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Zszywacz duży metalowy
• innowacyjna techonologia precyzyjnego prowadzenia zszywki,

zapobiegająca jej zacinaniu się
• integrowany rozszywacz
• zszywanie otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez przekręcenie

metalowej stopki, możliwe również zszywanie tapicerskie
• ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca

przed zamknięciem zszywacza
• zszywki w magazynku: 50 x 24/8
• wymiary: 40 x 63 x 175 mm

24/6 24/8 26/640

60 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE5116 niebieski 128,38 zł/szt.
LE5118 czarny 128,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE5280 niebieski 101,24 zł/szt.
LE1203 czarny 101,24 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz Flat Clinch średni metalowy
• innowacyjna techonologia precyzyjnego prowadzenia zszywki,

zapobiegająca jej zacinaniu się
• możliwe zszywanie tapicerskie
• ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca

przed zamknięciem zszywacza
• w komplecie zszywki: 200 x 24/6
• wymiary: 40 x 61 x 145 mm

24/6 26/630

40 mm

Zszywacz średni metalowy
• innowacyjna techonologia precyzyjnego prowadzenia

zszywki, zapobiegająca jej zacinaniu się, integrowany rozszywacz
• zszywanie otwarte i zamknięte – łatwe do zmiany poprzez przekręcenie

metalowej stopki, możliwe również zszywanie tapicerskie
• ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca

przed zamknięciem zszywacza
• w komplecie zszywki: 200 x 24/6
• wymiary: 40 x 58 x 145 mm

24/6 26/630

40 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE5982 biały perłowy 75,96 zł/szt.
LE5983 różowy metaliczny 75,96 zł/szt.
LE5984 niebieski metaliczny 75,96 zł/szt.
LE5985 pomarańczowy metal. 75,96 zł/szt.
LE5986 zielony metaliczny 75,96 zł/szt.
LE5112 niebieski 75,96 zł/szt.
LE5114 czarny 75,96 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz średni
• innowacyjna techonologia precyzyjnego prowadzenia zszywki,

zapobiegająca jej zacinaniu się, zintegrowany rozszywacz
• zszywanie otwarte i zamknięte – łatwe do zmiany poprzez

przekręcenie metalowej stopki, możliwe również zszywanie tapicerskie
• ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca

przed zamknięciem zszywacza
• w komplecie zszywki: 200 x 24/6
• wymiary: 36 x 56 x 141 mm

24/6 26/630

40 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE1156 niebieski 61,07 zł/szt.
LE1155 czerwony 61,07 zł/szt.
LE1158 czarny 61,07 zł/szt.
LE1157 szary 61,07 zł/szt.

P RESTIŻOWY

ZSZYWACZE STANDARDOWE

Zszywacz Fashion F30
• ergonomiczny kształt i modna kolorystyka w połączeniu

z wysoką jakością wykonania
• technologia Flat Clinch umożliwia zszywanie na płasko, co pozwala

zredukować powierzchnię zajmowaną przez dokumenty nawet o 30%
• wzornictwo dopasowane do dziurkacza FC30
• zszywanie zamknięte

24/6 26/630

55 mm

INDEKS KOLOR CENA
RA1022 niebieski 61,16 zł/szt.
RA1081 czarny 61,16 zł/szt.
RA5156 czerwony 61,16 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz S5160B Save Force
• metalowa, stabilna konstrukcja
• elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw sztucznych
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• system płaskiego zaginania zszywek pozwala

na zmniejszenie objętości zszywanych
dokumentów nawet o 30%

24/6 26/630

50 mm

INDEKS KOLOR CENA
EA5970 czarny 37,65 zł/szt.
EA5971 niebieski 37,65 zł/szt.

STANDARDOWY
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Zszywacz H 401
• trwały zszywacz na 150 zszywek
• głębokość zszywania 95 mm
• posiada system ładowania zszywek od góry
• możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz

24/6 26/630

101 mm

INDEKS KOLOR CENA
AX1040 niebieski 25,97 zł/szt.
AX1039 czerwony 25,97 zł/szt.
AX1042 czarny 25,97 zł/szt.
AX1038 zielony 25,97 zł/szt.

EKONOMICZNY

Zszywacz H 400
• trwały zszywacz na 100 zszywek
• głębokość zszywania 64 mm
• posiada system ładowania zszywek od góry
• możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz

24/6 26/630

67 mm

INDEKS KOLOR CENA
AX6743 niebieski 21,13 zł/szt.
AX6742 czerwony 21,13 zł/szt.
AX6741 czarny 21,13 zł/szt.
AX6745 zielony 21,13 zł/szt.

EKONOMICZNY

Zszywacz mały
• innowacyjna techonologia precyzyjnego prowadzenia zszywki,

zapobiegająca jej zacinaniu się, zintegrowany rozszywacz
• zszywanie otwarte i zamknięte – łatwe do zmiany poprzez przekręcenie

metalowej stopki, możliwe również zszywanie tapicerskie
• ładowany od góry, otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca

przed zamknięciem zszywacza
• w komplecie zszywki: 200 x 24/6
• wymiary: 33 x 49 x 120 mm

24/6 26/625

40 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE1160 niebieski 34,67 zł/szt.
LE1159 czerwony 34,67 zł/szt.
LE1161 czarny 34,67 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS MODEL CENA
EA6026 S5173 31,05 zł/szt.
EA6025 S5166 16,75 zł/szt.

EKONOMICZNY

Zszywacze:
SOFTouch S5173/S5166
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa
• ramię wyposażone w zdejmowalną,

półprzezroczystą nakładkę,
pod którą można umieścić podpis

• wskaźnik ilości zszywek 24/6 26/625

45 mm

S5173

S5173

18 mm

S5166

20

S5166

INDEKS KOLOR CENA
PX1677 czarny 15,27 zł/szt.
PX1678 czerwony 15,27 zł/szt.
PX1679 niebieski 15,27 zł/szt.

STANDARDOWY

Zszywacz 210
• pojemnik mieści 210 zszywek
• plastikowa obudowa
• mechanizm ze stali chromowanej
• możliwość zszywania zamkniętego i otwartego

24/6 26/620
80 mm

INDEKS KOLOR CENA
KA6516 grafitowy 16,81 zł/szt.
KA6410 czerwony 16,81 zł/szt.
KA6409 niebieski 16,81 zł/szt.
KA6294 żółty 16,81 zł/szt.

EKONOMICZNY

Zszywacz Galaxy S6083B
• metalowy z wykończeniami z tworzyw sztucznych
• trzy rodzaje zszywania: otwarte, zamknięte i tapicerskie

(np. mocowanie do tablicy korkowej)

24/6 26/625

51 mm
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Zszywacz Fashion F16
• wykonany z trwałego i wytrzymałego tworzywa
• wzornictwo dopasowane do dziurkacza FC20
• krótki magazynek
• zszywanie zamknięte i otwarte

Strong
24/6

Strong
26/6

20

50 mm

INDEKS KOLOR CENA
RA1000 czarny 22,80 zł/szt.
RA1001 czerwony 22,80 zł/szt.
RA1004 niebieski 22,80 zł/szt.

STANDARDOWY

Zszywacz Alpha S5023B
• grzbiet pokryty materiałem antypoślizgowym
• dwa rodzaje zszywania: otwarte i zamknięte
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa,

pojemnik na zapasowe zszywki

INDEKS KOLOR CENA
EA5427 czarny 12,61 zł/szt.
EA5446 czerwony 12,61 zł/szt.
EA5447 niebieski 12,61 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS KOLOR CENA
LE5126 niebieski 18,51 zł/szt.
LE5128 czarny 18,51 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz mini
• ergonomiczny kształt, idealnie dopasowuje się do dłoni
• zintegrowany rozszywacz
• ładowany od góry
• w komplecie zszywki: 200 x nr 10
• wymiary: 27 x 45 x 100 mm

No1010

50 mm

24/6 26/620
55 mm

INDEKS KOLOR CENA
PX1671 czarny 5,09 zł/szt.
PX1672 czerwony 5,09 zł/szt.
PX1673 niebieski 5,09 zł/szt.

STANDARDOWY

Zszywacz mini
• pojemnik mieści 50 zszywek
• plastikowa obudowa
• mechanizm ze stali nierdzewnej

nr 1010
40 mm

24/6 26/620

48 mm

INDEKS KOLOR CENA
PX1674 czarny 12,29 zł/szt.
PX1675 czerwony 12,29 zł/szt.
PX1676 niebieski 12,29 zł/szt.

STANDARDOWY

Zszywacz 100
• pojemnik mieści 100 zszywek
• plastikowa obudowa
• mechanizm ze stali chromowanej
• możliwość zszywania zamkniętego i otwartego
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INDEKS CENA
LE1015 332,58 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz długoramienny
• innowacyjna techonologia precyzyjnego prowadzenia zszywki, zapobiegająca

jej zacinaniu się
• łatwy do ustawienia format zszywania (od A6 do A2, US-norm i folio, skala

calowa i milimetrowa)
• ładowany od góry, mechanizm otwiera się o 180 stopni, blokada zabezpieczająca

przed zamknięciem zszywacza
• zszywanie otwarte i zamknięte – łatwe do zmiany poprzez przekręcenie

metalowej stopki
• zszywki w magazynku: 50 x 24/8
• wymiary: 51 x 75 x 421 mm
• kolor czarny 24/6 24/8 26/640

307 mm

Zszywacz ekonomiczny
długoramienny E15
• posiada uchwyt wykonany z tworzywa

typu ABS oraz regulowany ogranicznik papieru
• możliwość zszywania otwartego
• plastikowe podkładki

zabezpieczają
powierzchnię stołu
przed zarysowaniem 24/6 26/620

320 mm

INDEKS CENA
RA5077 90,27 zł/szt.

STANDARDOWY

ZSZYWACZE HD

ZSZYWACZE DŁUGORAMIENNE

INDEKS OPIS CENA
EA5585 model 8538 135,51 zł/szt.
EA5586 model 8539 163,79 zł/szt.

EKONOMICZNY

23/6

23/15 23/17 23/2323/20

23/8 23/10 23/13
200

64 mm

model 8539

23/6 23/1523/8 23/10 23/13
100

69 mm

model 8538

Zszywacze Heavy Duty
8538 i 8539
• metalowa podstawa i ramię, zakończone

gumowym, antypoślizgowym uchwytem
• wyposażone w pojemnik na zapasowe zszywki
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• posiadają miejsce na opis
• kolor grafitowy

INDEKS CENA
LE1243 522,44 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
LE5875 36,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz super mocny 5553 FC
• profesjonalny, duży zszywacz z systemem płaskiego zaginania zszywek,

zmniejsza o 30% objętość zszytych dokumentów
• antypoślizgowa podstawa z tworzywa sztucznego zapewnia stabilność

i chroni powierzchnię przed zarysowaniem
• okienko kontrolne sygnalizujące brak zszywek
• blokada regulująca prawidłowe ułożenie i zszycie kartek papieru
• ergonomiczny, z miękką rączką
• metalowa, solidna konstrukcja z plastikową obudową
• zszywanie zamknięte
• pojemność magazynka 120 x 23/15XL, w komplecie: 1000 zszywek 23/15XL
• zapasowy pojemnik w podstawie na 400 zszywek 23/15XL
• kolor srebrny

Zszywki 23/15 XL
• zszywają maks. do 120 kartek
• opakowanie 1000 szt.

Blokada ułatwiająca
ustawienie głębokości

wsuwania kartek. Wystarczy
przesunąć blokadę

do przodu lub do tyłu.

Okienko informujące
o ilości zszywek

w magazynku. Kolor
zielony oznacza pełny
magazynek, czerwony

pusty.

Blokada wsuwania kartek umożliwia włożenie kartek
pod skosem lub prosto.

23/15XL
120

Zszywacz Mini Alpha S5027B
• grzbiet pokryty materiałem antypoślizgowym
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa,

wbudowany wyciągacz zszywek

24/6 26/615

19 mm

INDEKS KOLOR CENA
EA5454 niebieski 6,21 zł/szt.
EA5452 czerwony 6,21 zł/szt.
EA5451 czarny 6,21 zł/szt.

EKONOMICZNY



8
Z

sz
yw

a
cz

e

148 www.partner21.pl

INDEKS CENA
EA5425 70,17 zł/szt.

EKONOMICZNY

Zszywacz Alpha S6030B
• duży zszywacz biurowy
• grzbiet pokryty antypoślizgowym tworzywem
• metalowy mechanizm zszywający
• dodatkowy pojemnik na 100 zszywek
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• płaski: wysokość tylko 92 mm, co ułatwia przechowywanie

23/1060
61 mm

Zszywacz Supreme Super FC S50
• wyposażony w technologię SuperFlatClinch™, która zmniejsza

objętość pliku zszytych dokumentów o 40%, co pozwala
na zwiększenie pojemności segregatorów, koszulek czy teczek

• wkorzystuje technologię Press Less™, która znacznie redukuje
hałas i wysiłek potrzebny do zszywania

• pasuje do dziurkacza SP30 Super
Strong
24/8+

Super
Strong
26/8+

50

55 mm

INDEKS KOLOR CENA
RA5166 czarny 102,04 zł/szt.

STANDARDOWY

ZSZYWACZE SPECJALISTYCZNE

Zszywacz Fashion HD210
• super mocny i wytrzymały zszywacz o nowoczesnym wyglądzie
• posiada mechanizm dźwigniowy, dzięki czemu zszywanie grubych plików

odbywa się bez wysiłku
• precyzyjny system zszywania zapobiega blokowaniu zszywek
• całkowicie metalowy
• ładowany od przodu

Super
Strong
9/8-24

Strong
23/8-24

210
66 mm

INDEKS CENA
RA1024 585,84 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
LE5382 181,80 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz mocny 5552 FC
• wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, części mechaniczne z metalu
• system płaskiego zaginania zszywek zmniejsza o 300 wysokość zszywki,

co w efekcie znacznie zwiększa pojemność segregatorów, koszulek lub teczek
• okienko pokazuje poziom zapełnienia magazynka
• ładowany od przodu
• pojemność magazynka 100 zszywek
• kolor srebrny

25/1060
60 mm

mocna i wytrzymała konstrukcja

okienko podglądu
ilości zszywek w magazynku

mechanizm płaskiego zaginania zszywek

antypoślizgowy spód

mechanizm zapobiegający
zacinaniu się zszywek

Zszywacz z systemem płaskiego
zaginania zszywek.

Wystarczy jeden rodzaj zszywek
do zszycia od 2 do 60 kartek.

23/6 23/8100 23/10 23/13 65 mm

INDEKS CENA
AX6245 146,34 zł/szt.

EKONOMICZNY

Zszywacz H 4100
• ciężki zszywacz„do zadań specjalnych” typu heavy duty
• pojemność magazynka 100 zszywek
• zszywanie zamknięte
• ogranicznik głębokości zszywania
• kolor czarny

23/6 23/8 23/13 23/15100
72 mm

INDEKS CENA
PX1680 81,36 zł/szt.

STANDARDOWY

Zszywacz Heavy Duty
• pojemnik mieści 100 zszywek
• plastikowy uchwyt soft-touch, metalowa podstawa
• długa dźwignia ułatwia zszywanie
• kolor czarny
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INDEKS CENA
LE5383 392,02 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Zszywacz kasetowy 5551
• komfortowy i bardzo prosty w obsłudze
• wyposażony w wymienne jednorazowe kasetki zszywek

dostosowanych do różnych wielkości plików kartek od 2,5 do 8 mm
• w komplecie 4 kasetki zszywek
• zszywanie zamknięte
• kolor srebrny

K6 K8 K10 K1280
40 mm

Kasetki do zszywacza
kasetowego
• kasetki jednorazowe
• zszywki stalowe cynkowane
• opakowanie 1050 szt. (5 x 210 szt.)

INDEKS OPIS IL. ZSZYW. KART./mm CENA
LE1011 K6 26/6 25/2,5 99,62 zł/op.
LE1012 K8 26/8 40/4 105,98 zł/op.
LE1013 K10 26/10 55/5,5 112,33 zł/op.
LE1014 K12 26/12 80/8 118,71 zł/op.

P RESTIŻOWY

ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE

ZSZYWACZE TAPICERSKIE I NOŻYCOWE

R23
R13

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
RA5098 R13, żółto-czarny 129,80 zł/szt.
RA5053 R23, srebrno-żółty 181,73 zł/szt.

STANDARDOWY

Zszywacze tapicerskie Rapid: R13/R23
• uniwersalne zszywacze do typowych prac

dekoratorskich, mocowania tkanin, folii izolacyjnych,
lekkich prac wnętrzarskich oraz do mocowania
etykiet i listów przewozowych na opakowaniach

• zszywacz R13 pokryty jest warstwą plastiku typu ABS,
zszywacz R23 pokryty jest chromem

• prosty w użytkowaniu
• na zszywki 4-8 mm

13/613/4

13/8

INDEKS KOLOR OPIS CENA
LE6064 czarny 10e 144,00 zł/szt.
LE1421 biały 10e 144,00 zł/szt.
LE6065 czarny 20e 451,89 zł/szt.
LE1420 biały 20e 451,89 zł/szt.

P RESTIŻOWY

e-zszywki
10

25 mm

10e

10e

35 mm

20e

20

20e

Zszywacz elektryczny Nexxt Series 10e/20e
• do częstego użycia - łatwe i sprawne użytkowanie
• zszywa do 10 kartek (model 10e) lub 20 kartek (model 20e)
• zasilany prądem (zasilacz w komplecie)
• na e-zszywki Leitz, które nie zacinają się podczas zszywania
• 3 lata gwarancji przy używaniu e-zszywek Leitz

INDEKS OPIS CENA
RA5140 czarno-szary 20E 125,82 zł/szt.
RA5139 szaro-niebieski 20EX 195,96 zł/szt.

STANDARDOWY

Zszywacze elektryczne Rapid: 20EX/20E
• futurystyczne wzornictwo, ergonomiczny kształt i modne kolory

idą w parze z profesjonalnym wykonaniem i najnowszą technologią
• zszywacz zasilany jest z sieci

(zasilacz w komplecie),
model 20E zasilany jest bateriami

24/4 24/620

10 mm
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Zszywacz nożycowy K1
• solidny, klasyczny zszywacz ze stali
• idealny w handlu, usługach czy przy wysyłce poczty
• można go rozmontować

w celu konserwacji
lub naprawy 24/6 24/6

24/8+ 26/8+

50

56 mm

INDEKS CENA
RA5049 154,33 zł/szt.

STANDARDOWY

ROZSZYWACZE

INDEKS CENA
EA5430 3,31 zł/szt.

STANDARDOWY

Rozszywacz Alpha R5026B
• do zszywek 24/6, 26/6, nr 10
• dostępne kolory: czarny, niebieski, szary
• wyposażony w blokadę

ZSZYWKI

Zszywki
• pokryte są specjalną powłoką galwaniczną

zapobiegającą korozji
• końcówki zszywek są specjalnie zaostrzone,

by się nie zginały i łatwiej przebijały zszywany plik
• zalecane do wszystkich zszywaczy, nie tylko Rapid

INDEKS TYP ILOŚĆ KARTEK OPAK. CENA
RA5044 nr 10 2-15 1000 szt. 1,60 zł/op.
RA1009 24/6 2-30 1000 szt. 2,84 zł/op.
RA1085 24/6 2-30 2000 szt. 5,40 zł/op.
RA1040 24/6 2-30 5000 szt. 12,87 zł/op.
RA1077 26/6 2-30 1000 szt. 3,38 zł/op.
RA1089 26/6 2-30 2000 szt. 6,44 zł/op.
RA5100 26/6 2-30 5000 szt. 15,27 zł/op.

STANDARDOWY

• zszywki standardowe: gwarantowane zszycie
pliku do 30 kartek

INDEKS TYP ILOŚĆ KARTEK OPAK. CENA
RA1097 nr 10 2-15 1000 szt. 2,44 zł/op.
RA5191 24/6 2-30 1000 szt. 3,51 zł/op.
RA5188 24/6 2-30 5000 szt. 15,80 zł/op.
RA1078 26/6 2-30 1000 szt. 3,67 zł/op.
RA5192 26/6 2-30 5000 szt. 16,49 zł/op.
RA1037 23/8 10-40 1000 szt. 10,38 zł/op.
RA1036 23/10 40-70 1000 szt. 11,09 zł/op.
RA1100 23/12 60-90 1000 szt. 11,67 zł/op.
RA1101 23/14 80-110 1000 szt. 12,29 zł/op.
RA5094 23/15 80-120 1000 szt. 16,67 zł/op.
RA5050 23/17 110-140 1000 szt. 20,89 zł/op.
RA5073 23/20 140-170 1000 szt. 22,00 zł/op.
RA1025 23/24 150-210 1000 szt. 30,18 zł/op.

STANDARDOWY

• zszywki strong: wykonane z twardszego materiału;
najlepiej działające w zszywaczach Supreme,
Fashion i z funkcją SuperFlatClinch

• zszywki super strong: wykonane z ekstra mocnej
stali, długość nóżki do 8,5 mm; najlepiej działają
w zszywaczach Heavy Duty i elektrycznych

INDEKS TYP ILOŚĆ KARTEK OPAK. CENA
RA1086 24/8+ 10-50 1000 szt. 8,09 zł/op.
RA5189 24/8+ 10-50 5000 szt. 35,42 zł/op.
RA1079 26/8+ 10-50 1000 szt. 8,67 zł/op.
RA5003 26/8+ 10-50 5000 szt. 29,47 zł/op.
RA5012 9/8 10-40 1000 szt. 13,22 zł/op.
RA5013 9/8 10-40 5000 szt. 56,32 zł/op.
RA5195 9/10 40-70 1000 szt. 17,02 zł/op.
RA5190 9/10 40-70 5000 szt. 75,76 zł/op.
RA1011 9/12 60-90 1000 szt. 18,49 zł/op.
RA5194 9/12 60-90 5000 szt. 82,33 zł/op.
RA5010 9/14 80-110 5000 szt. 68,89 zł/op.
RA1012 9/17 110-140 1000 szt. 29,07 zł/op.
RA1013 9/20 140-170 1000 szt. 32,87 zł/op.
RA1102 9/24 150-210 1000 szt. 37,18 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS CENA
PX1683 2,38 zł/szt.

STANDARDOWY

Rozszywacz
• do zszywek mini 10, 24/6 i 26/6
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INDEKS TYP OPAKOWANIE CENA
LE1016 24/6 1000 szt. 4,36 zł/op.
LE5139 24/8 1000 szt. 15,07 zł/op.
LE5295 nr 8 1000 szt. 3,33 zł/op.
LE5161 nr 10 1000 szt. 3,67 zł/op.
LE5140 26/6 1000 szt. 6,44 zł/op.
LE5396 25/10 1000 szt. 10,27 zł/op.
LE6066 10e/10 2500 szt. 8,60 zł/op.
LE6067 20e/24/6 2500 szt. 11,58 zł/op.
LE6069 26/6 5000 szt. 16,84 zł/op.

STANDARDOWY

Zszywki
• ocynkowane
• grubość zszywanego pliku 30/3 (ilość kartek/mm)

Zszywki specjalistyczne HD
• do zszywaczy: 8538 i 8539

INDEKS TYP IL. ZSZYW. KART. OPAK. CENA
EA1022 23/8 40 1000 szt. 4,33 zł/op.
EA1023 23/10 60 1000 szt. 5,49 zł/op.
EA1024 23/13 90 1000 szt. 6,99 zł/op.
EA5476 23/15 110 1000 szt. 9,33 zł/op.
EA1021 23/6 30 1000 szt. 3,10 zł/op.
EA5139 23/17 130 1000 szt. 10,38 zł/op.
EA5259 23/20 170 1000 szt. 12,25 zł/op.
EA5354 23/23 200 1000 szt. 14,54 zł/op.

EKONOMICZNY

INDEKS TYP OPAKOWANIE CENA
AX1070 24/6 1000 szt. 1,91 zł/op.
AX1043 HK10 mini 1000 szt. 1,51 zł/op.

EKONOMICZNY

Zszywki 24/6 oraz HK10 mini
• wytrzymałe zszywki 24/6 – miedziowane
• zszywki HK10 mini – galwanizowane
• bardzo dobrze poddają się pracy zszywacza

INDEKS OPAKOWANIE CENA
LE6068 1000 szt. 6,31 zł/op.

STANDARDOWY

Zszywki Power Performance P3, białe
• kolor biały, niewidoczne przy kopiowaniu stron
• mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6
• zszywają do 30 kartek
• do stosowania ze wszystkimi markami zszywaczy

INDEKS TYP GRUBOŚĆ ZSZYW. OPAK. CENA
RA5086 13/4 4 mm 2500 szt. 27,73 zł/op.
RA1103 13/4 4 mm 5000 szt. 41,69 zł/op.
RA5075 13/6 6 mm 2500 szt. 32,38 zł/op.
RA5108 13/6 6 mm 5000 szt. 47,69 zł/op.
RA5088 13/8 8 mm 2500 szt. 33,58 zł/op.
RA5115 13/8 8 mm 5000 szt. 47,89 zł/op.

STANDARDOWY

Zszywki tapicerskie
• zszywki Rapid są pokryte specjalną powłoką

galwaniczną zapobiegającą korozji

INDEKS OPAKOWANIE CENA
KA1003 1000 szt. 1,43 zł/op.

EKONOMICZNY

Zszywki 24/6
• standardowe zszywki biurowe
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Dziurkacz Supreme SP 30
• unikalna technologia Press Less™ znacznie redukuje hałas i wysiłek potrzebny

do dziurkowania – nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi dziurkaczami
• metalowa konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodne użytkowanie
• stylistyką pasuje do zszywaczy z serii Supreme
• ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie
• regulowany ogranicznik formatu

30
INDEKS KOLOR CENA
RA1044 czarny 100,00 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS KOLOR CENA
LE5975 biały perłowy 60,13 zł/szt.
LE5976 różowy metaliczny 60,13 zł/szt.
LE5979 niebieski metaliczny 60,13 zł/szt.
LE5977 pomarańcz. metal. 60,13 zł/szt.
LE5978 zielony metaliczny 60,13 zł/szt.
LE1018 niebieski 60,13 zł/szt.
LE1020 czarny 60,13 zł/szt.
LE1017 czerwony 60,13 zł/szt.
LE1019 szary 60,13 zł/szt.

P RESTIŻOWY
30

Dziurkacz duży metalowy Leitz
• uchwyt umożliwiający zmniejszenie

siły nacisku przy dziurkowaniu
• precyzyjny ogranicznik formatu

z okienkiem do jego podglądu,
z wyraźnie oznaczonym formatem

• opatentowany pojemnik na ścinki,
który nie spada podczas opróżniania

• wymiary: 137 x 100 x 107 mm

DZIURKACZE

Dziurkacz L 301
• trwała metalowa konstrukcja i uchwyt

z niełamliwego plastiku
• wysuwany ogranicznik ze wskaźnikiem środka strony
• odległość między dziurkami 80 mm
• podstawa w kolorze jasnoszarym

30

INDEKS KOLOR CENA
AX1056 niebieski 34,52 zł/szt.
AX1055 czerwony 34,52 zł/szt.
AX1054 zielony 34,52 zł/szt.
AX1058 czarny 34,52 zł/szt.

EKONOMICZNY

Dziurkacz duży Leitz
• ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu
• ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem
• opatentowany pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania
• wymiary: 137 x 103 x 104 mm

25

INDEKS KOLOR CENA
LE1194 niebieski 50,29 zł/szt.
LE1200 czarny 50,29 zł/szt.
LE1192 czerwony 50,29 zł/szt.
LE1199 szary 50,29 zł/szt.

P RESTIŻOWY
30 80

mm

INDEKS KOLOR CENA
PX1690 czarny 23,60 zł/szt.
PX1691 czerwony 23,60 zł/szt.
PX1692 niebieski 23,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Dziurkacz 30
• uchwyt plastikowy
• podstawa metalowa
• wysuwany ogranicznik strony

Dziurkacz SOFTouch P5181L
• stabilna, metalowa podstawa
• ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa
• listwa formatowa
• rozstaw: 80 mm, średnica: 5,5 mm
• blokada ramienia ułatwia przechowywanie

30
INDEKS KOLOR CENA
EA6018 biały 54,09 zł/szt.

STANDARDOWY
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Dziurkacz L 300
• trwała metalowa konstrukcja i uchwyt z niełamliwego plastiku
• wysuwany ogranicznik ze wskaźnikiem środka strony
• podstawa w kolorze jasnoszarym
• dla podkreślenia indywidualności użytkownika w komplecie

posiada wymienne ringi w 5 kolorach

25

INDEKS KOLOR CENA
AX6737 niebieski 27,33 zł/szt.
AX6739 czerwony 27,33 zł/szt.
AX6746 zielony 27,33 zł/szt.
AX6738 czarny 27,33 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS KOLOR CENA
RA5032 niebieski 29,67 zł/szt.
RA5033 czerwony 29,67 zł/szt.
RA5031 czarny 29,67 zł/szt.

STANDARDOWY

Dziurkacz Fashion FC 20
• wykonany z trwałego i wytrzymałego tworzywa typu ABS, podstawa

wykonana z metalu
• wyposażony w łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti

oraz ogranicznik formatu
• wzornictwem dopasowany jest do serii zszywaczy Rapid Fashion F16/F18

20

10

INDEKS KOLOR CENA
LE5079 niebieski 38,42 zł/szt.
LE5081 czarny 38,42 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Dziurkacz mały Leitz
• ergonomiczny uchwyt, umożliwiający

zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu
• precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem

do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem
• opatentowany pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania
• wymiary: 137 x 68 x 69 mm

20 80
mm

INDEKS KOLOR CENA
PX1687 czarny 16,51 zł/szt.
PX1688 czerwony 16,51 zł/szt.
PX1689 niebieski 16,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Dziurkacz 20
• uchwyt plastikowy
• podstawa metalowa
• wysuwany ogranicznik strony

INDEKS KOLOR CENA
PX1684 czarny 7,71 zł/szt.
PX1685 czerwony 7,71 zł/szt.
PX1686 niebieski 7,71 zł/szt.

STANDARDOWY

Dziurkacz 10
• dziurkacz mały
• uchwyt plastikowy
• podstawa metalowa

10 80
mm

16

Dziurkacz średni Leitz
• ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu
• precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu,

z wyraźnie oznaczonym formatem
• opatentowany pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania
• wymiary: 137 x 84 x 85 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE1022 niebieski 43,67 zł/szt.
LE1024 czarny 43,67 zł/szt.
LE1021 czerwony 43,67 zł/szt.
LE1023 szary 43,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Dziurkacz Alpha P5024B
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa
• ramię antypoślizgowe, podwójny wskaźnik środka strony
• listwa formatowa
• rozstaw otworów: 80 mm, średnica: 5,5 mm

8

INDEKS KOLOR CENA
EA1088 niebieski 16,35 zł/szt.
EA1086 czarny 16,35 zł/szt.
EA1087 czerwony 16,35 zł/szt.

STANDARDOWY

DZIURKACZE HD

Dziurkacz Supreme HDC 300
• atrakcyjna kolorystyka, pasuje do pozostałych produktów z kolekcji Heavy Duty
• możliwość regulowania formatu od A4 do A6 lub większych oraz na 4 dziurki

dla większych formatów lub dokumentów z 4 otworami
• wymienialne ostrza i wymienialne dyski – sprzedawane oddzielnie
• centrujący ogranicznik formatu

300
INDEKS CENA
RA1039 1924,69 zł/szt.

STANDARDOWY

250

Dziurkacz super mocny
• długie ramię zmniejsza siłę nacisku niezbędną

do przedziurkowania, dzięki temu bez wysiłku i jednorazowo
można przedziurkować połowę ryzy (250 kartek)

• metalowy, bardzo precyzyjny ogranicznik formatu
• specjalne zabezpieczenia gwarantujące bezpieczną pracę
• prosty system wymiany ostrzy
• średnica dziurek 6 mm, odległość między dziurkami 80 mm
• ogranicznik formatu (A3, A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8)
• kolor srebrny
INDEKS CENA
LE5411 1446,36 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Dziurkacz mocny 5180
• przeznaczony do grubych plików kartek
• podstawa i ramię wykonane z aluminium
• antypoślizgowa podstawa nie rysuje blatu i ułatwia

opróżnianie ścinków
• blokada ramienia pozwala przechowywać dziurkacz

z maksymalnie obniżonym ramieniem
• metalowy, precyzyjny ogranicznik formatu

(A3, A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8)

65

INDEKS KOLOR CENA
LE1162 niebieski 320,18 zł/szt.
LE1031 czerwony 320,18 zł/szt.
LE5386 srebrny 320,18 zł/szt.
LE1033 czarny 320,18 zł/szt.

P RESTIŻOWY

blokada ramienia
ułatwiająca
przechowywanie

precyzyjny
ogranicznik

formatu

antypoślizgowy
spód

mocna i wytrzymała
aluminiowa
podstawa i ramię

INDEKS CENA
AX5918 190,59 zł/szt.

EKONOMICZNY
65

Dziurkacz L 3100
• ciężki dziurkacz„do zadań specjalnych” typu heavy duty
• wysuwany metalowy ogranicznik i wskaźnik środka strony
• mocna, metalowa konstrukcja
• system blokujący ramię
• odległość między dziurkami 80 mm
• kolor czarny
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40

Dziurkacz duży metalowy
• ergonomiczny uchwyt i ostrzejsze ostrza zmniejszają

siłę nacisku niezbędną do dziurkowania
• precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego

podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem
• opatentowany pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania
• blokada ramienia umożliwia wygodne przechowywanie w szufladzie
• wymiary: 137 x 135 x 156 mm

INDEKS KOLOR CENA
LE5083 niebieski 118,93 zł/szt.
LE1030 czarny 118,93 zł/szt.
LE1028 czerwony 118,93 zł/szt.
LE1029 szary 118,93 zł/szt.

P RESTIŻOWY

blokada ramienia
ułatwiająca

przechowywanie

łatwe regulowanie ustawienia
ostrzy lub ich wymiana

obrotowy regulator
z dwiema skalami
dla 13 formatów

mocna i wytrzymała aluminiowa
podstawa i ramię

precyzyjny ogranicznik
formatu

INDEKS CENA
LE1001 755,71 zł/szt.

P RESTIŻOWY
20

Dziurkacz regulowany Akto
• profesjonalny dziurkacz z regulowanymi ostrzami
• posiada specjalny system ułatwiający dziurkowanie
• możliwość zmiany ilości, ustawienia oraz rozmiaru

ostrzy (6 lub 8 mm)
• w standardzie sprzedawany z 4 ostrzami o średnicy 6 mm
• metalowy, precyzyjny ogranicznik formatu (A3, A4, A5,

A6, Folio, Us Quart, 8x8x8)
• obrotowy regulator z dwiema skalami dla 13 formatów
• skala centymetrowa i calowa
• zaznaczone odstępy segregatorów kołowych i terminarzy
• blokada ramienia pozwala przechowywać dziurkacz

z maksymalnie obniżonym ramieniem
• antypoślizgowa podstawa zapewnia stabilność i nie rysuje blatu
• kolor srebrny

40 80
mm

INDEKS KOLOR CENA
PX1693 czarny 32,91 zł/szt.

STANDARDOWY

Dziurkacz
Heavy Duty
• uchwyt plastikowy
• podstawa metalowa
• wysuwany ogranicznik strony

Dziurkacz Supreme SP 34
• unikalna technologia Press Less™ znacznie redukuje hałas i wysiłek

potrzebny do dziurkowania – nawet o 50% w porównaniu
z tradycyjnymi dziurkaczami

• metalowa konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodne
użytkowanie

• ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie
• regulowany ogranicznik formatu
• łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti
• dziurkacz na 4 otwory

30
INDEKS CENA
RA1076 204,84 zł/szt.

STANDARDOWY
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NOŻYCZKI

INDEKS WYMIARY CENA
SC1050 18 cm 24,58 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Nożyczki biurowe
precyzyjne
• trwałe ostrze ze stali nierdzewnej
• uchwyt wyprofilowany dla prawo-

i leworęcznych osób
• ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny

na pęknięcia
• szpiczaste zakończenie ostrzy, co ułatwia

precyzyjne cięcie
• zastosowanie również do tkanin i skóry

INDEKS WYMIARY CENA
SC6558 18,5 cm 9,31 zł/szt.
SC6562 20,5 cm 12,16 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Nożyczki biurowe
ergonomiczne
• trwałe ostrze ze stali nierdzewnej
• uchwyt wyprofilowany dla prawo-

i leworęcznych osób
• ergonomiczny i miękki uchwyt,

odporny na pęknięcia

INDEKS WYMIARY CENA
SC6557 20,5 cm 10,48 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Nożyczki biurowe
uniwersalne
• trwałe ostrze ze stali nierdzewnej
• uchwyt wyprofilowany dla prawo-

i leworęcznych osób

Nożyczki
• satynowe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
• ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku

w kolorze czarnym gwarantuje komfort użytkowania
• w tekturowym opakowaniu typu„try me”

INDEKS WYMIARY CENA
AX1059 15,5 cm 7,55 zł/szt.
AX1060 21 cm 10,34 zł/szt.
AX1071 25,5 cm 14,29 zł/szt.

EKONOMICZNY

Nożyczki biurowe klasyczne
• wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo

wysokiej jakości
• wytrzymała rączka w ergonomicznym kształcie

odporna na pęknięcia i odpryski
• uniwersalne – do cięcia papieru, tektury, taśmy

samoprzylepnej itp.
• czarne
INDEKS WYMIARY CENA
DO1021 16 cm 8,02 zł/szt.
DO1020 20,5 cm 10,96 zł/szt.
DO6855 20,5 cm (dla leworęcznych) 10,96 zł/szt.
DO1019 25,5 cm 13,80 zł/szt.

STANDARDOWY

Nożyczki Soft Grip
• ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
• ergonomicznie wyprofilowana rękojeść

wykonana z niełamliwego plastiku
• gumowy uchwyt
• kolor czarno-niebieski
INDEKS WYMIARY CENA
DO5858 14 cm 8,36 zł/szt.
DO5859 16,5 cm 9,11 zł/szt.
DO5860 20 cm 11,76 zł/szt.

STANDARDOWY
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Nożyczki z bursztynową rączką
• wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali
• ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie
• uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze bursztynowym
INDEKS WYMIAR CENA
KA5419 16 cm 3,33 zł/szt.
KA5044 17,5 cm 5,09 zł/szt.
KA1012 21,5 cm 5,45 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS OPIS ILOŚĆ CENA
DO7961 nóż 1 szt. 14,22 zł/szt.
DO8101 wymienne ostrza 10 szt. 5,20 zł/op.

STANDARDOWY

Nóż pakowy Professional
• wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością

odłamywania stępionych części
• blokada unieruchamiająca ostrze
• gumowa rękojeść zapewniająca doskonałe trzymanie
• stalowa prowadnica ostrza gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo pracy
• posiada magazynek mieszczący dwa dodatkowe ostrza
• system„CLIP & WORK” – przesuń suwak maksymalnie do tyłu,

a ostrze samo zostanie pobrane z magazynka
• w zestawie znajdują się trzy ostrza, szer.: 18 mm, dł.: 100 mm
• obudowa posiada otwór umożliwiający zawieszenie

Folie stretch
• do ręcznego owijania towaru i tym samym

zabezpieczania większości ładunków na paletach
• ze względu na swoje właściwości rozciągające

staje się bardziej wydajnym od innych materiałem
opakowaniowym

• posiada bardzo wysokie parametry techniczne,
tj. rozciągliwość, sprężystość oraz kleistość

• posiadamy również w ofercie urządzenia mini-rap
przeznaczone np. do magazynów, biur, sprzedaży
wysyłkowej

• doskonały do zabezpieczania paczek w transporcie,
ekonomiczny ze względu na znacznie mniejsze
zużycie na rogach, kantach

INDEKS OPIS KOLOR
EM7029 1,45 kg przezroczysty
EM5421 1,65 kg czarny
EM7030 1,65 kg przezroczysty
EM5418 1,25 kg przezroczysty
EM5420 1,00 kg przezroczysty
EM7031 2,50 kg przezroczysty
EM5438 minirap, folia 0,3 kg przezroczysty
EM7075 zapas do minirap, 0,3 kg przezroczysty

STANDARDOWY

Nóż do kopert
• metalowy, długość 19 cm
• rękojeść pokryta

tworzywem sztucznym
• stal nierdzewna

INDEKS CENA
KA1016 6,02 zł/szt.

STANDARDOWY

Sznurki
INDEKS OPIS WAGA
LO1002 konopny 0,5 kg
LO1001 dratwa 25 dkg
LO1005 dratwa 0,5 kg
LO1004 jutowy 5 dkg
LO1000 jutowy 10 dkg
LO1007 jutowy 0,5 kg

STANDARDOWY
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INDEKS OPIS/KOLOR WYMIARY CENA
TS1009 45 mic., brązowy 50 mm x 66 m 10,62 zł/szt.
TS1008 45 mic., przezroczysty 50 mm x 66 m 10,62 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Taśmy pakowe Scotch® Hot-melt
• do utrzymania wiek do średnich i ciężkich pudeł zamkniętych

podczas magazynowania
• taśmy pakowa do magazynowania w wilgotnych i zimnych

pomieszczeniach
• łatwo się przykleja do różnych powierzchni
• składa się z papieru pochodzącego z recyklingu, akrylu, wody,

kleju pozbawionego rozpuszczalników
• proste rozwinięcie, bez hałasu, grubość 50 mic.

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
SC6523 50 mm x 66 m, brązowy 7,53 zł/szt.
SC6524 50 mm x 66 m, przezroczysty 7,53 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS OPIS/KOLOR WYMIARY CENA
PX1036 akrylowa, brązowy 48 mm x 45 m 2,73 zł/szt.
PX1037 akrylowa, przezroczysty 48 mm x 45 m 2,73 zł/szt.
PX1030 solventowa, brązowy 48 mm x 54 m 5,65 zł/szt.
PX1031 solventowa, przezroczysty 48 mm x 54 m 5,65 zł/szt.
PX1034 kauczukowa, brązowy 48 mm x 60 m 4,85 zł/szt.
PX1035 kauczukowa, przezroczysty 48 mm x 60 m 4,85 zł/szt.

STANDARDOWY

Taśma pakowa
• akrylowa – do oklejania lekkich i średnio ciężkich paczek,

opakowań foliowych, doskonała do użytku biurowego,
dporna na UV

• solventowa – do oklejania ciężkich kartonów i paczek,
opakowań foliowych (np. folii stretch), możliwość klejenia
w niskich temperaturach

• kauczukowa – do oklejania ciężkich kartonów i paczek,
możliwość klejenia w niskich temperaturach

Taśma pakowa cichoodwijalna
• Akryl Modyfikowany – cichoodwijalne polecane do cięższych

opakowań

INDEKS OPIS/KOLOR WYMIARY CENA
TS1002 solvent, 43 mic., brązowy 48 mm x 66 m 7,80 zł/szt.
TS1001 solvent, 43 mic., przezroczysty 48 mm x 66 m 7,80 zł/szt.
TS1005 hot melt, 43 mic., brązowy 50 mm x 66 m 6,76 zł/szt.
TS1004 hot melt, 43 mic., przezroczysty 50 mm x 66 m 6,76 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Taśma pakowa
• Solvent (kauczuk naturalny) – polecane do lekkich i średnio ciężkich

opakowań, do stosowania w przedziale temperatur – 25°C/+40°C
• Hot Melt (kauczuk syntetyczny) – polecane do lekkich opakowań,

do stosowania w przedziale temperatur – 5°C/+20°C



8Akcesoria biurowe
Ta

śm
y

159www.partner21.pl

Taśma dwustronna
• uniwersalna taśma dwustronna z folii PP w kolorze białym z silnie

klejącym klejem ze sztucznego kauczuku (Hot Melt)
• nadaje się do wielu zastosowań, np. mocowania wykładzin

i elementów dekoracyjnych, pakowania, dwustronnego
łączenia folii, plastiku, włókna czy kartonu

INDEKS WYMIARY CENA
TS1051 48 mm x 5 m 5,16 zł/szt.
TS1052 48 mm x 10 m 8,87 zł/szt.
TS1053 48 mm x 25 m 18,22 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS WYMIARY CENA
TS1012 50 mm x 10 m 12,02 zł/szt.
TS1013 50 mm x 25 m 24,76 zł/szt.

STANDARDOWY

INDEKS WYMIARY CENA
KA5347 38 mm x 5 m 2,16 zł/szt.
KA5123 38 mm x 10 m 4,35 zł/szt.
KA5124 38 mm x 25 m 11,63 zł/szt.
KA5472 50 mm x 5 m 2,89 zł/szt.
KA5029 50 mm x 10 m 6,21 zł/szt.
KA5119 50 mm x 25 m 15,59 zł/szt.

EKONOMICZNY

Taśma dwustronna
• taśma pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym
• po usunięciu zabezpieczającego paska papieru – przezroczysta
• odrywana ręcznie – bez konieczności używania nożyczek
• bardzo dobrze przylega do powierzchni
• nie rozwarstwia się, odporna na kurczenie

Taśma pakowa kolorowa
• bardzo wytrzymała, lekka, łatwo przylega do powierzchni,

o dobrych właściwościach klejących
• może być stosowana w urządzeniach samopakujących
• wymiary 48 mm x 50 yd

INDEKS KOLOR CENA
KA5299 czarny 4,35 zł/szt.
KA5143 czerwony 4,35 zł/szt.
KA5388 niebieski 4,35 zł/szt.
KA5300 zielony 4,35 zł/szt.
KA5401 żółty 4,35 zł/szt.
KM5327 pomarańczowy 4,35 zł/szt.

EKONOMICZNY

Taśma pakowa
• na bazie BOPP, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym

klejem akrylowym
• jednostronnie klejąca, przeznaczona do zaklejania kartonów
• przyczepna do większości powierzchni
• ekonomiczna, o dobrych właściwościach klejących, wytrzymała

na zrywanie
• wymiary 48 mm x 50 yd

INDEKS KOLOR CENA
KA5082 przezroczysty 3,24 zł/szt.
KA5001 brązowy 3,24 zł/szt.

EKONOMICZNY
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Taśma montażowa
• mocna, dwustronna, piankowa taśma montażowa
• przeznaczona do pewnego i szybkiego mocowania luster

i innych płaskich przedmiotów (także w wilgotnych
pomieszczeniach)

INDEKS WYMIARY CENA
TS5092 19 mm x 1,5 m 20,27 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Taśma dwustronna montażowa
• dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm
• do mocowania lub montażu obiektów
• zapewnia długotrwałe połączenia

INDEKS WYMIARY CENA
KA5579 12 mm x 5 m 3,33 zł/szt.
KA5569 18 mm x 5 m 4,87 zł/szt.
KA5580 24 mm x 5 m 6,42 zł/szt.
KA5834 12 mm x 3 m 2,04 zł/szt.
KA5936 18 mm x 3 m 3,07 zł/szt.
KA5570 24 mm x 3 m 4,14 zł/szt.

EKONOMICZNY

Dyspenser do taśm
pakowych
• bardzo wysokiej jakości dyspenser

do taśm pakowych
• kauczukowy uchwyt i metalowy

mechanizm aplikujący taśmę
• wysuwane ostrze chroni przed skaleczeniem
• do wszystkich taśm pakowych o szer. do 50 mm

INDEKS CENA
TS1042 82,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

TAŚMY BIUROWE

Taśmy mleczne Scotch® Magic™
• idealna do: naprawy zniszczonych pism, map; zaklejania kopert;

łączenia wydruków; przyklejania etykiet na dokumentach,
segregatorach oraz wielu innych zastosowań

• opakowanie wykonane w 82% z materiałów przetworzonych,
a taśma jest z naturalnych włókien

INDEKS OPIS CENA
SC1000 19 mm x 33 m w pudełku 16,09 zł/szt.
SC1002 19 mm x 7,6 m na podajniku 6,51 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
TS1011 32,69 zł/szt.

STANDARDOWY

Dyspenser do taśm pakowych
• dyspenser + taśma 48 mm x 50 m
• solidny – wykonany z metalu
• posiada zabezpieczenie ostrza chroniące przed skaleczeniem
• nadaje się do wszystkich taśm pakowych o szerokości do 50 mm
• idealny do prac biurowych i na produkcji
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Taśma tesaFilm® invisible
• mleczna taśma samoprzylepna umożliwia klejenie i naprawianie

dokumentów drukowanych i pisanych ręcznie
• jeszcze łatwiejsze pisanie na taśmie
• łatwiejsze odwijanie z rolki
• niewidoczna na białym papierze i powierzchniach matowych
• taśmy można urywać ręcznie
• nośnik – PP; klej – bez rozpuszczalników

INDEKS OPIS CENA
TS1038 19 mm x 10 m na podajniku 7,84 zł/szt.
TS1024 19 mm x 10 m w pudełku 4,89 zł/szt.
TS1021 19 mm x 33 m na podajniku 19,76 zł/szt.
TS1022 19 mm x 33 m w pudełku 7,49 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS WYMIARY CENA
DP1015 19 mm x 30 m 5,16 zł/szt.

STANDARDOWY

Taśma biurowa invisible
• taśma jednostronna BOPP
• można po niej pisać
• niewidoczna na kserowanych dokumentach, nie zostawia

smug i nie żółknie z upływem czasu
• charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wysoką siłą klejenia

Taśma tesaFilm® eco & clear
• wysoce przezroczysta taśma samoprzylepna umożliwia

niewidoczne łączenie, mocowanie, naprawianie i pakowanie
• niewidoczna na większości powierzchni
• wykonana w 100% z tworzyw z recyklingu
• nośnik – PP; klej – bez rozpuszczalników

INDEKS OPIS CENA
TS1039 19 mm x 10 m na podajniku 7,84 zł/szt.
TS1020 19 mm x 33 m w pudełku 7,49 zł/szt.
TS1048 19 mm x 33 m na podajniku 19,76 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Taśma biurowa
• taśma biurowa uniwersalnego stosowania na podajniku
• nośnik - PP; klej – bez rozpuszczalników
INDEKS WYMIARY CENA
TS1049 12 mm x 10 m 2,38 zł/szt.
TS1050 19 mm x 33 m 5,04 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS WYMIARY CENA
DP6544 12 mm x 30 m 1,08 zł/szt.
DP6539 19 mm x 30 m 1,63 zł/szt.
DP6503 24 mm x 30 m 2,17 zł/szt.

STANDARDOWY

Taśma biurowa
• krystalicznie przezroczysta
• charakteryzuje się dużą wytrzymałością

i wysoką siłą klejenia

Przezroczyste taśmy Scotch® Crystal
• krystalicznie przezroczyste taśmy
• idealne do prac, gdzie estetyczny wygląd jest sprawą priorytetową
• nie żółkną z upływem czasu

INDEKS OPIS CENA
SC1003 19 mm x 33 m; w pudełku 12,82 zł/szt.
SC5002 19 mm x 7,5 m; na podajniku 5,84 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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INDEKS WYMIARY CENA
SC5000 19 mm x 33 m 19,27 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS WYMIARY CENA
TS1037 12 mm x 7,5 m 8,11 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS WYMIARY CENA
TS1043 19 mm x 33 m 3,27 zł/szt.

STANDARDOWY

Taśma tesaFilm® standard
• uniwersalna taśma samoprzylepna o wysokich

właściwościach klejących
• transparentna
• odporna na starzenie
• ciche odwijanie
• nośnik – PP; klej – bez rozpuszczalników

Taśma odklejalna Scotch® Magic™
• taśma samoprzylepna, którą po przyklejeniu

można odkleić nie uszkadzając powierzchni
• idealnie zastępuje taśmę gęsia skórka
• usuwalna

Taśma tesaFilm® dwustronna
• niezwykle cienka taśma dwustronna umożliwia niezawodne

i nierzucające się w oczy łączenie papieru, zdjęć etc.
• z dozownikiem ułatwiającym aplikację
• nośnik – PP, klej – bez rozpuszczalników
• na podajniku

Taśma biurowa
• idealnie przezroczysta, bezwonna
• wykonana z polipropylenu
• pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• stabilna substancja klejąca odporna

na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna

na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie

temperatur
INDEKS WYMIARY OPAK. CENA
KA5083 12 mm x 10 yd 12 szt. 3,31 zł/op.
KA5085 18 mm x 10 yd 8 szt. 3,31 zł/op.
KA5086 24 mm x 10 yd 6 szt. 3,31 zł/op.
KA5084 12 mm x 20 yd 12 szt. 5,39 zł/op.
KA5117 18 mm x 20 yd 8 szt. 5,39 zł/op.
KA5087 24 mm x 20 yd 6 szt. 5,39 zł/op.
KA5128 12 mm x 30 yd 12 szt. 7,27 zł/op.
KA5003 18 mm x 30 yd 8 szt. 7,27 zł/op.
KA5088 24 mm x 30 yd 6 szt. 7,27 zł/op.

EKONOMICZNY

INDEKS WYMIARY CENA
SC5006 12 mm x 6,3 m 9,89 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Taśma Scotch® dwustronnie klejąca
• cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz
• może być stosowana do wklejania zdjęć
• na podajniku
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INDEKS OPIS CENA
PO1050 czarny 43,44 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Podajnik Scotch®Magic™ projektu Karim
• Elegancki, czarny podajnik do taśm samoprzylepnych,

zaprojektowany przez Karim Rashid
• zestaw zawiera podajnik oraz taśmę Scotch® Magic™ 19 mm x 7,5 m
• matowa taśma samoprzylepna Scotch® Magic™
• po naklejeniu staje się niewidoczna
• łatwo odkleja się od większości powierzchni
• można po niej pisać
• nie zostawia smug na fotokopiach, nie żółknie z upływem czasu

Podajnik do taśmy
• do taśmy o szerokości 19 mm
• gumowe nóżki
• w komplecie biała, matowa taśma

INDEKS KOLOR CENA
DU5206 czarny 45,15 zł/szt.
DU5207 srebrny 45,15 zł/szt.
DU5255 biały 45,15 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Klej biały biurowy Scotch®
w sztyfcie („Office”)
• ekonomiczny klej do klejenia papieru, tektury
• nietoksyczny, przezroczysty
• prosta aplikacja i wysoka wytrzymałość

INDEKS GRAMATURA CENA
SC1037 8 g 3,97 zł/szt.
SC1038 21 g 7,94 zł/szt.
SC1039 36 g 11,54 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Klej w sztyfcie
• do klejenia papieru, tektury i fotografii
• wysoka przyczepność początkowa i siła klejenia
• równomierne i dokładne nanoszenie kleju; nie marszczy papieru
• nie wysycha dzięki specjalnemu hermetycznie zamykanemu opakowaniu
• masa kleju stworzona w 90% z odnawialnych składników, opakowanie

kleju wykonane w 70% z recyklingowanego tworzywa sztucznego
• zmywalny w temperaturze 30°C, nie zawiera rozpuszczalników
• bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska

INDEKS GRAMATURA CENA
HP1049 10 g 5,73 zł/szt.
HP1033 20 g 8,11 zł/szt.
HP1048 40 g 11,33 zł/szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS GRAMATURA CENA
TS1045 10 g 4,23 zł/szt.
TS1046 20 g 6,63 zł/szt.
TS1016 40 g 10,51 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Klej w sztyfcie
• umożliwia łatwe i czyste klejenie
• klei papier, tekturę, zdjęcia, tkaniny, filc, korek itp.
• nie zawiera rozpuszczalników
• plastik pochodzący w 100% z recyklingu

KLEJE

INDEKS KOLOR CENA
EA1093 fioletowy 25,94 zł/szt.
EA1094 niebieski 25,94 zł/szt.
EA1095 pomarańczowy 25,94 zł/szt.
EA1096 zielony 25,94 zł/szt.

STANDARDOWY

Automatyczny podajnik
do taśmy biurowej T5159B
• korpus z trwałego tworzywa sztucznego, konstrukcja wewnętrzna

metalowo-plastikowa
• ręczna regulacja żądanej długości taśmy ułatwia pracę, np. przy pakowaniu

prezentów
• maks. rozmiar taśmy: 18 mm x 30 m, w zestawie dodatkowo rolka taśmy
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Klej w sztyfcie ERK
• nietoksyczny
• niebrudzący, zmywalny
• do klejenia papieru, tektury, zdjęć
• atest PZH HŻ/C/02925/03

INDEKS GRAMATURA CENA
PN5534 8 g 3,51 zł/szt.
PN1148 20 g 5,84 zł/szt.

STANDARDOWY

Klej w sztyfcie
• zawiera PVP
• bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący
• nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników
• przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin
• posiada certyfikaty ASTM oraz EN71
• przebadany w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA

INDEKS GRAMATURA CENA
KA5007 8 g 2,26 zł/szt.
KA5005 15 g 4,14 zł/szt.
KA5006 22 g 5,88 zł/szt.
KA5120 35 g 8,07 zł/szt.

EKONOMICZNY

Klej w sztyfcie
• do klejenia papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
• nie zawiera rozpuszczalników - na bazie PVP
• prosty w użyciu, nie niszczy i nie deformuje klejonej warstwy
• nietoksyczny, usuwalny za pomocą wody
• posiada atest PZH HŻ/D01255/12
• 6 lat przydatności do użycia

INDEKS GRAMATURA CENA
DO6973 8 g 2,53 zł/szt.
DO7149 15 g 4,63 zł/szt.
DO6550 25 g 5,95 zł/szt.
DO5150 35 g 9,25 zł/szt.

STANDARDOWY

Klej w płynie
• umożliwia czyste klejenie papieru,

zdjęć, tkanin, filcu, korka, skóry
i drewna ze sobą, a także z metalem,
szkłem, porcelaną oraz wieloma
rodzajami tworzyw sztucznych

• nie zawiera rozpuszczalników
• gramatura: 100 g

INDEKS CENA
TS1047 10,97 zł/szt.

STANDARDOWY INDEKS CENA
PN5218 9,51 zł/szt.

STANDARDOWY

Klej w płynie
• bezzapachowy
• do papieru i kartonu
• gumowa rolka dozująca

wypływ kleju
• pojemność 30 ml

INDEKS GRAMATURA CENA
PX1696 8 g 1,80 zł/szt.
PX1697 15 g 2,47 zł/szt.
PX1698 21 g 2,93 zł/szt.

STANDARDOWY

Klej w sztyfcie
• nowoczesna formuła PVA
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
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Klej w sprayu
• idealny do prac graficznych

i klejenia na dużych powierzchniach
• odporny na wysokie temperatury
• służy do klejenia papieru, gąbki,

tkaniny, folii, szkła, metalu
• łączy trwale już po 10 min

od nałożenia kleju na powierzchnię
• objętość 300 ml

INDEKS CENA
TS1019 43,49 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Masa mocująca
• do mocowania plakatów, fotografii, rysunków, kartek

z informacjami, klawiatury, podkładki pod mysz
• idealna do mocowania kartek w salach

konferencyjnych podczas spotkań i szkoleń
• wielokrotnego użycia, bez zapachu

i bez rozpuszczalników
• łatwa do usunięcia, nie pozostawia plam
• bezpieczna dla dzieci i przyjazna dla środowiska
• opakowanie 35 g

INDEKS CENA
HP1016 11,31 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Płatki samoprzylepne
• dwustronne płatki samoprzylepne

do krótkotrwałego mocowania
lekkich przedmiotów

• wyjątkowo cienkie i przezroczyste
• nie pozostawiają tłustych śladów
• doskonała alternatywa dla magnesów

i pinezek

INDEKS CENA
TS5032 13,40 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Nawilżacz do palców
• bezbarwny
• bezwonny
• na bazie gliceryny
• pojemność 20 ml

INDEKS CENA
BP5472 14,81 zł/szt.

STANDARDOWY

Klej w taśmie
• do klejenia papieru, fotografii i wielu innych materiałów
• równomierna, cienka warstwa kleju; nie pozostawia plam
• posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy
• bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska
• permanentny, z czerwoną końcówką - do trwałego przyklejania

papieru, fotografii, pocztówek na: papier, tekturę, szkło i materiały
syntetyczne

• odklejalny, z żółtą końcówką - do tymczasowego przyklejania
papieru, pocztówek, plakatów, fotografii, karteczek
z notatkami na: papier, szkło, materiały syntetyczne, tekturę,
po odklejeniu nie pozostawia plam

INDEKS OPIS CENA
HP5147 permanent 17,38 zł/szt.
HP5148 non-permanent 17,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Klej w taśmie
• na nośniku z folii PET, odpornej na zerwanie
• posiada mechanizm napięcia taśmy
• przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zapasu
• ergonomiczny kształt
• nie zawiera rozpuszczalników
• obudowa wykonana w 100% z surowców wtórnych (wkład: 61%)
• wymiary taśmy szerokość 8,4 mm i długość 8,5 m (wersja jednorazowa)

lub 14 m (z wymiennym wkładem)

INDEKS OPIS CENA
TS1028 8,4 mm x 8,5 m permanent, jednorazowy 11,89 zł/szt.
TS1030 8,4 mm x 14 m permanent, z wymiennym wkładem 18,04 zł/szt.
TS1031 8,4 mm x 14 m permanent, wkład 14,31 zł/szt.

P RESTIŻOWY
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Spinacze
w pudełku magnetycznym
INDEKS OPIS DŁUGOŚĆ OPAK. CENA
ED1015 metalowe 26 mm 100 szt. 3,20 zł/op.
ED1013 złote 26 mm 100 szt. 4,38 zł/op.
ED1014 zebra 28 mm 60 szt. 4,15 zł/op.
ED1012 kolorowe 26 mm 100 szt. 5,30 zł/op.

STANDARDOWY

Zestaw spinaczy
• mix wzorów
• opakowanie 900 szt.
INDEKS CENA
ED1029 19,60 zł/op.

STANDARDOWY

Spinacze złote
INDEKS OPIS OPAK. CENA
ED1010 26 mm 50 szt. 2,00 zł/op.
ED1011 32 mm 30 szt. 1,80 zł/op.

EKONOMICZNY

Spinacze biurowe trójkątne
• galwanizowane
• wygięte noski
• opakowanie 100 szt.

INDEKS OPIS CENA
KA1005 25 mm 0,89 zł/op.
KA5018 28 mm 0,97 zł/op.
KA5050 31 mm 1,05 zł/op.

EKONOMICZNY

Spinacze biurowe okrągłe
• galwanizowane
• wygięte noski

INDEKS OPIS OPAKOWANIE CENA
KA1004 28 mm 100 szt. 1,05 zł/op.
KA5023 33 mm 100 szt. 0,99 zł/op.
KA1006 50 mm 100 szt. 3,02 zł/op.
KA6295 70 mm 50 szt. 4,31 zł/op.

EKONOMICZNY
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Spinacz kolorowy
INDEKS OPIS OPAKOWANIE CENA
ED1004 26 mm 50 szt. 2,00 zł/op.
ED1005 50 mm 18 szt. 1,80 zł/op.

STANDARDOWY

Dyspenser na spinacze
• magnes i gumowe nóżki
• w zestawie 100 spinaczy

INDEKS KOLOR CENA
DU5229 czarny 36,40 zł/szt.
DU5230 srebrny 36,40 zł/szt.
DU6574 biały 36,40 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Pojemnik na spinacze GR-010
• lakierowany metal w kolorze czarnym

lub srebrnym

INDEKS KOLOR CENA
EA5370 czarny 7,79 zł/szt.
EA5473 srebrny 7,79 zł/szt.

EKONOMICZNY

Klipy do papieru
• wykonane z metalu
• opakowanie 12 szt.

INDEKS OPIS CENA
KA1008 19 mm 2,47 zł/op.
KA1009 32 mm 5,19 zł/op.
KA1010 51 mm 12,17 zł/op.

STANDARDOWY

Pinezki kolorowe
• opakowanie 60 szt.

INDEKS CENA
ED1000 2,18 zł/op.

STANDARDOWY

Część kolekcji VIP

Szpilki
• uniwersalne, długość 15 lub 28 mm
• galwanizowane
• pakowane po 50 g

INDEKS OPIS CENA
KA7148 15 mm 1,79 zł/op.
KA5015 28 mm 1,71 zł/op.

EKONOMICZNY
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IDENTYFIKATORY

Identyfikator z klipem
• wykonany ze sztywnej folii, wyposażony

w obrotowy metalowy klip
• wymiary: 60 x 90 mm (szer. x wys.)
• puste wkładki do zadrukowania
• opakowanie 25 szt.

INDEKS CENA
DU1052 189,97 zł/op.

P RESTIŻOWY

Identyfikator z klipsem
• wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa o grubości 0,35 mm
• klips i agrafka
• kartonik z wydrukowaną ramką w komplecie
• wymiary: 57 x 90 mm (szer. x wys.)

INDEKS CENA
PX1307 0,60 zł/szt.

STANDARDOWY

Pinezki tablicowe
• kolorowe
• do tablic korkowch

INDEKS OPAKOWANIE CENA
KA6389 30 szt. 3,10 zł/szt.
KA5047 50 szt. 4,76 zł/szt.

EKONOMICZNY

Gumki
• elastyczne gumki recepturki o wszechstronnym zastosowaniu
• kolory: czerwony, naturalny, niebieski, zielony, biały

INDEKS OPIS OPAKOWANIE CENA
KA5021 mix 25 g 2,14 zł/op.
KA5145 25 mm 1 kg 45,11 zł/op.
KA5365 30 mm 1 kg 45,11 zł/op.
KA5470 40 mm 1 kg 45,11 zł/op.
KA5448 50 mm 1 kg 45,11 zł/op.
KA5471 60 mm 1 kg 45,11 zł/op.
KA6192 75 mm 1 kg 45,11 zł/op.
KA6437 100 mm 1 kg 45,11 zł/op.
KA5973 140 mm 1 kg 45,11 zł/op.

STANDARDOWY

Gumki recepturki
• zwiększona zawartość masy kauczukowej
• gramatura 15 g

INDEKS CENA
ED1017 2,18 zł/szt.

STANDARDOWY
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Identyfikatory Click Fold
• wymiary: 54 x 90 mm (szer. x wys.)
• z magnesem, nie niszczy ubrania, silne i pewne mocowanie

identyfikatora, opakowanie 10 szt.
• z kombi klipem do szerokiego zastosowania, opakowanie 25 szt.

INDEKS OPIS CENA
DU1075 z magnesem 163,32 zł/op.
DU1074 z kombi klipem 108,31 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS CENA
AG6291 1,71 zł/szt.

EKONOMICZNY

Holder typ K (kieszonka)
• wykonany z przezroczystego polipropylenu
• przystosowany do wszelkiego rodzaju zawieszek
• możliwość zamocowania 8 mm taśmy

z zaczepem w formie klipsa

Identyfikator do kart
• obrotowy, metalowy klip
• możliwość stosowania w układzie pionowym i poziomym
• wymiary wkładu: 85 x 54 mm (szer. x wys.)
• opakowanie 25 szt.

INDEKS KOLOR CENA
DU1076 przezroczysty 300,15 zł/op.
DU1077 czerwony 300,15 zł/op.
DU1078 niebieski 300,15 zł/op.

P RESTIŻOWY



8
Id

e
n
ty

fik
a

to
ry

170 www.partner21.pl

Taśma z mechanizmem
ściągającym i karabińczykiem
• umożliwia wyciągnięcie identyfikatora na odległość do 60 cm
• umieszczony na taśmie tekstylnej o szerokości 10 mm
• taśma posiada zamek wypinający podczas nagłego szarpnięcia
• taśma w kolorze czarnym
• zaczep w postaci karabińczyka – do zastosowania ze wszystkimi

identyfikatorami DURABLE ze specjalnym wycięciem
• opakowanie 10 szt.

INDEKS CENA
DU6488 73,12 zł/op.

P RESTIŻOWY

Identyfiaktor na kartę z mechanizmem ściągającym
• identyfikator o wymiarach 60 x 90 mm z wkładkami

do zadrukowania umieszczony na zawieszce ściągającej
• możliwość wyciągania identyfikatora na odległość do 60 cm

INDEKS CENA
DU5445 18,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY

CT 218

Klipsy do identyfikatorów
CT 210/CT 211
• metalowa„żabka” z paskiem
• pasek z mocnego, przezroczystego (CT 210)

lub matowego (CT 211) tworzywa
• metalowy (CT 210) lub plastikowy (CT 211) zatrzask
• opakowanie 100 szt.
CT 218
• metalowy klips sprężynujący z agrafką
• mocowany na plastikowej płytce, samoprzylepne
• opakowanie 100 szt.

INDEKS OPIS CENA
AG1133 CT218 66,44 zł/op.
AG1172 CT210 66,44 zł/op.
AG1131 CT211 60,67 zł/op.

STANDARDOWY

Taśma do holderów
• taśma o szerokości 8 mm
• posiada zaczep w formie klipsa

INDEKS KOLOR CENA
AG6294 czarny 1,13 zł/szt.
AG6295 niebieski 1,13 zł/szt.

STANDARDOWY

CT 210

CT 211

Mechanizm ściągający Style
• metalowe bezpieczne mocowanie
• przeznaczony do identyfikatorów
• linka wyciągana na długość 80 cm
• opakowanie 10 szt.

INDEKS KOLOR CENA
DU1079 czarny 119,93 zł/op.
DU1080 granatowy 119,93 zł/op.
DU1081 szary 119,93 zł/op.

P RESTIŻOWY
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L4794 L4795 L4796

L4789

L4784 L4785 L4786 L4787

Samoprzylepne identyfikatory imienne Avery Zweckform
• samoprzylepne identyfikatory do zadruku lub ręcznego opisu, wykonane ze sztucznego jedwabiu
• praktyczna i ekonomiczna alternatywa dla identyfikatorów z tworzyw sztucznych
• dzięki samoprzylepnej warstwie pewnie przylegają bez szpilki lub klipsa
• idealne jako identyfikatory podczas konferencji, seminariów czy spotkań
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek laserowych
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu

szablonami Avery Zweckform oraz oprogramowaniem
dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD ROZMIAR KOLOR IDENTYFIKATORÓW ARKUSZY IDENTYFIKATORÓW CENA
PRODUCENTA /ARKUSZ /OPAKOWANIE /OPAKOWANIE

ZW5644 L4784-20 63,5 x 29,6 mm biały 27 20 540 122,69 zł/op.
ZW1196 L4785-20 80 x 50 mm biały 10 20 200 122,69 zł/op.
ZW1197 L4786-20 80 x 50 mm biały z czerwoną ramką 10 20 200 122,69 zł/op.
ZW1198 L4787-20 80 x 50 mm biały z niebieską ramką 10 20 200 122,69 zł/op.

Stojące identyfikatory imienne Avery Zweckform
• stojące identyfikatory imienne do oznaczania miejsc poszczególnych uczestników podczas

spotkań, szkoleń, konferencji
• perforowany arkusz ułatwia wyłamanie identyfikatora z arkusza
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek laserowych i atramentowych
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD ROZMIAR GRAMATURA IDENTYFIKATORÓW ARKUSZY IDENTYFIKATORÓW CENA
PRODUCENTA /ARKUSZ /OPAKOWANIE /OPAKOWANIE

ZW1362 L4794-10 120 x 45 mm 190 g/m² 4 10 40 41,96 zł/op.
ZW1363 L4795-20 180 x 60 mm 190 g/m² 2 20 40 41,96 zł/op.
ZW1364 L4796-20 210 x 60 mm 190 g/m² 1 20 20 41,96 zł/op.

Obustronne identyfikatory imienne Avery Zweckform
• kompleksowe rozwiązanie: obustronne identyfikatory do drukarek

w pakiecie z klipsami (nie wymagają ochronnej kieszeni)
• po prostu zadrukuj arkusz z identyfikatorami, oddziel identyfikator od arkusza,

sklej przednią i tylną stronę, a następnie zawieś na go klipsie
• ekologiczne identyfikatory z certyfikatem FSC

(wytworzone z papieru pochodzącego z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych)
• przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform

oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD ROZMIAR IDENTYFIKATORÓW ARKUSZY IDENTYFIKATORÓW CENA
PRODUCENTA /ARKUSZ /OPAKOWANIE /OPAKOWANIE

ZW1365 L4789-10 60 x 90 mm 3 10 30 104,98 zł/op.

Duże identyfikatory imienne A6 Avery Zweckform
• do indywidualnego przygotowania obustronnych identyfikatorów imiennych w formacie A6
• kompletny zestaw: kieszenie w formacie A6, wkłady do obustronnego zadruku oraz smycze
• większy rozmiar kieszeni pozwala zakomunikować więcej informacji
– znakomite rozwiązanie jako karta wstępu na targi i wystawy

• ekologiczna kieszeń wyprodukowana bez użycia PVC
oraz wkłady do zadruku z papieru z certyfikatem FSC

• szybkie i łatwe rozwiązanie, wkłady nadają się do zadruku na wszystkich typach drukarek
• oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zweckform
oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie www.avery-zweckform.pl

INDEKS KOD ROZMIAR KIESZENI WKŁADÓW SMYCZY CENA
PRODUCENTA /OPAKOWANIE /OPAKOWANIE /OPAKOWANIE

ZW6363 4834 177 x 118 mm 10 12 10 71,87 zł/op.

4834




