/szt.
EB5296 kremowy 2,80 zł/szt.
BX5367 szary 2,80 zł/szt.
EB6568 pomarańczowy 2,80 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt kartonowy oczkowy
• wykonany z wysokogatunkowego, barwionego w masie kartonu, gramatura 250 g/m²
• rozkład otworów oczkowych na grzbiecie � cm i 8 cm
• pojemność 150 kartek

• połówkowy

INDEKS KOLOR CENA
BX6073 niebieski 1,96 zł/szt.
EB5477 czerwony 1,96 zł/szt.
BX5355 zielony 1,96 zł/szt.
BX6072 żółty 1,96 zł/szt.
BX6074 kremowy 1,96 zł/szt.
BX5356 szary 1,96 zł/szt.
BX6075 pomarańczowy 1,96 zł/szt.

STANDARDOWY

• pełny

INDEKS KOLOR CENA
EB5045 niebieski 2,28 zł/szt.
EB1049 czerwony 2,28 zł/szt.
EB5080 zielony 2,28 zł/szt.
EB5249 żółty 2,28 zł/szt.
EB5152 kremowy 2,28 zł/szt.
BX5393 szary 2,28 zł/szt.
BX5396 pomarańczowy 2,28 zł/szt.

STANDARDOWY
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Skoroszyt kartonowy oczkowy
• wykonany z kartonu w kolorze białym

INDEKS OPIS CENA
PX1252 połówkowy, 250 g/m² 0,67 zł/szt.
PX1620 połówkowy, 280 g/m² 0,71 zł/szt.
PX1621 połówkowy, 300 g/m² 0,79 zł/szt.
PX1622 połówkowy, 350 g/m² 0,86 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
PX1251 pełny, 250 g/m² 0,69 zł/szt.
PX1623 pełny, 280 g/m² 0,76 zł/szt.
PX1624 pełny, 300 g/m² 0,81 zł/szt.
PX1625 pełny, 350 g/m² 0,88 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt warszawski z fałdą
• wykonany z kartonu w kolorze białym

INDEKS OPIS CENA
PX1655 250 g/m² 0,67 zł/szt.
PX1656 280 g/m² 0,74 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt kartonowy WOW
• laminowana powierzchnia nadaje mu błyszczący wygląd

i zapewnia wysoką jakość
• paleta promiennych kolorów wyróżni Twoje biuro, idealnie

pasuje do pozostałych produktów WOW
• mechanizm skoroszytowy umożliwiający spinanie dokumentów
• łatwość archiwizowania i dostępu do zawartości
• mieści do 250 kartek A4 (80 g/m²)

INDEKS KOLOR CENA
LE1299 biały perłowy 4,91 zł/szt.
LE1300 różowy 4,91 zł/szt.
LE1301 niebieski 4,91 zł/szt.
LE1302 zielony 4,91 zł/szt.
LE1303 pomarańczowy 4,91 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Skoroszyt zwykły
• wykonany z kartonu w kolorze białym

INDEKS OPIS CENA
PX1248 250 g/m² 0,60 zł/szt.
PX1652 280 g/m² 0,62 zł/szt.
PX1653 300 g/m² 0,64 zł/szt.
PX1654 350 g/m² 0,71 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt A4 twardy poszerzany Prestige
• wykonany z EXTRA grubej folii PVC o grubości 300 mic.
• poszerzony format A4 przystosowany do wpięcia koszulek
• wyposażony w blaszkę z wąsem o długości 1�,5cm umożliwiającą

wpięcie dokumentów do 20 mm

INDEKS KOLOR CENA
BF5841 niebieski 4,58 zł/szt.
BF5326 czerwony 4,58 zł/szt.
BF5840 zielony 4,58 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PX1658 czarny 1,00 zł/szt.
PX1657 czerwony 1,00 zł/szt.
PX1662 granatowy 1,00 zł/szt.
PX1661 niebieski 1,00 zł/szt.
PX1660 zielony 1,00 zł/szt.
PX1659 żółty 1,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt kolorowy
• wykonany z kartonu o grubości 300 g/m²

Część kolekcji WOW
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Skoroszyt A4 miękki
• wykonany z folii PCV
• przednia okładka przezroczysta,
tylna kolorowa

• papierowy, wysuwany pasek opisowy
• po przeciwnych stronach grzbietu

2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska
• zaokrąglone rogi
• opakowanie 20 szt. w folii

INDEKS KOLOR CENA
PX1241 niebieski 14,67 zł/op.
PX1240 czerwony 14,67 zł/op.
PX1242 zielony 14,67 zł/op.
PX1243 żółty 14,67 zł/op.
PX1244 czarny 14,67 zł/op.
PX1245 biały 14,67 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
DU1010 granatowy 6,87 zł/szt.
DU1009 niebieski 6,87 zł/szt.
DU1006 czerwony 6,87 zł/szt.
DU1008 zielony 6,87 zł/szt.
DU1004 czarny 6,87 zł/szt.
DU1007 żółty 6,87 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
DU1018 granatowy 7,95 zł/szt.
DU1017 niebieski 7,95 zł/szt.
DU1014 czerwony 7,95 zł/szt.
DU1016 zielony 7,95 zł/szt.
DU1012 czarny 7,95 zł/szt.
DU1015 żółty 7,95 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt zaciskowy Duraclip
• zacisk wykonany ze specjalnej elastycznej stali
• posiada 5. letnią gwarancję na siłę docisku
• przednia okładka przezroczysta, tylna – kolorowa na zacisk

• 1-60 kartek• 1-30 kartek

Skoroszyt z listwą zaciskową
• frontowa okładka z przezroczystej folii o mrożonej strukturze
• kolorowa sztywna okładka tylna
• listwa zaciskowa na całej długości skoroszytu pozwala wpinać

dokumenty, bez potrzeby ich dziurkowania
• papierowy wymienny pasek do opisów

Skoroszyt A4 twardy
• wykonany z mocnego i sztywnego PCV
• przednia okładka przezroczysta, tylna
kolorowa

• papierowy, wysuwany pasek opisowy
• po przeciwnych stronach grzbietu
2 wycięcia ułatwiające wysuwanie paska

• zaokrąglone rogi
• opakowanie 10 szt. w folii

INDEKS KOLOR CENA
PX1048 niebieski 8,56 zł/op.
PX1046 czerwony 8,56 zł/op.
PX1047 zielony 8,56 zł/op.
PX1049 żółty 8,56 zł/op.
PX1050 czarny 8,56 zł/op.
PX1051 biały 8,56 zł/op.

STANDARDOWY

Skoroszyt zaciskowy Swingclip
• wykonany z polipropylenu
• zacisk wysuwany obrotowo
• pojemność 1-30 kartek

INDEKS KOLOR CENA
DU5173 granatowy 6,43 zł/szt.
DU5171 czerwony 6,43 zł/szt.
DU5190 zielony 6,43 zł/szt.
DU5170 czarny 6,43 zł/szt.
DU5172 żółty 6,43 zł/szt.
DU5189 biały 6,43 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
EB1066 niebieski 19,04 zł/szt.
EB1068 czerwony 19,04 zł/szt.
EB1067 zielony 19,04 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt A4 Bebop z klipsem
• skoroszyt idealny do prezentacji, ofert oraz projektów
• wykonany z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach
z perłowym połyskiem

• wygodny klips przytrzymujący dokumenty
• można go schować do szerokiej teczki Bebop
• mieści do 30 kartek

INDEKS KOLOR CENA
LE6030 czerwony 10,98 zł/szt.
LE6031 niebieski 10,98 zł/szt.
LE6032 pomarańczowy 10,98 zł/szt.
LE1069 biały 10,98 zł/szt.
LE1070 czarny 10,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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INDEKS KOLOR CENA
PX1324 niebieski 5,11 zł/szt.
PX1323 czerwony 5,11 zł/szt.
PX1327 czarny 5,11 zł/szt.
PX5028 przezr. niebieski 5,11 zł/szt.
PX5029 przezr. czerwony 5,11 zł/szt.
PX5027 przezr. zielony 5,11 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET1638 niebieski 15,40 zł/szt.
ET1639 czerwony 15,40 zł/szt.
ET1637 czarny 15,40 zł/szt.
ET1640 biały 15,40 zł/szt.
ET1641 zielony 15,40 zł/szt.
ET1642 żółty 15,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt z klipsem
• wykonany z kolorowego
lub transparentnego PP

• posiada klips do mocowania
dokumentów bez potrzeby dziurkowania

Skoroszyt prezentacyjny Polyvision
• proste i profesjonalne rozwiązanie do prezentacji dokumentów
• idealne do pracy własnej lub prezentowania projektów
• przednia okładka wyposażona w kieszeń z możliwością personalizacji

za pomocą aplikacji na stronie www.elbaprint.com
• format A4, okładka PP, grzbiet mieszczący do 25 kartek

Skoroszyt ofertowy Elba For Bussines
• do prezentowania raportów, prezentacji, projektów itp.
• alternatywa dla bindowania - świetny sposób, by zrobić wrażenie

na kontrahentach i wyróżnić swój projekt wśród innych
• posiada okienko w przedniej okładce - do umieszczenia tytułu
• możliwość personalizacji za pomocą aplikacji ww.elbaprint.com
• grzbiet mieszczący do 25 kartek, format A4
• wykonany z grubego kartonu 420 g/m²
• opakowanie 20 szt.

INDEKS OPIS CENA
EB1069 czarny 9,32 zł/szt.
EB1097 przezroczysty 9,32 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
EB1088 szary 9,82 zł/szt.
EB1089 beżowy 9,82 zł/szt.
EB1087 pomarańczowy 9,82 zł/szt.
EB1090 niebieski 9,82 zł/szt.
EB1091 fioletowy 9,82 zł/szt.
EB1088 zielony 9,82 zł/szt.
EB1093 mix kolorów 9,82 zł/szt.

STANDARDOWY

Album ofertowy PP
Bebop
• do prezentacji ofert, zdjęć

i projektów o formacie do A4,
menu, programów spotkań
czy szkoleń

• na grzbiecie samoprzylepna
etykieta do opisu zawartości

• mocne wysoko przezroczyste
koszulki zapewniają doskonałą
prezentację materiałów

• dostępne 2 rodzaje albumów:
20 i 40 koszulek

Album ofertowy
VIVIDA
• wykonany z półprzezroczystego

PP o grubości 0,3� mm
• do segregowania

i prezentowania dokumentów
• koszulki przeznaczone

do prezentacji dokumentów
• przyjemna w dotyku okładka,

z wytłoczonym wzorem
• etykieta na grzbiecie w stylu

VIVIDA
• mieści 40 lub 80 kartek A4

(80 g/m²), po 2 kartki
w koszulce

• 40 koszulek• 20 koszulek

INDEKS KOLOR CENA
LE6008 czerwony 15,16 zł/szt.
LE6009 niebieski 15,16 zł/szt.
LE6010 pomarańczowy 15,16 zł/szt.
LE1368 biały 15,16 zł/szt.
LE1369 czarny 15,16 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE6011 czerwony 22,16 zł/szt.
LE6012 niebieski 22,16 zł/szt.
LE6013 pomarańczowy 22,16 zł/szt.
LE1370 biały 22,16 zł/szt.
LE1371 czarny 22,16 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Album prezentacyjny A4
Omega
• do prezentacji różnego rodzaju

dokumentów
• okładka wykonana z mocnego,

ekologicznego PP o grubości 0,� mm
• ilość koszulek: 20 lub 40
• albumy prezentacyjne 40 posiadają

dodatkową, wewnętrzną kieszeń
z nacięciami na wizytówkę

• 40 koszulek

• 20 koszulek

INDEKS KOLOR CENA
PH5144 niebieski 9,14 zł/szt.
PH5146 czerwony 9,14 zł/szt.
PH5145 zielony 9,14 zł/szt.
PH5147 żółty 9,14 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
PH5148 niebieski 14,42 zł/szt.
PH5150 czerwony 14,42 zł/szt.
PH5149 zielony 14,42 zł/szt.
PH5151 żółty 14,42 zł/szt.

STANDARDOWY

• 40 koszulek
INDEKS KOLOR CENA
ET1632 niebieski 10,87 zł/szt.
ET1633 czerwony 10,87 zł/szt.
ET1631 czarny 10,87 zł/szt.
ET1634 biały 10,87 zł/szt.
ET1635 zielony 10,87 zł/szt.
ET1636 żółty 10,87 zł/szt.

STANDARDOWY

• 20 koszulek
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Teczka wiązana kartonowa
• wykonana z kartonu w kolorze białym

INDEKS OPIS CENA
PX1254 A4, 250 g/m² 0,71 zł/szt.
PX1590 A4, 2�0 g/m² 0,76 zł/szt.
PX1591 A4, 300 g/m² 0,83 zł/szt.
PX1592 A4, 350 g/m² 0,93 zł/szt.
PX1593 A4, 400 g/m² 1,31 zł/szt.
PX1602 A3, 300 g/m² 2,62 zł/szt.

STANDARDOWY

TECZKI KARTONOWE

Teczka wiązana PCV
• przezroczysta przednia okładka, tylna – kolorowa
• 3 zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem
• na dokumenty formatu A4

INDEKS KOLOR CENA
BF1070 niebieski 1,94 zł/szt.
BF1068 czerwony 1,94 zł/szt.
BF1069 zielony 1,94 zł/szt.
BF1071 żółty 1,94 zł/szt.
BF1072 czarny 1,94 zł/szt.
BF1073 biały 1,94 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
PX1247 1,79 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka na hak
• wykonana z kartonu o grubości 350 g/m²
• kolor biały
• na dokumenty formatu A4

INDEKS KOLOR CENA
PX1643 czarny 2,17 zł/szt.
PX1640 czerwony 2,17 zł/szt.
PX1644 granatowy 2,17 zł/szt.
PX1641 niebieski 2,17 zł/szt.
PX1642 zielony 2,17 zł/szt.
PX1639 żółty 2,17 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka na hak kolorowa
• wykonana z kartonu o grubości 350 g/m²
• na dokumenty formatu A4

INDEKS CENA
PX1638 1,19 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka ofertowa
• wykonana z kartonu o grubości 350 g/m²
• na dokumenty formatu A4

INDEKS KOLOR CENA
PX1634 czarny 1,12 zł/szt.
PX1632 czerwony 1,12 zł/szt.
PX1637 granatowy 1,12 zł/szt.
PX1633 niebieski 1,12 zł/szt.
PX1636 zielony 1,12 zł/szt.
PX1635 żółty 1,12 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka wiązana kolorowa
• wykonana z kartonu o grubości 350 g/m²
• na dokumenty formatu A4
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Teczka z gumką
• wykonana z kartonu w kolorze białym
• na dokumenty formatu A4

INDEKS KOLOR CENA
PX1253 280 g/m² 1,05 zł/szt.
PX1600 300 g/m² 1,07 zł/szt.
PX1601 350 g/m² 1,21 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka kaszerowana
na gumkę
• wykonana z tektury

kaszerowanej 210 g/m²
• kolorowa, zabezpieczona

lakierem UV
• gumka w kolorze teczki

INDEKS KOLOR CENA
PX1645 biały 3,81 zł/szt.
PX1646 czerwony 3,81 zł/szt.
PX1647 czarny 3,81 zł/szt.
PX1648 granatowy 3,81 zł/szt.
PX1649 niebieski 3,81 zł/szt.
PX1650 zielony 3,81 zł/szt.
PX1651 żółty 3,81 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET1205 niebieski 5,24 zł/szt.
ET1203 czerwony 5,24 zł/szt.
ET1206 zielony 5,24 zł/szt.
ET1202 żółty 5,24 zł/szt.
ET1204 pomarańczowy 5,24 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka z gumką
• wykonana z mocnego kartonu
• zamykana na 2 narożne gumki
• 3 zakładki chroniące dokumenty
przed wypadaniem

• na dokumenty formatu A4

INDEKS KOLOR CENA
DO1175 niebieski 50,27 zł/op.
DO1174 biały 50,27 zł/op.
DO1177 zielony 50,27 zł/op.
DO1176 żółty 50,27 zł/op.
DO1178 jasny różowy 50,27 zł/op.
DO1179 mix kolorów 50,27 zł/op.

STANDARDOWY

Teczka lakierowana WOW z gumką
• laminowana powierzchnia nadaje jej błyszczący wygląd i zapewnia

wysoką jakość
• paleta promiennych kolorów wyróżni Twoje biuro, idealnie pasuje

do pozostałych produktów WOW
• trzy dodatkowe zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem
• gumki zapewniają pewne zamknięcie teczki
• mieści do 250 kartek A4 (80 g/m²)
INDEKS KOLOR CENA
LE5072 biały perłowy 8,71 zł/szt.
LE6059 różowy 8,71 zł/szt.
LE1304 niebieski 8,71 zł/szt.
LE5070 zielony 8,71 zł/szt.
LE5071 pomarańczowy 8,71 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka Vista na dokumenty
• wykonana z laminowanego

kartonu 240 g/m²
• na zewnątrz elegancka faktura płótna
• na froncie przezroczysta kieszeń opisowa

formatu A4
• typ„L” - otwarta na górze i wzdłuż brzegu
• zaokrąglony narożnik i specjalne wycięcie

na palec ułatwiające umieszczanie
dokumentów

• wymiary: 225x315 mm
• opakowanie 5 szt.

INDEKS KOLOR CENA
PX1664 czarny 1,40 zł/szt.
PX1663 czerwony 1,40 zł/szt.
PX1668 granatowy 1,40 zł/szt.
PX1667 niebieski 1,40 zł/szt.
PX1666 zielony 1,40 zł/szt.
PX1665 żółty 1,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka na gumkę, kolorowa
• wykonana z kartonu o grubości 350 g/m²
• na dokumenty formatu A4

Część kolekcji WOW



6Organizacja i archiwizacja dokumentów
Te

czkin
a

d
o

ku
m

e
n
ty

10�www.partner21.pl

INDEKS KOLOR CENA
UP1016 niebieski 4,78 zł/szt.
UP1014 czerwony 4,78 zł/szt.
UP1017 zielony 4,78 zł/szt.
UP1015 czarny 4,78 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka z gumką
• wykonana z tektury

o gramaturze 450 g/m²
• jednostronnie barwiona, powlekana

folią polipropylenową
• wyklejka w kolorze kremowym

INDEKS KOLOR CENA
PX1540 biały 1,62 zł/szt.
PX1541 czerwony 1,62 zł/szt.
PX1542 czarny 1,62 zł/szt.
PX1543 żółty 1,62 zł/szt.
PX1544 zielony 1,62 zł/szt.
PX1545 niebieski 1,62 zł/szt.
PX1546 granatowy 1,62 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka lakierowana z gumką

Teczki Bebop
z gumką
• do przenoszenia
i archiwizowania dokumentów
o formacie A4

• zamykana na gumkę
• grzbiet 15 mm lub 30 mm

• szer. grzbietu 15 mm • szer. grzbietu 30 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE6002 czerwony 16,33 zł/szt.
LE6003 niebieski 16,33 zł/szt.
LE6004 pomarańczowy 16,33 zł/szt.
LE1361 biały 16,33 zł/szt.
LE1362 czarny 16,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE6005 czerwony 30,33 zł/szt.
LE6006 niebieski 30,33 zł/szt.
LE6007 pomarańczowy 30,33 zł/szt.
LE1363 biały 30,33 zł/szt.
LE1364 czarny 30,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka For Business z gumką
• wykonana z kartonu o gramaturze 420 g/m²
• 3 kłapony i elastyczna gumka chronią

dokumenty
• uniwersalny format 24 x 32 cm

INDEKS KOLOR CENA
EB1082 szary 10,08 zł/szt.
EB1083 beżowy 10,08 zł/szt.
EB1081 pomarańczowy 10,08 zł/szt.
EB1078 turkusowy 10,08 zł/szt.
EB1079 fioletowy 10,08 zł/szt.
EB1080 zielony 10,08 zł/szt.
EB1084 mix kolorów 10,08 zł/szt.

STANDARDOWY

Część kolekcji VIVIDA

INDEKS KOLOR CENA
ET6456 niebieski 11,42 zł/szt.
ET6471 czerwony 11,42 zł/szt.
ET6458 czarny 11,42 zł/szt.
ET6459 biały 11,42 zł/szt.
ET6457 zielony 11,42 zł/szt.
ET6460 żołty 11,42 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka Vivida
z gumką, 15 mm
• wykonana z półprzezroczystego PP

o grubości 0,5 mm
• do przechowywania i gromadzenia

dokumentów
• ergonomiczne zapięcie zabezpieczające

dokumenty podczas przenoszenia
• przyjemna w dotyku, z wytłoczonym wzorem
• można ją umieścić w teczce z gumką VIVIDA 40 mm
• mieści standardowe koszulki i foldery
• mieści 150 kartek A4 (80 g/m²)

INDEKS KOLOR CENA
ET1454 granatowy 2,80 zł/szt.
ET1455 niebieski 2,80 zł/szt.
ET1456 czerwony 2,80 zł/szt.
ET1457 zielony 2,80 zł/szt.
ET1458 żółty 2,80 zł/szt.
ET1459 czarny 2,80 zł/szt.

EKONOMICZNY

Teczka z gumką
• wykonana z mocnego, barwionego

i lakierowanego z jednej strony
kartonu o gramaturze 400 g/m²

• zamykana na gumkę
• 3 zakładki chroniące dokumenty
przed wypadaniem

• na dokumenty formatu A4
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Teczka Vivida z gumką, 40 mm
• wykonana z półprzezroczystego PP

o grubości 0,�� mm
• do przechowywania i gromadzenia dokumentów
• ergonomiczne zapięcie zabezpieczające

dokumenty podczas przenoszenia
• przyjemna w dotyku, z wytłoczonym wzorem
• idealnie pasuje do teczki z gumką VIVIDA 15 mm
• etykieta na grzbiecie w stylu VIVIDA
• mieści 380 kartek A4 (80 g/m²)

Teczka Omega z gumką
• do przechowywania i archiwizacji dokumentów
• wykonana z mocnego, ekologicznego polipropylenu
• obszyta taśmą kaletniczą wzmacniającą i ochraniającą brzegi
• dodatkowe metalowe zabezpieczenia narożników teczki
• wyposażona w � kieszeni ułatwiających archiwizację
• zapięcie na gumkę

Teczka-pudło PP z gumką
• wykonana z kolorowego lub transparentnego polipropylenu
• zamykana na gumkę

• szerokość grzbietu 20 mm

INDEKS KOLOR CENA
BF5360 niebieski 8,64 zł/szt.
BF5359 czerwony 8,64 zł/szt.
BF5364 przezr. niebieski 8,64 zł/szt.
BF5363 przezr. czerwony 8,64 zł/szt.
BF5365 przezr. zielony 8,64 zł/szt.
BF5162 przezroczysty 8,64 zł/szt.
BF5439 dymny 8,64 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
PH5140 niebieski 16,37 zł/szt.
PH5142 czerwony 16,37 zł/szt.
PH5143 żółty 16,37 zł/szt.
PH5141 zielony 16,37 zł/szt.

STANDARDOWY

Część kolekcji VIVIDA

INDEKS KOLOR CENA
ET6461 niebieski 20,20 zł/szt.
ET6462 czerwony 20,20 zł/szt.
ET6463 czarny 20,20 zł/szt.
ET6464 biały 20,20 zł/szt.
ET6465 zielony 20,20 zł/szt.
ET6466 żołty 20,20 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka skrzydłowa Caribic
z rzepem
• wykonana z twardej, jasnej tektury

o grubości 2 mm, powleczonej folią
polipropylenową

• posiada czarną wyklejkę z wysokiej
jakości surowca

• zamykana na 2 rzepy

• szerokość grzbietu 40 mm

• szerokość grzbietu 20 mm

INDEKS KOLOR CENA
UP6742 czerwony 8,91 zł/szt.
UP6743 czarny 8,91 zł/szt.
UP6813 niebieski 8,91 zł/szt.
UP6812 zielony 8,91 zł/szt.
UP6748 pomarańczowy 8,91 zł/szt.
UP6747 różowy 8,91 zł/szt.
UP6746 żółty 8,91 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
UP6656 czerwony 9,09 zł/szt.
UP6657 czarny 9,09 zł/szt.
UP6806 niebieski 9,09 zł/szt.
UP6807 zielony 9,09 zł/szt.
UP6671 pomarańczowy 9,09 zł/szt.
UP6670 różowy 9,09 zł/szt.
UP6659 żółty 9,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka BOX Caribic
• teczka typu Box o szerokości

grzbietu 5 cm
• wykonana z twardej tektury

o grubości 2 mm, powleczonej
folią polipropylenową

• posiada czarną wyklejkę
z wysokiej jakości surowca

• zamykana na gumkę

INDEKS KOLOR CENA
UP6672 czerwony 10,78 zł/szt.
UP6673 czarny 10,78 zł/szt.
UP6674 jasnoniebieski 10,78 zł/szt.
UP6675 jasnozielony 10,78 zł/szt.
UP6678 pomarańczowy 10,78 zł/szt.
UP6677 różowy 10,78 zł/szt.
UP6676 żółty 10,78 zł/szt.
UP6803 niebieski 10,78 zł/szt.
UP6804 zielony 10,78 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Teczka skrzydłowa z rzepem
• wykonana z twardej, jasnej tektury

o grubości 2 mm, powleczonej folią
polipropylenową

• wytłoczona faktura lnu
• zamykana na 2 rzepy
• szerokość grzbietu do 40 mm
• do formatu A4 i A5

INDEKS KOLOR CENA
UP1006 niebieski 7,53 zł/szt.
UP1005 czerwony 7,53 zł/szt.
UP1004 czarny 7,53 zł/szt.
UP1007 zielony 7,53 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka skrzydłowa „TSR”
zamykana na rzepy
• wykonana ze sztywnej tektury oklejonej

elegancką okleiną o strukturze płótna,
wewnątrz biała, na dokumenty A4,
szerokość grzbietu 3,5 cm

• zamykana za pomocą 3 skrzydeł na 2 rzepy

INDEKS KOLOR CENA
KD5044 czarny 7,78 zł/szt.
KD5045 granatowy 7,78 zł/szt.
KD5048 szary 7,78 zł/szt.
KD5046 bordowy 7,78 zł/szt.
KD5047 zielony 7,78 zł/szt.
KD5049 żółty 7,78 zł/szt.
KD1032 kolorowa krata 7,78 zł/szt.

STANDARDOWY INDEKS KOLOR CENA
UP5146 niebieski 7,53 zł/szt.
UP5228 czerwony 7,53 zł/szt.
UP5211 czarny 7,53 zł/szt.
UP5147 zielony 7,53 zł/szt.

EKONOMICZNY

Teczka skrzydłowa z gumką
• wykonana z twardej, jasnej tektury

o grubości 2 mm, powleczonej folią
polipropylenową

• wytłoczona faktura lnu
• zamykana na gumkę
• szerokość grzbietu do 40 mm
• do formatu A4

Teczka z rączką zamykana na napy
• wykonana ze sztywnej tektury pokrytej okleiną o strukturze płótna
• szerokość grzbietu 3,5 cm, rączka i napy w kolorze czarnym

INDEKS KOLOR CENA
KD1016 czarny 10,33 zł/szt.
KD1031 granatowy 10,33 zł/szt.
KD1033 szary 10,33 zł/szt.
KD1017 zielony 10,33 zł/szt.
KD1015 bordowy 10,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka Kroko A4
• wykonana z twardej i sztywnej

tektury o grubości 1,8 mm
• pokryta z zewnątrz kolorową folią

polipropylenową z połyskiem
o wytłoczonej fakturze KROKO

• wewnątrz czarna wyklejka Caribic
z wysokiej jakości papieru

• zamykana na metalowy zatrzask; tłoczone logo VauPe na tylnej okładce
• grzbiet o szerokości 15 mm

INDEKS KOLOR CENA
UP6823 czerwony 14,51 zł/szt.
UP6824 czarny 14,51 zł/szt.
UP6825 waniliowy 14,51 zł/szt.
UP6826 kakaowy 14,51 zł/szt.
UP6827 czekoladowy 14,51 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
UP5443 czerwony 10,47 zł/szt.
UP5367 czarny 10,47 zł/szt.
UP6771 jasnoniebieski 10,47 zł/szt.
UP6769 jasnozielony 10,47 zł/szt.
UP6770 pomarańczowy 10,47 zł/szt.
UP6768 różowy 10,47 zł/szt.
UP6766 żółty 10,47 zł/szt.
UP5436 niebieski 10,47 zł/szt.
UP5444 zielony 10,47 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka A4 Classic z rączką
• dodatkowym elementem dekoracyjnym jest wytłoczona faktura lnu
• zamykana na zamek z tworzywa, wyposażona w rączkę z plastiku,

wykonana z twardej tektury powleczonej PP
• szerokość grzbietu 4 cm
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INDEKS CENA
LE6029 15,11 zł/op.

P RESTIŻOWY

Teczka kopertowa Bebop
• do przenoszenia dokumentów o formacie A4
• wykonana z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach
z perłowym połyskiem, mix kolorów

• zamykana na dwa zatrzaski
• można ją schować w standardowych pojemnikach
oraz półkach na dokumenty, mieści do 120 kartek

• opakowanie 3 szt.

Teczka kopertowa zawieszana A4
• wykonana z folii transparentnej
• zamykana na nap
• perforacja na grzbiecie

INDEKS KOLOR CENA
BF5239 przezroczysty 5,91 zł/szt.
BF5384 niebieski 5,91 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
DO1169 biały 11,87 zł/szt.
DO1170 czarny 11,87 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka kopertowa A5 i A4
• wykonana z folii transparentnej
• zamykana na nap

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
BF5158 A4, przezroczysty 4,82 zł/szt.
BF5376 A4, niebieski 4,82 zł/szt.
BF5380 A5, niebieski 3,51 zł/szt.
BF5396 A5, przezroczysty 3,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka ofertowa Pearl #1
• wykonana z laminowanego kartonu 240 g/m², dzięki

czemu jest trwalsza i bardziej odporna na zabrudzenia
• na zewnątrz elegancka faktura płótna
• na froncie przezroczysta kieszeń opisowa formatu A4

do personalizacji
• 2 skrzydła wewnętrzne, na obu specjalne nacięcia

do wpięcia wizytówki
• wymiary: 225 x 315 mm

INDEKS KOLOR CENA
DO1171 biały 12,00 zł/szt.
DO1172 czarny 12,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka prezentacyjna Pearl #2
• wykonana z laminowanego kartonu 240 g/m², dzięki

czemu jest bardziej odporna na zabrudzenie
• na zewnątrz elegancka faktura płótna
• na froncie przezroczysta kieszeń opisowa formatu A4
• 3 skrzydła wewnętrzne, na dwóch specjalne miejsce

do wpięcia wizytówki
• wymiary: 245x315 mm

INDEKS KOLOR CENA
KD5016 granatowy 21,31 zł/szt.
KD5015 czarny 21,31 zł/szt.
KD5017 szary 21,31 zł/szt.
KD5075 bordowy 21,31 zł/szt.
KD5069 zielony 21,31 zł/szt.
KD5018 kolorowa kratka 21,31 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka z rączką
• wykonana ze sztywnej tektury, oklejonej z dwóch stron okleiną
• szerokość grzbietu 100 mm
• rączka i zamek wykonane z czarnego plastiku
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INDEKS CENA
DO1173 12,62 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET6454 � przekładek 21,07 zł/szt.
ET6455 12 przekładek 28,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka prezentacyjna Pearl #7, pozioma
• wykonana z laminowanego kartonu 240 g/m²,

dzięki czemu jest bardziej odporna na zabrudzenie
• na zewnątrz elegancka faktura płótna
• na froncie przezroczysta kieszeń opisowa formatu A4
• 2 skrzydła wewnętrzne, specjalne miejsca

na skrzydłach do wpięcia wizytówki
• wymiary: 315x225 mm

Teczka segregująca Vivida
• wykonana z półprzezroczystego PP o grubości 0,5 mm;

zawiera � wielokolorowych przekładek
• do sortowania i przechowywania dokumentów
• trzy klapki na tylnej okładce i elastyczne zamknięcie

do ochrony zawartości
• przyjemna w dotyku, z wytłoczonym wzorem
• wymienny indeks na przedniej okładce
• etykieta na grzbiecie w stylu VIVIDA

INDEKS KOLOR CENA
EB1095 pomarańczowo-beżowy 25,30 zł/op.
EB1094 szaro-pomarańczowy 25,30 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET6442 niebieski 26,33 zł/szt.
ET6443 czerwony 26,33 zł/szt.
ET6444 czarny 26,33 zł/szt.
ET6445 biały 26,33 zł/szt.
ET6446 zielony 26,33 zł/szt.
ET6447 żołty 26,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Część kolekcji VIVIDA

Część kolekcji VIVIDA

Część kolekcji VIVIDA

Teczka Vivida z przegródkami i rączką
• wykonana z półprzezroczystego PP o grubości 0,�� mm;

zawiera � poszerzanych przekładek z indeksami
• stylowe i ergonomiczne zamknięcie dla łatwego przenoszenia dokumentów
• przyjemna w dotyku, z wytłoczonym wzorem
• do sortowania dokumentów w � przezroczystych, poszerzanych

przegródkach z opisem
• na przedniej okładce kieszeń na wizytówkę
• mieści 300 kartek A4 (80 g/m²)
• etykieta na grzbiecie w stylu VIVIDA

Teczka Vivida
z przegródkami i rączką
• wykonana z półprzezroczystego PP

o grubości 0,�� mm; zawiera
12 poszerzanych przekładek z indeksami

• solidne zamknięcie i rączka
do bezpiecznego przenoszenia

• przyjemna w dotyku, z wytłoczonym
wzorem

• do sortowania dokumentów
w 12 przezroczystych, poszerzanych
przegródkach z opisem

• dodatkowe wzmocnienie z przodu
na wypadek ciężkiej zawartości

• mieści 350 kartek A4 (80 g/m²)
• na przedniej okładce

kieszeń na wizytówkę

INDEKS KOLOR CENA
ET6448 niebieski 43,89 zł/szt.
ET6449 czerwony 43,89 zł/szt.
ET6450 czarny 43,89 zł/szt.
ET6451 biały 43,89 zł/szt.
ET6452 zielony 43,89 zł/szt.
ET6453 żołty 43,89 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS OPIS CENA
EB1085 8 pozycji 36,67 zł/szt.
EB1086 12 pozycji 41,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka segregująca Elba For Business
• posiada część segregującą notatki i dokumenty według tematów
• dzięki zastosowaniu bocznych i dolnych registrów teczka pozwala

na łatwą i szybką, wielopoziomową organizację dokumentów
• w celu lepszej ochrony zawartości dodatkowo została wyposażona w gumki
• okładka wykonana z kartonu - 420 g/m², przekładki - 220 g/m²
• format A4
• opakowanie: 12 szt. - mix kolorów

Wkładka segregująca Elba For Business, wewnętrzna
• posiada funkcjonalną część segregującą notatki i dokumenty według tematów
• dzięki zastosowaniu bocznych i dolnych registrów teczka pozwala

na wielopoziomową organizację dokumentów
• okładka wykonana z kartonu - 420 g/m², przekładki - 220 g/m²
• format A4
• opakowanie 5 szt.
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Teczka-organizer Bebop
• idealne rozwiązanie na spotkania

oraz do segregowania notatek
• wykonana z wysokiej jakości PP, w lekkich

kolorach z perłowym połyskiem
• okładki z atrakcyjnym wzorem

i innowacyjnym zapięciem
• w komplecie 4 ofertówki z etykietami do opisu
• wewnątrz 40. kartkowy notes w linię formatu A4

oraz uchwyt na długopis
• kieszonka na CD i wizytówkę
• mieści do 1�0 kartek (4 x 40 kartek)

INDEKS KOLOR CENA
LE6026 czerwony 66,76 zł/szt.
LE6027 niebieski 66,76 zł/szt.
LE6028 pomarańczowy 66,76 zł/szt.
LE1377 biały 66,76 zł/szt.
LE1378 czarny 66,76 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczki z przekładkami
Bebop
• do przenoszenia i segregowania
dokumentów o formacie A4

• wewnątrz posiadają � lub 12
przekładek oraz indeks umożliwiający
opisanie ich zawartości

• idealne rozwiązanie do zarządzania
dokumentami na biurku i w podróży

• zamykane na gumkę

• 6 przekładek Bebop • 12 przekładek Bebop

INDEKS KOLOR CENA
LE6014 czerwony 30,03 zł/szt.
LE6015 niebieski 30,03 zł/szt.
LE6016 pomarańczowy 30,03 zł/szt.
LE1372 biały 30,03 zł/szt.
LE1360 czarny 30,03 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE6017 czerwony 39,64 zł/szt.
LE6018 niebieski 39,64 zł/szt.
LE6019 pomarańczowy 39,64 zł/szt.
LE1373 biały 39,64 zł/szt.
LE1374 czarny 39,64 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka harmonijkowa
• wykonana z przezroczystego, elastycznego, odpornego na pęknięcia PP
• wyposażona w dwie narożne, okrągłe gumki zabezpieczające zawartość

przed wysunięciem
• posiada � lub 12 przegródek oraz fiszek indeksujących
• kolorowe kartoniki opisowe w zestawie
• elegancka klapa zamykająca

INDEKS OPIS CENA
DO7121 � przekładek 23,11 zł/szt.
DO7155 12 przekładek 38,58 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE6023 czerwony 39,67 zł/szt.
LE6024 niebieski 39,67 zł/szt.
LE6025 pomarańczowy 39,67 zł/szt.
LE1375 biały 39,67 zł/szt.
LE1376 czarny 39,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka harmonijkowa
Bebop
• idealne rozwiązanie do zarządzania

dokumentami w podróży
• wewnątrz posiada przegródki,

za pomocą których możesz
segregować projekty, sprawy, zadania

• każdą przegródkę możesz opisać
na wystającym, dobrze widocznym
indeksie

• etykiety do opisu w komplecie
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Pudełka archiwizacyjne Boxy
• do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora
• pole opisowe na grzbiecie i bocznej ściance

• grzbiet 80 mm, pojemność 800 kartek A4
• wymiary: 355 x 81 x 250 mm

• grzbiet 100 mm, pojemność 1000 kartek A4
• wymiary: 355 x 101 x 250 mm

Pudełka archiwizacyjne
• do przechowywania dokumentów
wypiętych z segregatora

• pole opisowe na grzbiecie

• grzbiet 88 mm
• pojemność 800 kartek A4
• wymiary: 323 x 2�4 x 80 mm
• gramatura 355 g/m²

• grzbiet 100 mm
• pojemność 1000 kartek A4
• wymiary: 323 x 2�4 x 100 mm
• gramatura 355 g/m²

Pudło archiwizacyjne na segregator
• do archiwizowania dokumentów w segregatorze
• mieści jeden segregator A4/�5 mm
• po wypełnieniu segregatora dokumentami można go zarchiwizować

wraz z zawartością bez potrzeby przekładania dokumentów
• wymiary: 345 x 90 x 295 mm
• kolor biały

INDEKS KOLOR CENA
ET1419 biały 3,22 zł/szt.
ET1391 niebieski 3,22 zł/szt.
ET1392 czerwony 3,22 zł/szt.
ET1394 zielony 3,22 zł/szt.
ET1393 żółty 3,22 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET1420 biały 3,67 zł/szt.
ET1387 niebieski 3,67 zł/szt.
ET1388 czerwony 3,67 zł/szt.
ET1390 zielony 3,67 zł/szt.
ET1389 żółty 3,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
PX5030 2,20 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
PX5031 2,46 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
ET1560 4,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudełka archiwizacyjne
• do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora (TRIC 0)

lub teczek wiszących wraz z etykietami (TRIC 2)
• pole opisowe na grzbiecie

INDEKS OPIS CENA
EB1024 TRIC 0; 2�,5 x 9,5 x 34 cm 4,12 zł/szt.
EB1027 TRIC 2; 2� x 11 x 34 cm 5,87 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
ET1008 4,94 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudełka archiwizacyjne Boxy
• do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora
• pole opisowe na grzbiecie i bocznej ściance

• grzbiet 150 mm
• pojemność 1500 kartek A4
• wymiary: 350 x 150 x 250 mm

• grzbiet 200 mm
• pojemność 2000 kartek A4
• wymiary: 350 x 200 x 250 mm

INDEKS CENA
ET5825 5,33 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
ET6883 6,49 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudło na dokumenty otwierane z szerszej strony
• otwarcie z szerszej strony ułatwia załadunek dokumentów
• format A4 + (możliwość przechowywania dokumentów w koszulkach

czy razem z przekładkami), wymiary: 329 x 255 x 80 mm
• możliwość ustawiania w pozycji poziomej i pionowej
• miejsce do opisu zawartości na 5 ściankach pudła
• przyjazny dla środowiska karton – 100% z recyklingu
• mocny, wysokiej jakości karton, grubość: 390 g/m²
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INDEKS CENA
ET1007 11,24 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudło uniwersalne otwierane od góry
• uchwyty do przewozu
• miejsce do opisu zawartości na wszystkich ściankach
• przyjazny dla środowiska karton –100% z recyklingu
• mocny, wysokiej jakości karton, grubość: 390 g/m²
• wymiary (390 x 2�0 x 303 mm) dostosowane do przechowywania 3 segregatorów

z dokumentami lub 3 pudeł boxy 80 lub innych podręcznych drobiazgów

Pudło archiwizacyjne na segregatory otwierane z przodu
• do transportu i przechowywania segregatorów o formacie A4 lub pojemników składanych
• pola opisowe na bocznych ściankach, uchwyty ułatwiające przenoszenie pudeł
• uchylne z przedniej strony wieko ułatwia sprawdzanie zawartości pudła
• mieści � segregatorów A4/�5 mm lub 10 segregatorów A4/50 mm
• możliwość ustawiania jednego pudła na drugim, specjalne zaczepy zapewniają stabilność
• wymiary 525 x 338 x 30� mm (dł. x gł. x wys.)
• kolor biały

INDEKS CENA
ET5285 19,31 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudło archiwizacyjne zbiorcze
• do transportu i przechowywania dokumentów w pudełkach
• mieści 4 pudełka TRIC 0
• przystosowane do zabudowy do � kondygnacji
(stabilne dzięki uchwytom łączącym)

• pole opisowe na bocznej ściance
• wymiary: 2�0 x 455 x 350 mm

INDEKS CENA
EB1026 16,70 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudło archiwizacyjne zbiorcze
• do transportu i przechowywania dokumentów w pudełkach 80 i 100 mm
• mieści 5 pudełek 80 mm lub 4 pudełka 100 mm
• pola opisowe na bocznych ściankach
• gramatura 385 g/m²
• wymiary 431 x 333 x 294 mm

INDEKS CENA
PX5032 5,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudło archiwizacyjne otwierane z przodu
• do transportu i przechowywania dokumentów w pudełkach boxy 80 i 100
• pola opisowe na bocznych ściankach
• uchwyty ułatwiające przenoszenie pudeł
• uchylne z przedniej strony wieko ułatwia sprawdzanie zawartości pudła
• mieści � pudełek boxy 80 lub 5 pudełek boxy 100
• możliwość ustawiania jednego pudła na drugim (stabilne dzięki uchwytom łączącym)
• specjalne zaczepy zapewniają stabilność
• wymiary 530 x 2�� x 3�8 mm (dł. x gł. x wys.)
• kolor biały

INDEKS CENA
ET5279 17,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Pudło archiwizacyjne otwierane z góry
• do transportu i przechowywania dokumentów w pudełkach boxy 80 i 100
• pola opisowe na bocznych ściankach
• uchwyty ułatwiające przenoszenie pudeł
• mieści � pudełek boxy 80 lub 5 pudełek boxy 100
• wymiary 5�3 x 3�0 x 2�0 mm (dł. x gł. x wys.)
• kolor biały

INDEKS CENA
ET5280 17,22 zł/szt.

STANDARDOWY
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Klips archiwizacyjny Rado-Tric
• spinka niewymagająca przenoszenia dokumentów kartka po kartce
• wykonany z polietylenu
• spina i ułatwia przekładanie dokumentów
• umożliwia przeglądanie spiętych dokumentów
• kolor biały
• opakowanie 50 szt.

INDEKS CENA
EB5270 106,90 zł/op.

STANDARDOWY

Klips archiwizacyjny
• do spinania dokumentów wypiętych z segregatora
• opakowanie 50 szt.

INDEKS CENA
PX1535 26,79 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
DO8263 69,29 zł/op.

STANDARDOWY

Spinka archiwizacyjna Easy-Bind
• pozwala na łatwe wyjęcie z segregatora

i zarchiwizowanie dokumentów
• elastyczne wąsy wykonane z polipropylenu

ze specjalnymi nasadkami ułatwiają montaż
w mechanizmie segregatora

• solidna listewka pewnie zabezpiecza
umieszczone w spince dokumenty

• trwała konstrukcja pozwala na przeniesienie
dokumentów z powrotem do segregatora

• spina do �5 mm
• opakowanie 50 szt.

Tuba kartonowa
• do przechowywania, przesyłania i przenoszenia
• chronią zawartość przed zgnieceniem dzięki

ściance grubości 2 mm
• zamykanie poprzez dwie plastikowe zatyczki

w kolorze białym
• dostępne średnice: �0, 80, 100 mm
• możliwość wykonania tub na zamówienie

INDEKS OPIS CENA
LN5844 500 x �0 mm 6,11 zł/szt.
LN5080 �35 x �0 mm 7,07 zł/szt.
LN5081 885 x 80 mm 14,38 zł/szt.
LN5083 1030 x 100 mm 21,04 zł/szt.

STANDARDOWY

Klips archiwizacyjny
• dwuczęściowy, wykonany z plastiku
• umożliwia szybkie i łatwe przenoszenie dokumentów z segregatora
• ułatwia korzystanie z dokumentów archiwizowanych w pudełkach na akta
• kolor biały

INDEKS ILOŚĆ CENA
mD1000 50 szt. 31,48 zł/op.
mD5014 100 szt. 58,48 zł/op.

STANDARDOWY

Szybki i prosty sposób
na archiwizację dokumentów
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Pojemnik kartonowy na czasopisma
• do przechowywania czasopism, katalogów, cenników itp.
• pole opisowe na grzbiecie
• szerokość grzbietu �5 mm

Pojemnik kartonowy na czasopisma
• do przechowywania czasopism, katalogów, cenników itp.
• pole opisowe na grzbiecie
• szerokość grzbietu 80 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET1326 biały 3,27 zł/szt.
ET1537 niebieski 3,27 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
EB1028 3,76 zł/szt.

STANDARDOWY

Pojemnik PCV na czasopisma
• do przechowywania czasopism, katalogów, cenników itp.
• szerokość grzbietu �0 mm
• wymienna etykieta opisowa na grzbiecie

INDEKS KOLOR CENA
PX1351 granatowy 12,25 zł/szt.
PX1350 zielony 12,25 zł/szt.
PX1354 czarny 12,25 zł/szt.
PX1353 czerwony 12,25 zł/szt.

STANDARDOWY

Pojemnik GR-053 na prasę
• wykonany z wysokiej jakości metalu
• w kolekcji Vip dostępne również: pojemnik

na spinacze, pojemnik na długopisy, stojak do kopert,
przybornik na galanterię biurową, kosz na papiery,
3 półki na dokumenty ze stojakiem

• pojedyncze elementy kolekcji Vip można
zakupić osobno

• kolor czarny

INDEKS CENA
EA5368 31,55 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS KOLOR CENA
LE1112 biały 139,58 zł/szt.
LE1113 czarny 139,58 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pojemnik Click&Store na czasopisma
• stabilny i wytrzymały
• do segregowania korespondencji, listów i druków w formacie A4
• otwór na palec, ułatwiający otwieranie szuflady
• metalowa ramka do opisu zawartości na szufladkach
• wymiary: 290 x 283 x 3�0 mm

• 3 szuflady
INDEKS KOLOR CENA
LE1114 biały 158,18 zł/szt.
LE1115 czarny 158,18 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• 4 szuflady

Część kolekcji VIP

Pojemnik składany VIVIDA
• do przechowywania czasopism, katalogów, cenników itp.
• szerokość grzbietu �0 i 100 mm
• wymienna etykieta opisowa na grzbiecie

INDEKS OPIS KOLOR CENA
ET1270 �0 mm niebieski 14,98 zł/szt.
ET1269 �0 mm czerwony 14,98 zł/szt.
ET1271 �0 mm zielony 14,98 zł/szt.
ET1272 �0 mm czarny 14,98 zł/szt.
ET1274 �0 mm bordowy 14,98 zł/szt.
ET5729 100 mm czerwony 17,40 zł/szt.
ET5730 100 mm niebieski 17,40 zł/szt.
ET5731 100 mm czarny 17,40 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS KOLOR CENA
LE1025 biały 35,76 zł/szt.
LE1026 czarny 35,76 zł/szt.
LE1027 WOW niebieski 35,76 zł/szt.
LE1038 WOW różowy 35,76 zł/szt.
LE1039 WOW zielony 35,76 zł/szt.
LE1040 WOW pomarańczowy 35,76 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pudło Click&Store na CD i DVD
• metalowa ramka do opisu zawartości
• na CD: 30 CD w szerokich pudełkach lub �0 CD w płaskich pudełkach

lub 1�5 CD w papierowych kieszeniach
• na DVD: 22x w standardowych pudełkach lub 44x w płaskich pudełkach
• można ustawiać jedno na drugim
• wymiary na CD: 143 x 14� x 52 mm, na DVD: 20� x 14� x 352 mm

• na CD

INDEKS KOLOR CENA
LE1041 biały 41,29 zł/szt.
LE1042 czarny 41,29 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• na DVD

INDEKS KOLOR CENA
LE1043 biały 50,60 zł/szt.
LE1044 czarny 50,60 zł/szt.
LE1045 WOW niebieski 50,60 zł/szt.
LE1071 WOW różowy 50,60 zł/szt.
LE1072 WOW zielony 50,60 zł/szt.
LE1074 WOW pomarańczowy 50,60 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pudło uniwersalne Click&Store małe i średnie
• idealne na zdjęcia, książki lub drobne przedmioty do formatu A5 i A4
• można ustawiać jeden na drugim
• metalowa ramka do opisu zawartości
• wymiary A5 małe: 21� x 1�0 x 282 mm, A4 średnie: 281 x 200 x 3�9 mm

• A5 małe

INDEKS KOLOR CENA
LE1075 biały 57,69 zł/szt.
LE1077 czarny 57,69 zł/szt.
LE1086 WOW niebieski 57,69 zł/szt.
LE1087 WOW różowy 57,69 zł/szt.
LE1088 WOW zielony 57,69 zł/szt.
LE1089 WOW pomarańczowy 57,69 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• A4 średnie

INDEKS KOLOR CENA
LE1133 niebieski 7,09 zł/szt.
LE1132 czerwony 7,09 zł/szt.
LE1134 zielony 7,09 zł/szt.
LE1131 żółty 7,09 zł/szt.
LE1126 siarczanowy 7,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka zawieszana Alpha standardowa
• wykonane z bardzo mocnego, wytrzymałego kartonu o gramaturze 250 g/m²
• posiadają duże plastikowe, wymienne identyfikatory z etykietami do opisu ich

zawartości, które można umieścić w 5 różnych miejscach tak, aby w kartotece
nie zasłaniały się wzajemnie

• wtedy wszystkie sprawy są widoczne i łatwo można odnaleźć potrzebne pliki

INDEKS CENA
ET1283 48,71 zł/op.

STANDARDOWY

Teczka zawieszana A4 z przekładkami
• wykonana z mocnego, wytrzymałego kartonu o gramaturze 210 g/m²
• identyfikatory można przypiąć na grzbiecie (widoczne z góry,

np. w szufladzie komody)
• 4 wewnętrzne przekładki
• kolor niebieski
• opakowanie 10 szt.

TECZKI ZAWIESZANE

INDEKS KOLOR CENA
LE1090 biały 74,60 zł/szt.
LE1093 czarny 74,60 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pudło Click&Store uniwersalne, duże
• do przechowywania segregatorów, czasopism, książek i innych

przedmiotów do formatu A3
• można ustawiać jeden na drugim, uchwyty do przenoszenia
• metalowa ramka do opisu zawartości
• wymiary: 3�9 x 200 x 484 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE1094 biały 77,18 zł/szt.
LE1102 czarny 77,18 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pudło Click&Store na teczki zawieszane
• idealne na dokumenty przechowywane w teczkach zawieszanych
• mieści do 50 teczek zawieszanych
• można ustawiać jedno na drugim, wygodne uchwyty do przenoszenia
• metalowa ramka do opisu zawartości
• wymiary: 35� x 282 x 3�0 mm

• mocny karton, pokryty laminowanym papierem
• łatwo się składają, mocowanie ścianek

przy pomocy zatrzasków
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INDEKS KOLOR CENA
EB1007 niebieski 6,99 zł/szt.
EB1011 czerwony 6,99 zł/szt.
EB1010 zielony 6,99 zł/szt.
EB1009 żółty 6,99 zł/szt.
EB5411 grafitowy 6,99 zł/szt.
EB5412 granatowy 6,99 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczki zawieszane A4 Chic
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²
• wymienne, plastikowe identyfikatory z etykietami do opisu ich zawartości
• dwie pary nacięć do zamontowania pasków skoroszytowych
• pojemność 330 kartek

Teczki zawieszane A4 standard
• wykonane z mocnego, wytrzymałego kartonu o gramaturze 210 g/m²
• wzmocnione specjalną folią dno oraz listwa z zawieszkami
• plastikowe wymienne identyfikatory można umieścić w 5 różnych
miejscach, tak aby w kartotece nie zasłaniały się wzajemnie

• wymienne identyfikatory i etykiety w komplecie
• opakowanie 25 szt.

INDEKS KOLOR CENA
ET1253 niebieski 84,24 zł/op.
ET1255 czerwony 84,24 zł/op.
ET1252 zielony 84,24 zł/op.
ET1254 żółty 84,24 zł/op.
ET1256 biały 84,24 zł/op.

STANDARDOWY

Teczka zawieszana A4 Vertic Ultimate
z poszerzanym dnem
• wykonana z mocnego kartonu
o gramaturze 320 g/m²

• wymienne, plastikowe identyfikatory
z etykietami do opisu ich zawartości

• dwie pary nacięć do zamontowania
pasków skoroszytowych

• zwiększona pojemność i wytrzymałość
• wkładka plastikowa na dnie teczki z bocznymi ogranicznikami
• dożywotnia gwarancja użytkowania

INDEKS OPIS CENA
EB5293 2 cm 18,93 zł/szt.
EB5063 3 cm 18,93 zł/szt.
EB5033 4 cm 20,14 zł/szt.
EB5034 � cm 20,14 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyty zawieszane Alpha
• wewnątrz zintegrowany mechanizm skoroszytowy do wpinania

luźnych kartek lub dokumentów w koszulkach
• zawieszka umiejscowiona jest na grzbiecie skoroszytu (okładki

w pozycji wiszącej otwarte są od dołu)
• w zależności od rodzaju kartoteki, identyfikatory na skoroszytach można przypiąć

na grzbiecie (widoczne z góry, np. w szufladzie komody) lub z boku skoroszytu
INDEKS KOLOR CENA
LE1125 siarczanowy 6,38 zł/szt.
LE5040 żółty 6,38 zł/szt.
LE5041 czerwony 6,38 zł/szt.
LE5042 niebieski 6,38 zł/szt.
LE5043 zielony 6,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
EB5314 niebieski 5,03 zł/szt.
EB5315 czerwony 5,03 zł/szt.
EB5313 zielony 5,03 zł/szt.
EB5498 żółty 5,03 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka zawieszana z metalową listwą
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 250 g/m²
• mocowana na wzmocnionej, metalowej szynie, miejsce na opis
• dwupłaszczyznowy szyldzik – możliwość opisu po stronie górnej i frontowej
• możliwość drukowania opisów do szyldzików
• pojemność 330 kartek
• wymiary: 24 x 31 cm

Teczka zawieszana A4 Chic z płóciennymi boczkami
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²
• wymienne, plastikowe identyfikatory z etykietami do opisu ich zawartości
• dwie pary nacięć do zamontowania pasków skoroszytowych
• płócienne boczki zapobiegają wysunięciu się dokumentów z teczki
• pojemność 330 kartek

INDEKS KOLOR CENA
EB5414 grafitowy 9,46 zł/szt.
EB1017 niebieski 9,46 zł/szt.
EB1021 czerwony 9,46 zł/szt.
EB1020 zielony 9,46 zł/szt.
EB1019 żółty 9,46 zł/szt.
EB1018 kremowy 9,46 zł/szt.
BX6036 granatowy 9,46 zł/szt.

STANDARDOWY
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INDEKS KOLOR CENA
EB1012 niebieski 6,83 zł/szt.
EB1016 czerwony 6,83 zł/szt.
EB1015 zielony 6,83 zł/szt.
EB1014 żółty 6,83 zł/szt.
EB1013 kremowy 6,83 zł/szt.
EB5413 antracytowy 6,83 zł/szt.
EB5422 granatowy 6,83 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt zawieszany A4 Chic
• wykonany z mocnego kartonu o grubości 230 g/m²
• wymienne, plastikowe identyfikatory z etykietami do opisu ich zawartości
• pojemność 220 kartek

INDEKS CENA
EB5032 9,05 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt wiszący Vertic Ultimate z kieszenią
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²
• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową
• metalowe zapięcie skoroszytowe
• kieszeń na tylnej stronie umożliwia wkładanie dokumentów małoformatowych
• na jednej ze ścian umieszczona metalowa ramka do opisu zawartości
• pojemność 220 kartek

INDEKS CENA
EB1057 6,40 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt wiszący Vertic Ultimate
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²
• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową
• metalowe zapięcie skoroszytowe
• na jednej ze ścian umieszczona metalowa ramka do opisu zawartości
• pojemność 220 kartek

Skoroszyt zawieszany A4 Vertic
kredytowo-personalny
• idealny do urzędów, banków oraz działów personalnych
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²
• wymienne, plastikowe identyfikatory z etykietami do opisu ich zawartości
• 4 przegródki, każda z zapięciami skoroszytowymi
• pojemność 220 kartek
• kolor brązowy

INDEKS CENA
EB1022 26,99 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
ET6160 16,42 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka zawieszana na akta osobowe
• wykonana z mocnego kartonu 230 g/m²
• wewnątrz trzy przegródki do zachowania standardowego podziału dokumentów

z przebiegu kariery pracownika: przyjęcie do pracy, rozwój, zakończenie pracy
• w każdej przegródce mechanizm skoroszytowy, umożliwiający wpięcie

dokumentów – luźnych kartek lub dokumentów w koszulkach
• w komplecie identyfikatory i etykiety opisowe

Skoroszyt zawieszany A4
z mechanizmem
• wykonany z mocnego, wytrzymałego kartonu o gramaturze 210 g/m²
• identyfikatory można przypiąć na grzbiecie (widoczne z góry,

np. w szufladzie komody)
• wewnątrz zintegrowany mechanizm skoroszytowy do wpinania
luźnych kartek lub dokumentów w koszulkach

• kolor niebieski
• opakowanie 10 szt.

INDEKS CENA
ET1282 37,44 zł/op.

STANDARDOWY
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INDEKS CENA
ET6170 14,36 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt zawieszany na akta osobowe
• wykonany z mocnego kartonu 230 g/m²
• wewnątrz trzy przegródki do zachowania standardowego podziału

dokumentów z przebiegu kariery pracownika: przyjęcie do pracy,
rozwój, zakończenie pracy

• w każdej przegródce mechanizm skoroszytowy, umożliwiający wpięcie
dokumentów – luźnych kartek lub dokumentów w koszulkach

• w komplecie identyfikatory i etykiety opisowe INDEKS CENA
PX1246 2,38 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt do akt osobowych
• wykonany z kartonu 350 g/m²
• trzy wkładki A, B, C

INDEKS KOLOR CENA
BF1101 niebieski 3,80 zł/szt.
BF1100 czerwony 3,80 zł/szt.
BF1102 zielony 3,80 zł/szt.
BF1098 żółty 3,80 zł/szt.
BF1099 czarny 3,80 zł/szt.
BF1097 biały 3,80 zł/szt.

STANDARDOWY

Skoroszyt zawieszany
do akt osobowych
• wykonany z mocnego PCV
• boczna perforacja
• trzy przegródki A, B, C

Pojemnik SWING na teczki zawieszkowe
• z trwałego polistyrenu, w dwóch wariantach: otwarty i z wiekiem - opatentowane

zamknięcia klipsowe i zamknięty wiekiem z możliwością ustawiania piętrowo
• praktyczne rączki dla wygodnego i bezpiecznego przenoszenia otwartego pojemnika
• przy rączkach przegródki na umieszczenie artykułów piszących
• mieści 20 teczek zawieszkowych lub 3 segregatory A4/50
• wymiary: bez wieka - 390 x 150 x 2�0 mm, z wiekiem - 39� x 154 x 34� mm

Kartoteka Plus na teczki zawieszane
• specjalne uchwyty ułatwiają przenoszenie
• w komplecie: 8 teczek z etykietami i kieszonkami na etykiety
• zajmuje niewiele miejsca na biurku, obniżony przód ułatwia czytanie opisów
• specjalne uchwyty ułatwiają przenoszenie
• można ustawiać jedna na drugiej, więcej zarchiwizowanych dokumentów

na mniejszej przestrzeni
• wymiary: 3�0 x 280 x 1�2 mm (szer. x wys. x gł.)

INDEKS KOLOR CENA
LE1002 przezroczysty-mleczny 123,73 zł/szt.
LE1003 czerwony 123,73 zł/szt.
LE1004 niebieski 123,73 zł/szt.
LE1005 czarny 123,73 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
HA1000 szary 60,71 zł/szt.
HA1001 czarny 60,71 zł/szt.
HA1019 niebieski 60,71 zł/szt.
HA1002 czerwony 60,71 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
HA1003 szary 98,73 zł/szt.
HA1004 czarny 98,73 zł/szt.
HA1005 niebieski 98,73 zł/szt.
HA1006 czerwony 98,73 zł/szt.

STANDARDOWY

• otwarty • zamknięty

Walizeczka Europost Vivida na teczki zawieszane
• w komplecie z 5 teczkami zawieszanymi
• mieści około 15 teczek zawieszanych
• rączka do przenoszenia i uchylna pokrywa
• zamykana na plastikowy zamek

INDEKS KOLOR CENA
ET6432 biały 149,98 zł/szt.
ET6433 czerwony 149,98 zł/szt.
ET6434 niebieski 149,98 zł/szt.
ET6435 czarny 149,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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INDEKS KOLOR CENA
ET1245 biały 2618,64 zł/szt.
ET1246 szary 2618,64 zł/szt.

STANDARDOWY

Komoda Pendaflex na teczki zawieszane
• do przechowywania dokumentów do formatu A4
• wykonane z mocnej stali lakierowanej na biało lub szaro
• centralny zamek, dzięki któremu za jednym przekręceniem klucza

zamykane są wszystkie szuflady
• system metalowych prowadnic ułatwiający wysuwanie szuflad
• blokady zabezpieczające przed całkowitym wysunięciem szuflad
• system poziomej regulacji zapewniający stabilność komód
• 4 szuflady
• pojemność 2�0 teczek
• wymiary 414 x 1320 x �30 mm (szer. x wys. x gł.)INDEKS KOLOR CENA

KD5028 granatowy 14,47 zł/szt.
KD5029 zielony 14,47 zł/szt.
KD5030 czarny 14,47 zł/szt.
KD5027 bordowy 14,47 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka do akt osobowych
• twarda oprawa introligatorska z papierowej okleiny
• trzy zadrukowane wkłady A, B, C do przechowywania

akt osobowych

INDEKS KOLOR CENA
wT1000 granatowy 15,58 zł/szt.
wT1001 czarny 15,58 zł/szt.
wT1002 bordowy 15,58 zł/szt.
wT1003 zielony 15,58 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
wT5488 granatowy 15,58 zł/szt.
wT5498 czarny 15,58 zł/szt.
wT5497 bordowy 15,58 zł/szt.
wT5500 zielony 15,58 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka do akt osobowych
• grzbiet sztywny
• trzy przegródki A, B, C

• tabele bez treści • tabele z treścią

INDEKS KOLOR CENA
HA1007 szary 111,33 zł/szt.
HA1008 niebieski 111,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Miniarchiwum Karat na teczki zawieszkowe
• wykonane z trwałego polistyrenu, składane, proste w montażu
• umożliwia archiwizowanie dużych ilości dokumentów

– do 35 teczek zawieszkowych
• praktyczny element wyposażenia przestrzeni okołobiurkowej

lub do umieszczenia w szufladzie archiwizacyjnej
• możliwość ustawiania piętrowo - specjalne rozmieszczenie

krawędzi zawieszkowych zapobiega zaginaniu indeksów teczek
• wymiary: 3�0 x 320 x 2�4 mm

INDEKS KOLOR CENA
BF1121 granatowy 13,22 zł/szt.
BF1123 czarny 13,22 zł/szt.
BF1120 bordowy 13,22 zł/szt.
BF1122 zielony 13,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka ringowa do akt osobowych
• wykonana z wysokiej jakości folii PVC, usztywniana

kartonem, szerokość grzbietu 2 cm
• duża wytrzymałość zapewnia doskonałą ochronę

dla przechowywanych dokumentów
• trzy przegródki A, B, C
• na grzbiecie znajduje się kieszeń z kartonikiem

na dane personalne
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Teczka do akt osobowych
• wykonana z laminowanego kartonu
• bindowany grzbiet
• trzy przegródki A, B, C

INDEKS KOLOR CENA
wT1028 niebieski 5,51 zł/szt.
wT1026 czerwony 5,51 zł/szt.
wT1027 zielony 5,51 zł/szt.
wT1029 czarny 5,51 zł/szt.

STANDARDOWY

• tabele z treścią, binda zewnętrzna

INDEKS KOLOR CENA
wT5494 czarny 5,51 zł/szt.
wT5496 czerwony 5,51 zł/szt.
wT5499 niebieski 5,51 zł/szt.
wT5501 zielony 5,51 zł/szt.

STANDARDOWY

• tabele bez treści, binda zewnętrzna

INDEKS KOLOR CENA
wT1024 niebieski 6,84 zł/szt.
wT1025 czarny 6,84 zł/szt.
wT1022 czerwony 6,84 zł/szt.
wT1023 zielony 6,84 zł/szt.

STANDARDOWY

• tabele z treścią, binda wewnętrzna

INDEKS KOLOR CENA
wT5529 czarny 6,84 zł/szt.
wT5549 czerwony 6,84 zł/szt.
wT5491 niebieski 6,84 zł/szt.
wT5504 zielony 6,84 zł/szt.

STANDARDOWY

• tabele bez treści, binda wewnętrzna

Teczka do akt ewidencji kierowcy
• biała, z nadrukiem
• wykonana z kartonu o grubości 350 g/m²

INDEKS KOLOR CENA
PX1603 A4 1,79 zł/szt.
PX1604 A5 1,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
PX1605 1,79 zł/szt.

STANDARDOWY

Teczka A4 do akt pojazdu
• biała, z nadrukiem
• wykonana z kartonu o grubości 350 g/m²

INDEKS KOLOR CENA
wT6007 granatowy 90,71 zł/szt.
wT6008 zielony 90,71 zł/szt.
wT6009 bordowy 90,71 zł/szt.
wT6015 beżowy 90,71 zł/szt.
wT6044 czarny 90,71 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka skóropodobna do podpisu
• oprawiona w okleinę skóropodobną, uwypuklona gąbką
• blok z kartonu barwionego w masie, kolorystycznie dobrany do okleiny,

zawiera 10 kart z dwoma otworami i wyciętymi u dołu korytarzami

INDEKS KOLOR CENA
KD1026 bordowy 22,40 zł/szt.
KD1023 czarny 22,40 zł/szt.
KD1024 granatowy 22,40 zł/szt.
KD1025 zielony 22,40 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Teczka do podpisu
• wykonana ze sztywnej tektury

oklejonej okleiną ze złotym nadrukiem
• 8, 15 lub 19 przegródek
• kolory: granatowy, zielony, czarny,
bordowy

• 15 przegródek

INDEKS KOLOR CENA
KD1022 bordowy 17,89 zł/szt.
KD1019 czarny 17,89 zł/szt.
KD1020 granatowy 17,89 zł/szt.
KD1021 zielony 17,89 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• 8 przegródek

INDEKS KOLOR CENA
KD1030 bordowy 29,16 zł/szt.
KD1027 czarny 29,16 zł/szt.
KD1028 granatowy 29,16 zł/szt.
KD1029 zielony 29,16 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• 19 przegródek
Teczka do podpisu
• 10 przegródek
• rozszerzany grzbiet

INDEKS KOLOR CENA
wT1008 granatowy 26,96 zł/szt.
wT1011 zielony 26,96 zł/szt.
wT1009 czarny 26,96 zł/szt.
wT1010 bordowy 26,96 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• 10 kartek

INDEKS KOLOR CENA
wT5616 bordowy 56,67 zł/szt.
wT6001 czarny 56,67 zł/szt.
wT5618 granatowy 56,67 zł/szt.
wT5619 zielony 56,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

• 20 kartek
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INDEKS KOLOR CENA
wT6004 granatowy 59,16 zł/szt.
wT6005 zielony 59,16 zł/szt.
wT6006 bordowy 59,16 zł/szt.
wT6016 beżowy 59,16 zł/szt.
wT6098 czarny 59,16 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Księga korespondencyjna
skóropodobna
• oprawiona w okleinę skóropodobną,

uwypuklona gąbką
• blok zawiera 192 karty, zadrukowane

rubrykami, do wpisów rejestrowania
korespondencji przychodzącej
i wychodzącej

INDEKS OPIS CENA
AR1228 oprawa twarda, granatowy, 9� k. 17,73 zł/szt.
AR1107 oprawa twarda, czarny, 9� k. 17,73 zł/szt.
AR1114 oprawa twarda, granatowy, 200 k. 31,13 zł/szt.
AR1106 oprawa twarda, czarny, 200 k. 31,13 zł/szt.
AR7080 oprawa twarda, czarny, 300 k. 56,60 zł/szt.
AR6394 oprawa miękka, A4, 9� k. 12,91 zł/szt.

STANDARDOWY

Dzienniki
korespondencyjne
• dostępne w miękkiej oprawie

lub oprawie twardej,
introligatorskiej

• tłoczone złote napisy
(oprawa twarda)

• szyte kartki,
wzmocniony grzbiet

• format A4

Wizytowniki Visifix
na 400 wizytówek
• wykonany z matowej folii
• 4 mechanizmy ringowe
• koszulki na wizytówki o wymiarach 5� x 90 mm
• 12 częściowe przekładki A-Z
• wkład – opakowanie 10 szt.

INDEKS KOLOR/OPIS CENA
DU5389 granatowy 136,26 zł/szt.
DU5387 antracytowy 136,26 zł/szt.
DU5041 wkład 43,61 zł/op.

P RESTIŻOWY

Wizytowniki alfabetyczne
na 200 wizytówek
• indeks alfabetyczny (A-Z)
• 25 przezroczystych koszulek
• 4. ringowy mechanizm pozwalający na wpięcie dodatkowych koszulek

INDEKS KOLOR CENA
BF1009 niebieski 28,00 zł/szt.
BF5441 czarny 28,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Księga
korespondencyjna
• oprawa introligatorska
(twarda, oklejana, szyta)

• 9�, 192 lub 300 kart
z zadrukowanymi rubrykami,
do umieszczania wpisów
na temat korespondencji
przychodzącej i wychodzącej

INDEKS ILOŚĆ KART KOLOR CENA
wT5009 300 bordowy 40,24 zł/szt.
wT5662 300 granatowy 40,24 zł/szt.
wT5668 300 zielony 40,24 zł/szt.
wT5629 300 czarny 40,24 zł/szt.
wT5669 300 brązowy 40,24 zł/szt.
wT5677 192 bordowy 30,84 zł/szt.
wT5010 192 granatowy 30,84 zł/szt.
wT5679 192 zielony 30,84 zł/szt.
wT5639 192 czarny 30,84 zł/szt.
wT5678 192 brązowy 30,84 zł/szt.
wT5665 9� bordowy 21,00 zł/szt.
wT5674 9� granatowy 21,00 zł/szt.
wT5683 9� zielony 21,00 zł/szt.
wT5347 9� czarny 21,00 zł/szt.
wT5670 9� brązowy 21,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Wizytowniki Visifix
na 200 wizytówek
• okładka wykonana
ze szlachetnego gatunku folii

• koszulki na wizytówki o wymiarach 5� x 90 mm
• wersja na 200 wizytówek posiada dodatkowo 12. częściowe przekładki A-Z
• wersję na 200 wizytówek można rozszerzyć dodatkowym wkładem

do 280 wizytówek
• wkład – opakowanie 10 szt. na 80 wizytówek

INDEKS KOLOR/OPIS IL. wIZyTÓwEK CENA
DU5202 granatowy 200 87,84 zł/szt.
DU5203 antracytowy 200 87,84 zł/szt.
DU5069 wkład 80 30,69 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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INDEKS KOLOR CENA
BF1007 granatowy 10,98 zł/szt.
BF1005 czarny 10,98 zł/szt.

STANDARDOWY
Wizytownik na 96 wizytówek
• okładka wykonana ze szlachetnego
gatunku folii

• koszulki przymocowane trwale do grzbietu okładki

INDEKS KOLOR CENA
DU7010 srebrny 259,98 zł/szt.
DU7009 czarny 259,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Wizytownik na 200 wizytówek
• okładka wykonana z wysokiej jakości folii
• 25 przezroczystych koszulek
• 4. ringowy mechanizm pozwalający na wpięcie

dodatkowych koszulek
• dodatkowe koszulki – opakowanie 10 szt.

INDEKS KOLOR CENA
BF1003 granatowy 22,56 zł/szt.
BF1001 czarny 22,56 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR/OPIS IL. wIZyTÓwEK CENA
RL5001 czarny �00 624,56 zł/szt.
RL1001 czarny 400 274,37 zł/szt.
RL1015 chromowany 400 274,37 zł/szt.
RL1006 wkłady wizytowe 40 55,46 zł/op.

P RESTIŻOWY

Wizytownik obrotowy
na 400 i 600 wizytówek
Wizytownik 400:
• 200 przezroczystych, dwustronnych
koszulek na wizytówki (�� x 102 mm)

• przekładki alfabetyczne
• metalowa podstawa
Wizytownik 600:
• 300 przezroczystych, dwustronnych koszulek na wizytówki (�� x 102 mm)
• przekładki alfabetyczne
• metalowa podstawa w kolorze czarnym
Wkłady wizytowe
• 40 przezroczystych koszulek na wizytówki
• wymiary koszulki 5� x 102 mm

Wizytownik obrotowy
na 400 wizytówek
• 200 dwustronnych kieszonek na wizytówki
• stabilna metalowa podstawa
• przekładki alfabetyczne A-Z

INDEKS KOLOR CENA
DU5127 czarny 259,98 zł/szt.
DU5094 srebrny 259,98 zł/szt.
DU6579 biały 259,98 zł/szt.
DU5100 wkłady 65,17 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Kartoteki obrotowe Visifix Flip na 400 wizytówek
• koszulki i przekładki alfabetyczne w komplecie Kartoteki obrotowe Visitfix Cubo na 300 kart wizytowych

• posiadają 200 kieszonek na 300 wizytówek
• 25. częściowe przekładki A-Z
• antypoślizgowa podstawa
INDEKS CENA
DU5403 176,81 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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INDEKS CENA
DO5867 7,22 zł/szt.

STANDARDOWY

Przybornik na wizytówki
• wykonany z przezroczystego tworzywa polistyrenowego
odpornego na pęknięcia

• dostosowany do standardowej wielkości karty wizytowej
• wymiary 110 x 45 x 55 mm

INDEKS OPIS KOLOR CENA
DU5227 przybornik na biurko czarny 36,40 zł/szt.
DU5228 przybornik na biurko srebrny 36,40 zł/szt.
DU6577 przybornik na biurko biały 36,40 zł/szt.
DU5231 przybornik na kartki czarny 39,38 zł/szt.
DU5232 przybornik na kartki srebrny 39,38 zł/szt.
DU6576 przybornik na kartki biały 39,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Przybornik Pen Holder na biurko
oraz na karteczki Note Box
• przybornik na biurko posiada 5 komór na ołówki, spinacze, nożyczki itp.
• przybornik na kartki posiada otwór na ołówek oraz komplet 500

karteczek w formacie 90 x 90 mm

Przybornik Bravo na biurko
• wykonany z trwałego polistyrenu, grubość ścianek 2 mm
• powierzchnie o wysokim połysku
• możliwość połączenia kilku pojemników dla zwiększenia pojemności
• 4 głębokie przegrody na artykuły piszące i 1 mini przegródka na spinacze
• wymiary: 109 x 109 x 90 mm

INDEKS KOLOR CENA
HA1009 biały 19,98 zł/szt.
HA1010 czarny 19,98 zł/szt.
HA1011 niebieski 19,98 zł/szt.
HA1012 jasnoniebieski 19,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
HS5012 12,44 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
HS5009 12,44 zł/szt.

STANDARDOWY

Przybornik wielofunkcyjny
• przezroczysty
• wymiary: 19 x 14 x � cm

Przybornik wielofunkcyjny
• dymny
• wymiary: 19 x 14 x � cm

Przybornik Rondo na biurko
• wykonany z trwałego polistyrenu, grubość ścianek 2 mm
• powierzchnie o wysokim połysku
• 2 wysokie i � mniejszych przegródek na akcesoria piszące
• przegródka na drobne akcesoria oraz na karteczki lub koperty
• wymiary: 140 x 140 x 109 mm

INDEKS KOLOR CENA
HA1013 biały 53,31 zł/szt.
HA1014 czarny 53,31 zł/szt.
HA1015 niebieski 53,31 zł/szt.
HA1016 jasnoniebieski 53,31 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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INDEKS CENA
KA5730 45,71 zł/szt.

EKONOMICZNY

Obrotowy przybornik 730s
• w zestawie: zszywacz, rozszywacz, nożyczki, nóż do papieru,

temperówka, gumka do ścierania, linijka 15 cm, długopisy (3 szt.),
pinezki tablicowe (15 szt.), spinacze (20 szt.), zszywki #10 (1 opak.)

• wymiary: Ø 100 x 130 mm

1

INDEKS OPIS CENA
EA5369 pojemnik na długopisy 9,26 zł/szt.
EA5372 przybornik płaski 17,86 zł/szt.
EA5632 przybornik mały 22,86 zł/szt.

EKONOMICZNY

Przyborniki biurowe
• wykonane z wysokiej jakości metalu
• kolor czarny
• w kolekcji Vip dostępne również:

pojemnik na czasopisma, stojak do kopert,
kosz na papiery, 3 półki na dokumenty
ze stojakiem

• pojedyncze elementy kolekcji Vip
można zakupić osobno

1

2

3

2

3

Kubek Europost Vivida na długopisy
• z dwiema przegródkami
• jedna z przegródek może być wykorzystywana na telefon
• stabilna podstawa sprawia, że kubek nie przewraca się

Kubek plastikowy na długopisy

Część kolekcji VIP

INDEKS KOLOR CENA
HS5496 przezroczysty 5,56 zł/szt.
HS5498 dymny 5,56 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET6429 biały 16,98 zł/szt.
ET6430 czerwony 16,98 zł/szt.
ET6431 niebieski 16,98 zł/szt.
ET5949 czarny 16,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
KA5718 61,17 zł/szt.

EKONOMICZNY

Obrotowy przybornik 370s
• w zestawie: zszywacz, rozszywacz, nożyczki,

nóż do papieru, temperówka, gumka
do ścierania, linijka 15 cm, długopisy (4 szt.),
pinezki tablicowe (20 szt.), spinacze (30 szt.),
zszywki #10 (1 opak.), taśma klejąca 12 x 10
z uchwytem, notes �5 x �5 mm

• wymiary: 145 x 135 x 150 mm



6Organizacja i archiwizacja dokumentów
P

ó
łkin

a
d

o
ku

m
e
n
ty,

ta
cka

n
a

b
ilo

n
,

o
rg

a
n
ize

r
n
a

b
iu

rko
w

y

12�www.partner21.pl

INDEKS CENA
HS5497 8,67 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS CENA
SC5460 199,89 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Organizer nabiurkowy
Post-it® C-71
• nadaje się do wszystkich typów

szuflad metalowych
• wyposażony w taśmę Scotch® Magic,

dyspenser, bloczek z-notes
100. kartkowy

• wymiary: dł. 300 x wys. 50 mm
• regulowana szerokość 2�5-405 mm

Tacka na bilon

Półka Europost na dokumenty
• nowoczesny wygląd z unikalnym wytłoczeniem w kwadraty
• wyjątkowa struktura ściany bocznej rozświetla miejsce pracy
• możliwość ustawiania w pionie lub schodkowo w 3 pozycjach
• zaokrąglone wycięcie z przodu dla łatwego dostępu do dokumentów
• miejsce na etykietę do opisu zawartości
• mieści do 3�0 kartek
• wymiary: 254 x �1 x 350 mm
• przezroczyste • przezroczyste SOLEA

Półka biurowa na dokumenty
• wykonana z trwałego polistyrenu – wytrzymuje obciążenie do 10 kg
• miejsce na umieszczenie etykiety
• możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
• wymiary - zew. (spód): 34� x 254 x �0 mm, wew.: 325 x 244 x 52 mm

INDEKS KOLOR CENA
PX1095 przezroczysty 6,98 zł/szt.
PX1096 dymny 6,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Półka biurowa
• wykonana z polistyrenu o wysokiej wytrzymałości

INDEKS KOLOR CENA
ET1379 grafitowy 9,44 zł/szt.
ET1383 ciemnoniebieski 9,44 zł/szt.
ET1378 przezroczysty 9,44 zł/szt.
ET1384 przezr. zielony 9,44 zł/szt.
ET1380 przezr. żółty 9,44 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
ET6436 przezr. pomarańczowy 9,44 zł/szt.
ET1605 przezr. czerwony 9,44 zł/szt.
ET6870 przezr. fioletowy 9,44 zł/szt.
ET1381 przezr. niebieski 9,44 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
DO5766 przezroczysty 7,18 zł/szt.
DO5775 dymny 7,18 zł/szt.
DO6037 przezr. czerowny 7,18 zł/szt.
DO6137 przezr. zielony 7,18 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
DO6190 przezr. niebieski 7,18 zł/szt.
DO6348 przezr. żółty 7,18 zł/szt.
DO6136 przezr. pomarańcz. 7,18 zł/szt.
DO6863 przezr. fioletowy 7,18 zł/szt.

STANDARDOWY

Półka biurowa Europost Vivida na dokumenty
• możliwość ustawiania w pionie lub schodkowo w 3 pozycjach
• zaokrąglone wycięcie z przodu dla łatwego dostępu do dokumentów
• miejsce na etykietę do opisu zawartości
• mieści do 3�0 kartek
• wymiary: 254 x �1 x 350 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET1385 czarny 9,44 zł/szt.
ET1382 czerwony 9,44 zł/szt.
ET6410 biały 9,44 zł/szt.
ET6412 niebieski 9,44 zł/szt.
ET6413 zielony 9,44 zł/szt.
ET6411 żółty 9,44 zł/szt.

STANDARDOWY
Część kolekcji VIVIDA
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INDEKS KOLOR CENA
LE1283 różowy 27,51 zł/szt.
LE1284 niebieski 27,51 zł/szt.
LE1285 zielony 27,51 zł/szt.
LE1289 biały perłowy 27,51 zł/szt.
LE1290 pomarańczowy 27,51 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Półka WOW
na dokumenty
• może być użyta indywidualnie lub łączona w stos
• można łączyć pionowo lub pod skosem
• paleta promiennych kolorów produktów WOW
• wyższe ścianki boczne dla zwiększenia pojemności
• duże wycięcie z przodu oraz wyprofilowany przód
dla łatwego dostępu do zawartości

Półki na dokumenty Plus i Plus Jumbo
otwarte od dłuższego boku
• wytrzymała i stabilna półka, otwarta od strony dłuższego boku
• do dokumentów w formacie większym niż A4 czy teczek zawieszanych
• duże wycięcie z przodu umożliwia łatwy dostęp do przechowywanych dokumentów
• opatentowany system zatrzasków, który umożliwia połączenie półek bez konieczności
instalowania dodatkowych klipsów

• możliwe jest jej przechowywanie na biurku czy na półce
• możliwość zamieszczenia wymiennej etykiety do opisu zawartości
• wymiary PLUS: 3�3 x �1 x 2�3 mm, PLUS JUMBO: 3�3 x 104 x 2�3 mm
• Plus JUMBO – większa pojemność dzięki zwiększonej wewnętrznej wys. półki – 9� mm

INDEKS KOLOR OPIS CENA
LE5989 niebieski Plus Jumbo 50,47 zł/szt.
LE5990 czarny Plus Jumbo 50,47 zł/szt.
LE5987 niebieski Plus 38,29 zł/szt.
LE5988 czarny Plus 38,29 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Półka na dokumenty i stojak na koperty
• wykonane z wysokiej jakości metalu, kolor czarny
• w kolekcji Vip dostępne również: pojemnik na spinacze, pojemnik

na długopisy, pojemnik na czasopisma, przybornik na galanterię
biurową, kosz na papiery

• pojedyncze elementy kolekcji Vip można zakupić osobno

INDEKS OPIS CENA
KA5443 półka na dokumenty 66,84 zł/szt.
EA5404 stojak na koperty 13,29 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS KOLOR CENA
LE1006 niebieski 363,29 zł/szt.
LE1007 czarny 363,29 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Moduł Plus na 3 półki
• stabilny, funkcjonalny moduł na trzy półki, gumowe,
antypoślizgowe nóżki

• w komplecie moduł łączący, 3 półki i 1 przykrywka
• moduły i dodatkowe powierzchnie w szarym kolorze,
3 jednokolorowe półki

• zaprojektowany do użytku profesjonalnego; umożliwia tworzenie
systemu złożonego z dowolnej ilości modułów na dokumenty

• poszczególne półki mogą być wyjmowane bez wpływu
na stabilność modułu

• przestrzeń pomiędzy półkami zwiększa ich pojemność
i ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów

INDEKS KOLOR CENA
LE5932 przezroczysty 18,38 zł/szt.
LE5933 czerwony 18,38 zł/szt.
LE5934 niebieski 18,38 zł/szt.
LE5395 czarny 18,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE1257 przezroczysty matowy 21,04 zł/szt.
LE1258 czerwony 21,04 zł/szt.
LE1253 niebieski 21,04 zł/szt.
LE1259 szary 21,04 zł/szt.
LE1260 czarny 21,04 zł/szt.
LE1270 przezroczysty 21,04 zł/szt.
LE1269 przezroczysty grafitowy 21,04 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE1273 przezroczysty matowy 36,09 zł/szt.
LE1267 czerwony 36,09 zł/szt.
LE1249 niebieski 36,09 zł/szt.
LE1272 czarny 36,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Półki Plus na dokumenty
• unikalna kombinacja trzech różnych wysokości
półek

• wytrzymałe, mogą być użyte indywidualnie
lub łączone

• specjalne wcięcie z przodu ułatwia wyjmowanie
dokumentów

• możliwość zwiększenia pojemności poprzez
dodanie dystansera

• wymiary:
– półka Slim – idealna na dokumenty

najważniejszych spraw (wysokość 3� mm)
– półka Standard – idealna na dokumenty

codziennych potrzeb (wysokość �0 mm)
– półka Jumbo – idealna na dokumenty typu

raporty, katalogi (wysokość 103 mm)
• 2 x mocniejsze od podobnych półek na rynku

• półka Slim

• półka Standard

• półka Jumbo

Część kolekcji VIP

Półka Plus na dokumenty,
z identyfikatorami
• wykonana z niełamliwego plastiku
• z dwoma identyfikatorami do opisu zawartości
• możliwość zwiększenia pojemności poprzez dodanie dyspensera
• wymiary: 255 x �0 x 3�0 mm (szer. x wys. x gł.)

INDEKS KOLOR CENA
LE1261 przezroczysty 27,51 zł/szt.
LE1262 przezroczysty grafitowy 27,51 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Część kolekcji WOW
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Półka Sorty Standard
• recepta na porządek w każdym

sekretariacie lub punkcie usługowym
• specjalne nacięcia na przegródki pozwalają sortować dokumenty

niezależnie od ich formatu (koperty, dokumenty A4, ulotki itp.)
• wykonana z mocnego plastiku
• jedna przegródka w komplecie
• wymiary 400 x 125 x 295 mm (szer. x wys. x gł.)

INDEKS KOLOR CENA
LE5262 niebieski 69,82 zł/szt.
LE5272 szary 69,82 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zestaw 4 szufladek Impuls
• wykonany z trwałego polistyrenu
• każda szufladka z miejscem na dużą etykietę opisującą zawartość
• 4 szufladki z wygodnym uchwytem, które dzięki specjalnej konstrukcji

łatwo się wysuwają nawet przy całkowitym wypełnieniu
• antypoślizgowe podkładki zapewniają stabilność
• wymiary: 294 x 3�8 x 235 mm

INDEKS KOLOR CENA
HA1018 szaro-niebieski 137,49 zł/szt.
HA1017 szary 137,49 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR OPIS CENA
ET7031 szary/przezroczysty niebieski 4 szuflady 357,31 zł/szt.
ET7032 szary/przezroczysty grafitowy 4 szuflady 357,31 zł/szt.
ET7034 szary/przezroczysty niebieski � szuflad 405,56 zł/szt.
ET7033 szary/przezroczysty grafitowy � szuflad 405,56 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pojemnik Allura z szufladami
• wykonany z mocnego plastiku
• obudowa w kolorze szarym
• szuflady w kolorze: niebieskim, grafitowym
• antypoślizgowe, gumowe nóżki

Szafka
na dokumenty
9347S/F
• plastikowa
• 5 szuflad A4
• okna opisowe
• wymienne fronty szuflad (w różnych kolorach)
• wymiary: 258 x 2�� x 3�0 mm (wys. x szer. x głęb.)

INDEKS CENA
KA6596 207,79 zł/szt.

EKONOMICZNY

Pojemniki Viricolor
• kolorowe obramowanie szufladek ułatwia organizację dokumentów
• szufladki wyciągają się łatwo i stabilnie, posiadają ogranicznik blokujący

przed ich przypadkowym pełnym wyciągnięciem
• dostosowane do dokumentów A4 i C4
• w zestawie znajdują się nakładane indeksy z możliwością

komputerowego opisania
• nóżki antypoślizgowe na spodzie pojemnika
• wymiary: 280 x 292 x 35� mm INDEKS OPIS CENA

DU6993 5 szufladek 266,50 zł/szt.
DU7011 10 szufladek 334,83 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pojemnik Europost Vivida z 4 szufladami
• dzięki wzmocnionej obudowie pojemnik jest bardzo mocny i trwały
• na każdej szufladzie miejsce do zamocowania etykiety
• można go ustawiać jeden na drugim
• z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami
• wymiary 285 x 845 x 380 mm

INDEKS KOLOR CENA
ET6425 biały 186,02 zł/szt.
ET6426 czerwony 186,02 zł/szt.
ET6427 niebieski 186,02 zł/szt.
ET6428 czarny 186,02 zł/szt.

P RESTIŻOWY
Część kolekcji VIVIDA
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Pojemnik Europost na dokumenty
• faktura w paski na bocznych ściankach
• stylem dopasowany do półki na dokumenty Europost
• niski grzbiet, tylko 25� mm, co znacznie ułatwia identyfikację zawartości
• szerokość grzbietu �8 mm zapewnia stabilność w przechowywaniu
• wygodny uchwyt ułatwiający wysunięcie pojemnika
• format: niepełny A4

INDEKS KOLOR CENA
ET1564 przezroczysty 14,98 zł/szt.
ET1565 grafitowy 14,98 zł/szt.
ET1566 niebieski 14,98 zł/szt.
ET1010 przezr. zielony 14,98 zł/szt.
ET1011 przezr. żółty 14,98 zł/szt.

STANDARDOWY

• pojemnik Europost

INDEKS KOLOR CENA
ET1604 przezr. czerwony 14,98 zł/szt.
ET1012 przezr. niebieski 14,98 zł/szt.
ET1018 przezr. fioletowy 14,98 zł/szt.
ET6437 przezr. pomarńcz. 14,98 zł/szt.

STANDARDOWY

• pojemnik Europost Solea

Pojemnik Europost Vivida na dokumenty
• posiada niski grzbiet, tylko 25� mm co ułatwia identyfikację zawartości
• szerokość grzbietu �8 mm zapewnia stabilność w przechowywaniu
• wygodny uchwyt ułatwiający wysunięcie pojemnika
• format: niepełny A4, wymiary: �2 x 25� x 2�0 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE5991 niebieski 118,09 zł/szt.
LE5992 czarny 118,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pojemnik Plus Jumbo
z przekładkami
• posiada dużą pojemność wewnętrzną

– 205 mm oraz dwie wyjmowane przegródki
• stylem dopasowany do pozostałych

elementów kolekcji na biurko Leitz Plus
• przekładki umożliwiają przechowywanie małej

ilości dokumentów w pionie
• bezpiecznie przechowuje obszerne publikacje

w formacie A4 typu katalogi,
opracowania czy raporty

• etykieta do opisu zawartości w komplecie
• na grzbiecie otwór na palecINDEKS KOLOR CENA

ET1567 czarny 14,98 zł/szt.
ET6414 biały 14,98 zł/szt.
ET6416 czerwony 14,98 zł/szt.
ET6417 niebieski 14,98 zł/szt.
ET6418 zielony 14,98 zł/szt.
ET6415 żółty 14,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Część kolekcji VIVIDA

INDEKS KOLOR CENA
ET6877 przezroczysty niebieski 44,91 zł/szt.
ET6864 przezroczysty grafitowy 44,91 zł/szt.
LE1312 czarny 44,91 zł/szt.
LE1382 biały 44,91 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pojemnik Allura
• wykonany z wysokiej jakości plastiku
• elegancki identyfikator na grzbiecie
• otwór na palec ułatwia wyjmowanie pojemnika z półki
• niski przód zapewnia wygodne wkładanie i wyjmowanie dokumentów

Pojemnik Plus
• stabilny pojemnik na czasopisma, katalogi czy dokumenty
• można go ustawiać w pozycji stojącej po dłuższym
i po krótszym boku

• duża pojemność wewnętrzna �0 mm
• na grzbiecie etykieta do opisu zawartości
(etykieta w komplecie)

• wymiary: �8 x 320 x 2�8 mm (szer. x wys. x gł.)

INDEKS KOLOR CENA
LE5880 przezroczysty 22,29 zł/szt.
LE5881 czerwony 22,29 zł/szt.
LE5197 niebieski 22,29 zł/szt.
LE5882 szary 22,29 zł/szt.
LE5184 czarny 22,29 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Podkład na biurko z kalendarzem i notatnikiem
• podkład na biurko z kalendarzem, wymiary: 590 x 420 mm,

kalendarz na dwa lata, plan tygodniowy, miejsce na notatki
• wkład z kalendarzem do podkładu na biurko, 25 kartek,

wymiary 410 x 5�0 mm

INDEKS CENA
wT5280 23,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Mata na biurko, z kieszenią
• wykonana z przezroczystej folii
• z tyłu znajduje się duża, wygodna kieszeń
• może być używana jako podkładka pod mysz komputerową
• wymiary: �30 x 445 mm

Biuwar papierowy
• projekt zgodny z zasadami organizacji czasu pracy
• kalendarz dwuletni lub roczny (biuwar miesięczny

- miesiąc na każdej stronie)
• ilość kartek: 30
• dostępny również z listwą ochronną, zabezpieczającą

kartki przed zginaniem
• dostępny w dwóch rozmiarach A2 oraz 4�0 x 330 mm

STOJAKI OBROTOWE

INDEKS OPIS CENA
DU6727 podkład + kalendarz 53,29 zł/szt.
DU7012 wkład 27,92 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS OPIS CENA
PH5154 A2, uniwersalny 13,37 zł/szt.
PH5088 A2, uniwersalny z listwą 19,51 zł/szt.
PH5155 uniwersalny 10,00 zł/szt.
PH5156 uniwersalny z listwą 14,68 zł/szt.
PH5110 miesięczny 10,00 zł/szt.
PH5157 miesięczny z listwą 14,68 zł/szt.
PH1097 tygodniowy 10,00 zł/szt.
PH5158 tygodniowy z listwą 14,68 zł/szt.

STANDARDOWY

Obrotowy stojak
podłogowy na 30 A4
• stojak obrotowy na podłogę

wyposażony łącznie w 30 półek
na katalogi

• na dwóch poziomach znajduje się
po 15 półek formatu A4

• poziomy obracają się niezależnie
od siebie

• łatwe przesuwanie poprzez pięć
podwójnych kółek

• wysokość całkowita 1�8 cm

INDEKS CENA
DU6481 2730,87 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Stojak obrotowy
na katalogi
• składany, prosty
do zmontowania

• statyw o wysokości 1�5 cm
w kolorze czarnym

• stojak sprzedawany bez półek,
który można wyposażyć w 24 półki

INDEKS CENA
LE5223 1210,07 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Półka na katalogi
• do zawieszenia na ścianie, montowania

na stojaku obrotowym lub ustawienia na biurku
(niezbędny jest do tego element łączący)

• wymiary 29� x 2�2 x 4� mm (wys. x szer. x gł.)

INDEKS KOLOR CENA
LE5037 przezroczysty 54,58 zł/szt.
LE5216 przezroczysty niebieski 54,58 zł/szt.
LE5260 przezroczysty grafitowy 54,58 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
LE5038 54,58 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Element łączący
• do zamocowania półek na stojaku,
na ścianie lub na biurku

• wymiary 1�0 x 1�5 x 101 mm
(wys. x szer. x gł.)

• kolor przezroczysty

Obrotowy stojak
na biurko na 36 1/3 A4
• stojak obrotowy na stół wyposażony

w 3� półek na ulotki formatu 1/3 A4
• na każdej stronie stojaka znajduje się
12 półek

INDEKS CENA
DU6497 2041,12 zł/szt.

P RESTIŻOWY

5x
A4

Zestaw pojemników
na ulotki A4
• zestaw składający się z pięciu

półek formatu A4,
przedniej osłony i dwóch nóżek

• możliwość rozbudowy poprzez
pojemnik A4
(art. nr 85�9) lub pojemnik 1/3 A4

INDEKS CENA
DU6487 133,02 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Obrotowy stojak
biurkowy na 15 A4
• stojak obrotowy na stół

wyposażony w 15 półek
na katalogi formatu A4

• na każdej stronie stojaka
znajduje się 5 półek

INDEKS CENA
DU6477 1759,58 zł/szt.

P RESTIŻOWY

1x
A4

Pojemnik na ulotki A4
• pojemnik na ulotki A4
(maks. 311 x 240 mm)

• zestaw składa się z jednej
półki A4, przedniej
osłony i dwóch nóżek

• możliwość rozbudowy
zestawu o kolejne półki poprzez
moduł do rozbudowy A4

INDEKS CENA
DU5452 46,80 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Stojak na ulotki
• do prezentacji ulotek, katalogów
• wykony z twardego i mocnego tworzywa
• pojemność ok 2 cm
• możliwość demontażu stojaka co ułatwia transport
• trzy rozmiary: A�, A5 i A4

3x
A4

Zestaw pojemników
formatu A4 L
• zestaw składający się z trzech półek formatu

A4, przedniej osłony i dwóch nóżek
• możliwość rozbudowy poprzez pojemnik A4

(art. nr 85�9) lub pojemnik 1/3 A4

INDEKS CENA
DU5455 90,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

3x
1

3 A4
A6

Tabliczki prezentacyjne
• do postawienia na biurku, ladzie, stoliku w celu

zaprezentowania reklamy lub np. menu
• wykonane z twardego i mocnego tworzywa
• małe zaczepy wokół obwodu tabliczki przytrzymują

kartkę informacyjną oraz sztywną folię ochronną
• możliwość modyfikacji stojaka, może być jedno-

lub dwustronny

INDEKS wymIARy CENA
PH5127 �0 x 100 mm 7,32 zł/szt.
PH5128 110 x 150 mm 11,67 zł/szt.
PH5129 110 x 230 mm 13,05 zł/szt.
PH5130 150 x 230 mm 16,25 zł/szt.
PH5076 210 x 29� mm (A4) 24,26 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS wymIARy CENA
PH5124 A� 15,34 zł/szt.
PH5125 A5 21,06 zł/szt.
PH5126 A4 28,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Pojemnik na ulotki
1/3 A4 i A6
• pojemnik na ulotki 1/3 A4 i A�
(311x240 mm)

• zestaw składa się z jednej półki
1/3 A4, przedniej osłony, dwóch
nóżek i łącznika do połączenia
z formatem A4

• możliwość rozbudowy zestawu
o kolejne półki poprzez
pojemnik 1/3 A4

INDEKS CENA
DU5456 38,71 zł/szt.

P RESTIŻOWY

1x
1

3 A4
A6

Zestaw pojemników formatu 1/3 A4 L
• zestaw składający się z trzech półek na ulotki 1/3 A4,

przedniej osłony, dwóch nóżek i łącznika
do połączenia z formatem A4

• możliwość rozbudowy poprzez pojemnik 1/3 A4

INDEKS CENA
DU5457 70,74 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Teczka skórzana EXCLUSIVE LINE na laptopa
• wykonana z wysokogatunkowej skóry
• cztery wewnętrzne przegrody, dwie duże przegrody na dokumenty
• całkowicie otwierany frontowy przedział na akcesoria
• specjalna zamykana na zamek przegroda na laptopa
• z tyłu kieszeń do mocowania do walizy podróżnej
• zamykana na zamek z dodatkowym kluczykiem, pasek na ramię
• spód chroniony czterema metalowymi nóżkami
• w komplecie wyjmowane etui na laptopa 1�''
• wymiary: 32 x 40 x 1�,5 cm

Teczka skórzana EXCLUSIVE LINE na laptopa
• wykonana z wysokogatunkowej skóry
• całkowicie otwierana frontowa kieszeń na akcesoria
• wewnątrz specjalna przegroda na laptopa
• z tyłu kieszeń mocująca do walizki podróżnej
• profilowane uszy podnoszą komfort noszenia
• regulowany pasek na ramię
• wielkość komputera - 1�”
• wymiary: 32 x 43 x 10 cm

Torebka damska WHITE LINE na laptopa
• wykonana z wysokogatunkowej skóry
• dwie wewnętrzne przegrody
• duża przegroda na dokumenty A4 oraz akcesoria
• specjalna przegroda na laptopa
• dwie boczne kieszenie zamykane na magnetyczne zatrzaski
• spód chroniony czterema metalowymi nóżkami
• wygodne uszy o długości 30 cm
• wielkość komputera - 15”
• wymiary: 40 x 30,5 x 9,2 cm

Torba SPORT LINE na laptopa
• wykonana z wytrzymałego, wysokogatunkowego i wodoszczelnego nylonu
• obszerna zewnętrzna kieszeń na akcesoria i drobiazgi
• duża, wewnętrzna przegroda z etui na laptopa
• tylna przegroda na dokumenty
• z tyłu kieszeń mocująca do walizki podróżnej
• uszy łączone miękką osłoną poprawiającą komfort noszenia
• spód chroniony dwiema nóżkami
• odpinany pasek na ramię
• wielkość komputera 1�”
• wymiary: 33,5 x 45 x 1�,5/20 cm

INDEKS CENA
BX1405 1291,08 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BX1406 813,75 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BX1410 273,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BX6640 718,90 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Torba SPORT LINE na laptopa,
zakładana na ramię
• wykonana z wytrzymałego, wysokogatunkowego i wodoszczelnego nylonu
• obszerna, zamykana na suwak zewnętrzna kieszeń na akcesoria i drobiazgi
• duża, wewnętrzna przegroda z etui na laptopa
• kieszeń zewnętrzna z tyłu teczki zamykana na suwak
• dodatkowo z tyłu pasek mocujący do walizki podróżnej
• spód chroniony dwiema nóżkami
• miękki, regulowany pasek na ramię
• wielkość komputera 1�”
• wymiary: 31 x 40,5 x 10 cm

INDEKS CENA
BX1411 183,75 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Torebka damska MODERN LINE na laptopa
• wykonana z wysokogatunkowej skóry
• jedna pojemna komora zapinana na suwak z oddzielną kieszenią na laptopa
oraz dokumenty i notes w formacie A4

• wewnątrz obszerne miejsce na notes, dokumenty
• dołączona kosmetyczka zapinana na suwak
• wygodne uszy o długości 30 cm
• spód chroniony pięcioma metalowymi nóżkami
• wielkość komputera 1�”
• wymiary: 43 x 11 x 32 cm

INDEKS CENA
BX1407 574,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Torba podróżna SPORT LINE na laptopa
• wykonana z wytrzymałego, wysokogatunkowego i wodoszczelnego nylonu
• teleskopowa rączka
• obszerna zewnętrzna kieszeń na akcesoria i drobiazgi
• duża wewnętrzna przegroda z etui na laptopa
• dodatkowa przegroda po środku z możliwością poszerzenia torby
• tylna przegroda na dokumenty
• uszy łączone miękką osłoną poprawiającą komfort noszenia
• wielkość komputera 1�”
• wymiary: 39 x 43 x 21 cm

INDEKS wymIARy CENA
BX6378 33 x 44 x 12 cm 347,95 zł/szt.
BX1413 3� x 42 x 15 cm 380,43 zł/szt.
BX1414 28 x 41 x 3 cm 187,12 zł/szt.

STANDARDOWY

Torba COMPUTER LINE na laptopa
• wykonana z wysokogatunkowego nylonu
• miejsce na laptopa 1�”
• praktyczne rozwiązanie pozwala na korzystanie z laptopa bez wyjmowania z torby
• w przedniej części torby przegroda z kieszeniami na akcesoria biurowe
• z tyłu kieszeń umożliwiająca umocowanie torby na teleskopowej rączce walizki
• od spodu cztery plastikowe podstawki chronią torbę przed uszkodzeniem
i zabrudzeniami

Teczka WHITE LINE na laptopa
• wykonana z wysokogatunkowej skóry
• dwie wewnętrzne przegrody
• duża przegroda na dokumenty
• specjalna przegroda na laptopa
• dwie boczne kieszenie, jedna zamykana na zatrzaski druga na zamek
• skórzany, regulowany pasek na ramię z miękką wkładką
• wielkość komputera - 15”
• wymiary: 32 x 40 x 13 cm

Aktówka ACCESORIE LINE z kalkulatorem
• aktówka wykonana z wytrzymałego wodoodpornego nylonu balistycznego
• wyposażona w kalkulator
• miejsce na dokumenty, przybory piśmienne, wizytówkę, notes
• wymiary: 33 x 25 x 3 cm

INDEKS CENA
BX1412 519,75 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BX1415 1001,70 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BX6734 151,68 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Aktówka ACCESORIE LINE zamykana na suwak
• aktówka wykonana wytrzymałego nylonu
• wymienny mechanizm o wysokości 1� mm 2- i 4-ringowy przypinany na rzep
• miejsce na wizytówki, dokumenty, notes
• wewnątrz dodatkowa kieszeń zapinana na suwak
• wymiary: 33 x 25 x 5 cm

Aktówka skórzana ACCESORIE LINE
• wykonana z wysokogatunkowej skóry
• mechanizm o wysokości 20 mm 2- i 4ringowy przypinany na rzep
• miejsce na wizytówki, dokumenty, notes
• wewnątrz dodatkowa kieszeń zapinana na zamek
• na tylnej ścianie dwie głębokie kieszenie
• zapięcie na suwak na całym obwodzie, co zapobiega wypadaniu dokumentów
• wymiary: 2� x 35,5 x �,5 cm

INDEKS CENA
BX6323 179,27 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
BX1409 406,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY




