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Numeratory samotuszujące:
B6K, B6, B8K + wymienna
tuszownica C6
Numeratory:
• metalowa czcionka
• model B6 obudowa metalowa, model B6K

i B8K obudowa plastikowa
• na ostatnich 5 pierścieniach opcja

powtarzania numeru 0, 1-6, 12 i 20 razy
(model B6 i B6K)
oraz 0, 1-3, 6 razy (model B8K)

• na każdym pierścieniu opcje 10 cyfr
i puste pole

• wysokość cyfr 4,5 mm
• wkład samotuszujący w kolorze czarnym,

wystarcza na ok.16-20 tys. wyraźnych odbić
• skondensowany tusz olejowy
Tuszownica C6
• colorbox z tuszem olejowym czarnym

do numeratora B6 i B6K

INDEKS OPIS ILOŚĆ CYFR CENA
RR1002 numerator B6K 6 272,50 zł/szt.
RR1001 numerator B6 6 298,33 zł/szt.
RR1000 numerator B8K 8 365,00 zł/szt.
RR5000 tuszownica C6 - 38,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Numerator samotuszujący
5558 i datownik samotuszujący
5030
• seria Professional Line
• do intensywnego użytkowania
• plastikowa oprawa, stalowy szkielet
Numerator 5558
• numer ustawiany ręcznie
• 8-cyfrowy
• wysokość czcionki 5 mm
Datownik 5030
• plastikowa oprawa, stalowy szkielet
• wysokość czcionki 4 mm

Wzór pieczątki 5030 ISOWzór pieczątki 5558

INDEKS OPIS CENA
TR1004 5558 146,76 zł/szt.
TR5425 5030 ISO 107,09 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Datowniki samotuszujące:
4810 ISO, 4810 POL
• wyprodukowane w 70% z odzyskanego

plastiku
• do stemplowania korespondencji firmowej,

potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy
towaru itp.

• dostępne są z datą w wersji ISO
oraz polskiej

• wysokość cyfr/liter 4 mm

Wzór pieczątki 4810 ISO Wzór pieczątki 4810 POL

INDEKS OPIS CENA
TR1001 4810 POL 21,59 zł/szt.
TR1000 4810 ISO 21,59 zł/szt.

STANDARDOWY

Datownik samotuszujący,
plastikowy DATUS
• datownik samotuszujący
• wysokość czcionki 3,8 mm
• miesiące pisane cyfrowo w języku

polskim lub angielskim
• do stemplowania korespondencji

firmowej, druków, recept
• gumki przeciwpoślizgowe

zapobiegające przesunięciu pieczątki
po dokumencie

• bardzo wyraźne i czytelne odbicie daty
• materiał umieszczony w tuszownicach

zapobiegaja zbyt szybkiemu utlenianiu
tuszu oraz grubym odbiciom„kleksom”

INDEKS CENA
ZX6832 22,25 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Stempel i datownik
samotuszujący z gotowymi hasłami
• hasła: ZAPŁACONO, GOTÓWKA, DRUKI, POLECONY, EKSPRESS, ORYGINAŁ,

ANULOWANO, PRZELEW, KOPIA, PILNE, WPŁYNĘŁO, POUFNE
• obudowa wykonana z tworzywa ABS
• wyprodukowane w 70% z odzyskanego plastiku
• datownik 4817: wysokość czcionki 3,8 mm, dostępny z datą w wersji ISO
• stempel 4822: wysokość czcionki 4 mm

Wzór pieczątki 4822

Wzór pieczątki 4817

INDEKS OPIS CENA
TR1008 4822 55,48 zł/szt.
TR5130 4817 55,48 zł/szt.

STANDARDOWY

Wzór pieczątki 4846

Numeratory samotuszujące:
4836, 4846, 48313
• seria Printy
• obudowa z tworzywa ABS
• wyprodukowane w 70% z odzyskanego plastiku
• 6-cyfrowy (4836, 4846) i 13-cyfrowy (48313)
• wysokość czcionki 3,8 mm (4836, 48313)

i 4 mm (4846)

Wzór pieczątki 4836 Wzór pieczątki 48313

INDEKS OPIS CENA
TR5207 4836 25,81 zł/szt.
TR1003 4846 55,48 zł/szt.
TR1030 48313 57,23 zł/szt.

STANDARDOWY
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Tuszownice wymienne do automatów samotuszujących
POLAN: 1s/2s/3s/4s/5/6/7/8
• wkłady barwiące nasączane tuszem w kolorze: czarnym, czerwonym, niebieskim,

zielonym, fioletowym
• wymiary: 28 x 10 mm (POLAN 1s), 38 x 14 mm (POLAN 2s), 47 x 18 mm (POLAN 3s),

58 x 25 mm (POLAN 4s), 70 x 26 mm (POLAN 5), 6� x 2� mm (POLAN 6), 60 x 40
mm (POLAN 7), 75 x 40 mm (POLAN 8)

INDEKS OPIS KOLOR CENA
ZX6817 POLAN 1s niebieski 7,50 zł/szt.
ZX6872 POLAN 1s czarny 7,50 zł/szt.
ZX6873 POLAN 1s czerwony 7,50 zł/szt.
ZX6874 POLAN 1s zielony 7,50 zł/szt.
ZX6875 POLAN 1s fioletowy 7,50 zł/szt.
ZX6818 POLAN 2s niebieski 8,25 zł/szt.
ZX6876 POLAN 2s czarny 8,25 zł/szt.
ZX6877 POLAN 2s czerwony 8,25 zł/szt.
ZX6878 POLAN 2s zielony 8,25 zł/szt.
ZX6879 POLAN 2s fioletowy 8,25 zł/szt.
ZX6819 POLAN 3s niebieski 9,50 zł/szt.
ZX6880 POLAN 3s czarny 9,50 zł/szt.
ZX6881 POLAN 3s czerwony 9,50 zł/szt.
ZX6882 POLAN 3s zielony 9,50 zł/szt.
ZX6883 POLAN 3s fioletowy 9,50 zł/szt.
ZX6820 POLAN 4s niebieski 10,25 zł/szt.
ZX6884 POLAN 4s czarny 10,25 zł/szt.
ZX6885 POLAN 4s czerwony 10,25 zł/szt.
ZX6886 POLAN 4s zielony 10,25 zł/szt.
ZX6887 POLAN 4s fioletowy 10,25 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS KOLOR CENA
ZX6821 POLAN 5 niebieski 10,75 zł/szt.
ZX6888 POLAN 5 czarny 10,75 zł/szt.
ZX6889 POLAN 5 czerwony 10,75 zł/szt.
ZX6890 POLAN 5 zielony 10,75 zł/szt.
ZX6891 POLAN 5 fioletowy 10,75 zł/szt.
ZX6822 POLAN 6 niebieski 10,75 zł/szt.
ZX6892 POLAN 6 czarny 10,75 zł/szt.
ZX6893 POLAN 6 czerwony 10,75 zł/szt.
ZX6894 POLAN 6 zielony 10,75 zł/szt.
ZX6895 POLAN 6 fioletowy 10,75 zł/szt.
ZX6823 POLAN 7 niebieski 12,00 zł/szt.
ZX6896 POLAN 7 czarny 12,00 zł/szt.
ZX6897 POLAN 7 czerwony 12,00 zł/szt.
ZX6898 POLAN 7 zielony 12,00 zł/szt.
ZX6899 POLAN 7 fioletowy 12,00 zł/szt.
ZX6824 POLAN 8 niebieski 12,00 zł/szt.
ZX6900 POLAN 8 czarny 12,00 zł/szt.
ZX6901 POLAN 8 czerwony 12,00 zł/szt.
ZX6902 POLAN 8 zielony 12,00 zł/szt.
ZX6903 POLAN 8 fioletowy 12,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Wkłady tuszujące:

• do pieczątek samotuszujących:
4�11, 4820, 4822, 4846

• do pieczątki samotuszującej: 4�12

• do drukarenki samotuszującej: 4�13

INDEKS KOLOR CENA
TR5027 czarny 10,27 zł/szt.
TR5078 czerwony 10,27 zł/szt.
TR5028 niebieski 10,27 zł/szt.
TR5029 zielony 10,27 zł/szt.
TR5140 fioletowy 10,27 zł/szt.

INDEKS KOLOR CENA
TR5030 czarny 11,24 zł/szt.
TR5031 czerwony 11,24 zł/szt.
TR5032 niebieski 11,24 zł/szt.
TR6081 zielony 11,24 zł/szt.
TR5141 fioletowy 11,24 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS KOLOR CENA
TR5035 czarny 12,99 zł/szt.
TR5079 czerwony 12,99 zł/szt.
TR5108 niebieski 12,99 zł/szt.
TR5104 zielony 12,99 zł/szt.
TR5170 fioletowy 12,99 zł/szt.

Poduszki do pieczątek:
9051, 9052, 9053
• eleganckie pudełko z wysokiej jakości

tworzywa
• wkłady barwiące nasączane tuszem

w kolorze: czarnym, czerwonym,
niebieskim, zielonym, fioletowym

• wymiary: �0 x 50 mm (�051),
110 x 70 mm (�052), 160 x �0 mm (�053)

INDEKS OPIS KOLOR CENA
TR1014 �051 niebieski 12,11 zł/szt.
TR1012 �051 czarny 12,11 zł/szt.
TR1013 �051 czerwony 12,11 zł/szt.
TR1015 �051 zielony 12,11 zł/szt.
TR5049 �051 fioletowy 12,11 zł/szt.
TR1018 �052 niebieski 12,64 zł/szt.
TR1016 �052 czarny 12,64 zł/szt.
TR1017 �052 czerwony 12,64 zł/szt.
TR1019 �052 zielony 12,64 zł/szt.
TR5050 �052 fioletowy 12,64 zł/szt.
TR1022 �053 niebieski 26,33 zł/szt.
TR1020 �053 czarny 26,33 zł/szt.
TR1021 �053 czerwony 26,33 zł/szt.
TR1023 �053 zielony 26,33 zł/szt.
TR5051 �053 fioletowy 26,33 zł/szt.

STANDARDOWY

Poduszki do stempli
• plastikowe: wkłady barwiące nasączane tuszem w kolorze:

czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, fioletowym
• kolor dekielka poduszki odpowiadający kolorowi tuszu

w poduszce
• metalowa: sucha
• wymiary: plastikowe - 85 x 50 mm (mała), 110 x 70 mm

(średnia), 155 x 85 mm (duża), metalowa - 1�0 x 110 mm
INDEKS OPIS CENA
ZX6844 mała, plastik, niebieski 12,80 zł/szt.
ZX6845 mała, plastik, kolor czarny 12,80 zł/szt.
ZX6846 mała, plastik, kolor czerwony 12,80 zł/szt.
ZX6847 mała, plastik, kolor zielony 12,80 zł/szt.
ZX6825 mała, plastik, kolor fioletowy 12,80 zł/szt.
ZX6851 średnia, plastik, kolor niebieski 15,44 zł/szt.
ZX6850 średnia, plastik, kolor czarny 15,44 zł/szt.
ZX6849 średnia, plastik, kolor czerwony 15,44 zł/szt.
ZX6848 średnia, plastik, kolor zielony 15,44 zł/szt.
ZX6826 średnia, plastik, kolor fioletowy 15,44 zł/szt.
ZX6852 duża, plastik, kolor niebieski 19,91 zł/szt.
ZX6853 duża, plastik, kolor czarny 19,91 zł/szt.
ZX6854 duża, plastik, kolor czerwony 19,91 zł/szt.
ZX6855 duża, plastik, kolor zielony 19,91 zł/szt.
ZX6827 duża, plastik, kolor fioletowy 19,91 zł/szt.
ZX6904 duża, metalowa 84,00 zł/szt.

STANDARDOWY

Poduszki do stempli ST3
• metalowe pudełko z obramowaniem

w czterech wersjach kolorystycznych
• dostępne w wersji nasączonej

lub nienasączonej tuszem
• tusz bez dodatku oleju
• wymiary: 80 x 55 mm

INDEKS KOLOR CENA
AX1003 niebieski 9,85 zł/szt.
AX1089 czarny 9,85 zł/szt.
AX5904 czerwony 9,85 zł/szt.
AX1004 zielony 9,85 zł/szt.

EKONOMICZNY

• plastikowe

• metalowa
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Tusz do pieczątek
gumowych 199 PO
• na bazie alkoholu, uniwersalny,

szybkoschnący
• na wszystkie powierzchnie gładkie

(np. papier, szkło, metal)
• do stempli ręcznych z gumową

lub polimerową płytką stemplującą,
odporną na alkohol

• nakrętka w kolorze tuszu
• buteleczka z końcówką ułatwiającą

nasączanie poduszek
• pojemność 50 ml

INDEKS KOLOR CENA
NN1012 niebieski 33,83 zł/szt.
NN1010 czarny 33,83 zł/szt.
NN1011 czerwony 33,83 zł/szt.

STANDARDOWY

Tusz do pieczątek
metalowych 210
• olejowy
• do stempli z metalową płytką stemplującą
• nakrętka w kolorze tuszu
• buteleczka z końcówką ułatwiającą

nasączanie poduszek
• pojemność 25 ml

INDEKS KOLOR CENA
NN1007 niebieski 15,83 zł/szt.
NN1005 czarny 15,83 zł/szt.
NN1006 czerwony 15,83 zł/szt.

STANDARDOWY

Tusz do pieczątek SF30
• do stempli gumowych
• bezolejowy
• łatwo wsiąka w papier
• pojemność 30 ml

INDEKS KOLOR CENA
AX5070 czarny 5,53 zł/szt.
AX5069 czerwony 5,53 zł/szt.
AX5071 fioletowy 5,53 zł/szt.
AX7452 niebieski 5,53 zł/szt.
AX4621 zielony 5,53 zł/szt.

EKONOMICZNY

Tusz do pieczątek
gumowych 110S
• wodny, uniwersalny
• do pieczątek ręcznych

i samotuszujących z gumową
lub polimerową płytką stemplującą

• nakrętka w kolorze tuszu
• buteleczka z końcówką ułatwiającą

nasączanie poduszek
• pojemność 25 ml

INDEKS KOLOR CENA
NN1002 niebieski 7,17 zł/szt.
NN1000 czarny 7,17 zł/szt.
NN1001 czerwony 7,17 zł/szt.
NN1003 zielony 7,17 zł/szt.
NN1004 fioletowy 7,17 zł/szt.

STANDARDOWY

Tusz pieczątek IDEST
• wodny do znakowania papieru

i dokumentów, doskonały do stempli
gumowych i fotopolimerowych

• buteleczka 25 ml z końcówką
ułatwiającą nasączenie poduszek

INDEKS KOLOR CENA
PX1174 niebieski 4,29 zł/szt.
PX1175 czarny 4,29 zł/szt.
PX1176 czerwony 4,29 zł/szt.
PX1177 zielony 4,29 zł/szt.
PX1178 fioletowy 4,29 zł/szt.

STANDARDOWY

Poduszki do stempli ST2
• metalowe pudełko z obramowaniem w czterech wersjach

kolorystycznych
• dostępne w wersji nasączonej lub nienasączonej tuszem
• tusz bez dodatku oleju
• wymiary: 110 x 70 mm

INDEKS KOLOR CENA
AX5678 czarny 11,00 zł/szt.
AX5679 czerwony 11,00 zł/szt.
AX5680 niebieski 11,00 zł/szt.
AX5903 zielony 11,00 zł/szt.

EKONOMICZNY




