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SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAXB080-05 SAXB080-01 czarny standard 10 kartek 10/50
ISAXB080-10 SAXB080-13 szary standard 10 kartek 10/50

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAXBP1-05 SAXBP1-01 czarny standard 15 kartek 10/50
ISAXBP1-04 SAXBP1-04 czerwony standard 15 kartek 10/50
ISAXBP1-01 SAXBP1-10 niebieski standard 15 kartek 10/50

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX128S-05 SAX128S-01 czarny standard 12 kartek 100/1800
ISAX128S-04 SAX128S-04 czerwony standard 12 kartek 100/1800
ISAX128S-01 SAX128S-10 niebieski standard 12 kartek 100/1800

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 10 kartek
• ogranicznik formatu: B5-S, B4-E/A5-S, A4-E/A4-S/B6-S, B5-E/A6-S/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 15 kartek
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm

• metalowy mechanizm, plastikowa obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność dziurkowania: do 12 kartek
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• 10 lat gwarancji

Dziurkacz ICO Boxer 080
dziurkuje do 10 kartek

Dziurkacz ICO Boxer P1
dziurkuje do 15 kartek

Dziurkacz SAX128S
dziurkuje do 12 kartek

10

12

15

dziurkaczeGalanteria biurowa
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Galanteria biurowadziurkacze

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX318-05 SAX318-01 czarny standard 15 kartek 50/900
ISAX318-04 SAX318-04 czerwony standard 15 kartek 50/900
ISAX318-01 SAX318-10 niebieski standard 15 kartek 50/900
ISAX318-10 SAX318-13 szary standard 15 kartek 50/900

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX300-05 SAX300-01 czarny 4 dziurki 15 kartek 48/1375

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 15 kartek
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 15 kartek
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• na 4 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• 10 lat gwarancji

Dziurkacz SAX318
dziurkuje do 15 kartek

Dziurkacz SAX300
poczwórny, dziurkuje do 15 kartek

DW
Z

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAXD318-05 SAX318D-01 czarny standard 20 kartek 50
ISAXD318-04 SAX318D-04 czerwony standard 20 kartek 50
ISAXD318-01 SAX318D-10 niebieski standard 20 kartek 50

ISAXD318-13 SAX318D-30 różowy blister 20 kartek 50
ISAXD318-07 SAX318D-12 pomarańczowy blister 20 kartek 50
ISAXD318-11 SAX318D-17 jasnoniebieski blister 20 kartek 50
ISAXD318-15 SAX318D-41 jasnozielony blister 20 kartek 50

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 20 kartek
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• dostępny w odświeżonej palecie kolorów oraz     
 z podwyższoną przepustowością dziurkowania 
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• gwarancja 10 lat
• pakowany standardowo lub w blister

Dziurkacz SAXDesign318
dziurkuje do 20 kartek, standard/blister

>> Zszywacze SAXDesign
sprawdź na str. 189

15

15

15
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Galanteria biurowa

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX306-05 SAX306-01 czarny standard 20 kartek 75/1350
ISAX306-04 SAX306-04 czerwony standard 20 kartek 75/1350
ISAX306-01 SAX306-10 niebieski standard 20 kartek 75/1350

SKU PBS SKU kolor typ wydajność (kartki) pakow.
ISAX418-05 SAX418-01 czarny standard 25 kartek 50/900
ISAX418-04 SAX418-04 czerwony standard 25 kartek 50/900
ISAX418-01 SAX418-10 niebieski standard 25 kartek 50/900
ISAX418-10 SAX418-13 szary standard 25 kartek 50/900

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX325-05 SAX325-01 czarny standard 25 kartek 12/48
ISAX325-04 SAX325-04 czerwony standard 25 kartek 12/48
ISAX325-01 SAX325-10 niebieski standard 25 kartek 12/48

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 20 kartek
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• 10 lat gwarancji

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 25 kartek
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• 10 lat gwarancji

• metalowy mechanizm, plastikowa obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność dziurkowania: do 25 kartek
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/F3x8/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• 10 lat gwarancji

Dziurkacz SAX306
dziurkuje do 20 kartek

Dziurkacz SAX418
dziurkuje do 25 kartek

Dziurkacz SAX325
dziurkuje do 25 kartek

DW
Z

dziurkacze

25

20

25
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Galanteria biurowa

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX406-05 SAX406-01 czarny standard 30 kartek 60/1350
ISAX406-04 SAX406-04 czerwony standard 30 kartek 60/1350
ISAX406-01 SAX406-10 niebieski standard 30 kartek 60/1350

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX588-05 SAX588-01 czarny 4 dziurki 35 kartek 17/306

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 30 kartek
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• 10 lat gwarancji

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6/888
• dziurkuje do 35 kartek
• 4 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• 10 lat gwarancji

Dziurkacz SAX406
dziurkuje do 30 kartek

Dziurkacz SAX588
poczwórny, dziurkuje do 35 kartek

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAXBP2-05 SAXBP2-01 czarny standard 30 kartek 10/50
ISAXBP2-04 SAXBP2-04 czerwony standard 30 kartek 10/50
ISAXBP2-01 SAXBP2-10 niebieski standard 30 kartek 10/50

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 30 kartek
• ogranicznik formatu: A4/A5/A6
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm

Dziurkacz ICOBoxer P2
dziurkuje do 30 kartek

SW
D

SW
D
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D

dziurkacze
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Galanteria biurowa

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX518-05 SAX518-01 czarny standard 40 kartek 30/750
ISAX518-04 SAX518-04 czerwony standard 40 kartek 30/750
ISAX518-01 SAX518-10 niebieski standard 40 kartek 30/750
ISAX518-10 SAX518-13 szary standard 40 kartek 30/750

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX608-05 SAX608-01 czarny łatwe dziurkowanie (25%) 63 kartki 15/270
ISAX608-04 SAX608-04 czerwony łatwe dziurkowanie (25%) 63 kartki 15/270
ISAX608-01 SAX608-10 niebieski łatwe dziurkowanie (25%) 63 kartki 15/270

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX618-05 SAX618-01 czarny łatwe dziurkowanie (50%) 65 kartek 12/216
ISAX618-04 SAX618-04 czerwony łatwe dziurkowanie (50%) 65 kartek 12/216
ISAX618-01 SAX618-10 niebieski łatwe dziurkowanie (50%) 65 kartek 12/216
ISAX618-10 SAX618-13 szary łatwe dziurkowanie (50%) 65 kartek 12/216

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 40 kartek
• ogranicznik formatu: A4/US/A5/A6/888
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• 10 lat gwarancji
• 2 dziurki

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 63 kartek
• ogranicznik formatu: A4/F/Q1/Q2/A5/A6/888
• 2 dziurki
• łatwe dziurkowanie dzięki niskiej sile nacisku    
 (25% mniejszej, niż w przypadku zwykłego dziurkacza)
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 65 kartek
• ogranicznik formatu: A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888
• 2 dziurki
• łatwe dziurkowanie dzięki niskiej sile nacisku   
 (50% mniejszej, niż w przypadku zwykłego dziurkacza)
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• gwarancja 10 lat

Dziurkacz SAX518
dziurkuje do 40 kartek

Dziurkacz SAX608
dziurkuje do 63 kartek

Dziurkacz SAX618
dziurkuje do 65 kartek
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*Siła potrzebna do przedziurkowania
  65 kartek
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Galanteria biurowa

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX908 SAX908 czarny profesjonalny 150 kartek 6/72

SKU PBS SKU kolor typ wydajność pakow.
ISAX988 SAX988 czarny profesjonalny 150 kartek 3/36

SKU PBS SKU kolor typ pakow.
ISAX908/1 SAX908/1 srebrny bolec do dziurkacza 1

SKU PBS SKU kolor typ pakow.
ISAX908/2 SAX908/2 czarny kółka do dziurkacza 1

• profesjonalny dziurkacz
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 150 kartek
• ogranicznik formatu: B6-S/A5-S/B5-S/A3-S/A4-S/B5-E/B4-E/A4-E
• 2 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• podstawa wyposażona w antypoślizgowe podkładki
• dostępne wymienne bolce i kółka
• gwarancja 10 lat

• profesjonalny dziurkacz
• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• zdolność dziurkowania: do 150 kartek
• ogranicznik formatu: B4-S/B3-E/A3-E/A2-E
• 4 dziurki
• średnica dziurki: 5,5mm
• odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm
• podstawa wyposażona w antypoślizgowe podkładki
• dostępne wymienne bolce i kółka
• gwarancja 10 lat

• bolec tnący do dziurkaczy
• odpowiedni do modeli SAX908 i SAX988

• plastikowe kółka do dziurkacza
• odpowiednie do modelu SAX908 i SAX988
• 4 sztuki w j.s.

Dziurkacz profesjonalny SAX908
dziurkuje do 150 kartek

Dziurkacz profesjonalny SAX988
poczwórny, dziurkuje do 150 kartek

Bolec do dziurkacza SAX908/988

Kółka do dziurkacza SAX908/988

dziurkacze

150

150
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zszywaczeGalanteria biurowa

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX219-05 SAX219-01 czarny standard 10 kartek 10/5 zintegrowany rozszywacz 24/144
ISAX219-04 SAX219-04 czerwony standard 10 kartek 10/5 zintegrowany rozszywacz 24/144
ISAX219-01 SAX219-10 niebieski standard 10 kartek 10/5 zintegrowany rozszywacz 24/144

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki pakow.
ISAXBS1-05 SAXBS1-01 czarny standard 10 kartek 10/5 24/240
ISAXBS1-04 SAXBS1-04 czerwony standard 10 kartek 10/5 24/240
ISAXBS1-01 SAXBS1-10 niebieski standard 10 kartek 10/5 24/240

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAXBSM-05 SAXBSM-01 czarny standard 10 kartek 10/5 24/240 60
ISAXBSM-04 SAXBSM-04 czerwony standard 10 kartek 10/5 24/240 60
ISAXBSM-01 SAXBSM-10 niebieski standard 10 kartek 10/5 24/240 60

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX19-05+10/5 SAX19-01+10/5 czarny standard 10 kartek 10/5 zintegrowany rozszywacz 250
ISAX19-04+10/5 SAX19-04+10/5 czerwony standard 10 kartek 10/5 zintegrowany rozszywacz 250
ISAX19-01+10/5 SAX19-10+10/5 niebieski standard 10 kartek 10/5 zintegrowany rozszywacz 250
ISAX19-10+10/5 SAX19-13+10/5 szary standard 10 kartek 10/5 zintegrowany rozszywacz 250

• metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości
• zdolność zszywania: do 10 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 58mm
• zszywki: 10/5
• pojemność: 100 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• 10 lat gwarancji

• metalowy mechanizm, obudowa plastikowa
• zdolność zszywania: do 10 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 50mm
• zszywki: 10/5
• pojemność: 100 zszywek

• metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości
• zdolność zszywania: do 10 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 50mm
• zszywki: 10/5
• pojemność: 50 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność zszywania: do 10 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 45mm
• zszywki: 10/5
• pojemność: 100 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• gwarancja 10 lat
• 1 opakowanie zszywek 10/5 GRATIS

Zszywacz SAX219
zszywa do 10 kartek

Zszywacz SAX19
zszywa do 10 kartek, zszywki GRATIS

Zszywacz ICOBoxer S1
zszywa do 10 kartek

Zszywacz ICOBoxer Mini
zszywa do 10 kartek

DW
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Galanteria biurowazszywacze

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX160-05 SAX160-01 czarny łatwe zszywanie (60%) 16 kartek 10/5 front loader 12
ISAX160-04 SAX160-04 czerwony łatwe zszywanie (60%) 16 kartek 10/5 front loader 12
ISAX160-01 SAX160-10 niebieski łatwe zszywanie (60%) 16 kartek 10/5 front loader 12

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX519-05 SAX519-01 czarny standard 20 kartek 10/5 zszywanie płaskie/tapic. 12/144
ISAX519-04 SAX519-04 czerwony standard 20 kartek 10/5 zszywanie płaskie/tapic. 12/144
ISAX519-01 SAX519-10 niebieski standard 20 kartek 10/5 zszywanie płaskie/tapic. 12/144

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAXBS2-05 SAXBS2-01 czarny standard 20 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zewnętrzne 10/100
ISAXBS2-04 SAXBS2-04 czerwony standard 20 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zewnętrzne 10/100
ISAXBS2-01 SAXBS2-10 niebieski standard 20 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zewnętrzne 10/100

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX329-05 SAX329-01 czarny standard 20 kartek 24/6, 26/6 zintegrowany rozszywacz 20
ISAX329-04 SAX329-04 czerwony standard 20 kartek 24/6, 26/6 zintegrowany rozszywacz 20
ISAX329-01 SAX329-10 niebieski standard 20 kartek 24/6, 26/6 zintegrowany rozszywacz 20

• metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości
• nowatorski mechanizm umożliwia zastosowanie siły o 60% mniejszej,  
 niż w przypadku klasycznego zszywacza
• system "front loader" umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• automatycznie wysuwany pojemnik na zszywki
• zszywa do 16 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 29mm
• zszywki: 10
• pojemność: 50 zszywek
• 10 lat gwarancji

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność zszywania: do 20 kartek
• funkcja "flat clinch" zmniejsza niezbędną siłę nacisku zarazem   
 gwarantuje pełne spłaszczenie podstawy zszywki
• głębokość wsunięcia kartki: 44mm
• zszywki: 10/5
• pojemność: 100 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność zszywania: do 20 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 45mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 100 lub 120 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność zszywania: do 20 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 25mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 50 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• gwarancja 10 lat
• pakowany jednostkowo na blistrze
• 1 opakowanie zszywek 24/6 GRATIS

Zszywacz SAX329
zszywa do 20 kartek, zszywki GRATIS

Zszywacz SAX160
zszywa do 16 kartek, front loader, łatwiejsze zszywanie

Zszywacz SAX519
zszywa do 20 kartek, na płasko

Zszywacz ICOBoxer S2
zszywa do 20 kartek

EA
SY PRESS

• LESS EFFORT -6
0%

 •

FlatClinch

16

20

20

20



PBSPolska188

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX49-05+24/6 SAX49-01+24/6 czarny standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 80
ISAX49-04+24/6 SAX49-04+24/6 czerwony standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 80
ISAX49-01+24/6 SAX49-10+24/6 niebieski standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 80
ISAX49-10+24/6 SAX49-13+24/6 szary standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 80

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność zszywania: do 25 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 65mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 160 lub 200 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• gwarancja 10 lat
• 2 opakowania zszywek 24/6 GRATIS

Zszywacz SAX49
zszywa do 25 kartek, zszywki GRATIS

DW
Z

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX39-05+24/6 SAX39-01+24/6 czarny standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 90
ISAX39-04+24/6 SAX39-04+24/6 czerwony standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 90
ISAX39-01+24/6 SAX39-10+24/6 niebieski standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 90
ISAX39-10+24/6 SAX39-13+24/6 szary standard 25 kartek 24/6 (2x gratis), 26/6 zszywanie zewnętrzne 90

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność zszywania: do 25 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 50mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 120 lub 150 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• gwarancja 10 lat
• 2 opakowania zszywek 24/6 GRATIS

Zszywacz SAX39
zszywa do 25 kartek, zszywki GRATIS

DW
Z

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX349-05 SAX349-01 czarny standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie tapic. 24/144
ISAX349-04 SAX349-04 czerwony standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie tapic. 24/144
ISAX349-01 SAX349-10 niebieski standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie tapic. 24/144

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• zdolność zszywania: do 25 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 55mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 150 lub 200 zszywek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• może być stawiany w pozycji pionowej
• gwarancja 10 lat

Zszywacz SAX349
zszywa do 25 kartek

25

25

25

zszywaczeGalanteria biurowa



pbspolska.eu 189

Galanteria biurowa

• metalowy mechanizm, metalowo-plastikowa obudowa
• zdolność zszywania: do 25 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 63mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 130 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, metalowo-plastikowa obudowa
• zdolność zszywania: do 25 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 96mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 150 lub 200 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• gwarancja 10 lat

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX239-05 SAX239-01 czarny standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20/80
ISAX239-04 SAX239-04 czerwony standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20/80
ISAX239-01 SAX239-10 niebieski standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20/80
ISAX239-10 SAX239-13 szary standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20/80

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX249-05 SAX249-01 czarny standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20/80
ISAX249-04 SAX249-04 czerwony standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20/80
ISAX249-01 SAX249-10 niebieski standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tap. 20/80
ISAX249-10 SAX249-13 szary standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20/80

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAXD239-05 SAX239D-01 czarny standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20
ISAXD239-04 SAX239D-04 czerwony standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20
ISAXD239-01 SAX239D-10 niebieski standard 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20

ISAXD239-13 SAX239D-30 różowy blister 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20
ISAXD239-07 SAX239D-12 pomarańczowy blister 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20
ISAXD239-11 SAX239D-17 jasnoniebieski blister 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20
ISAXD239-15 SAX239D-41 jasnozielony blister 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 20

• metalowy mechanizm, metalowo-plastikowa obudowa
• zdolność zszywania: do 25 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 63mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 130 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• certyfikat bezpieczeństwa GS
• gwarancja 10 lat
• pakowany standardowo lub w blister

Zszywacz SAX239
zszywa do 25 kartek

Zszywacz SAX249
zszywa do 25 kartek

Zszywacz SAXDesign239
zszywa do 25 kartek, standard lub blister

DW
Z

DW
Z

>> Dziurkacze SAXDesign
sprawdź na str. 181

zszywacze

25

25

25
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SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX539-05 SAX539-01 czarny standard 30 kartek 24/6, 26/6 zszywanie płaskie/tapic. 12/72
ISAX539-04 SAX539-04 czerwony standard 30 kartek 24/6, 26/6 zszywanie płaskie/tapic. 12/72
ISAX539-01 SAX539-10 niebieski standard 30 kartek 24/6, 26/6 zszywanie płaskie/tapic. 12/72

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX180-05 SAX180-01 czarny łatwe zszywanie 60% 40 kartek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 front loader 12/48
ISAX180-01 SAX180-10 niebieski łatwe zszywanie 60% 40 kartek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 front loader 12/48

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX170-05 SAX170-01 czarny łatwe zszywanie 60% 40 kartek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 front loader 12/48
ISAX170-04 SAX170-04 czerwony łatwe zszywanie 60% 40 kartek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 front loader 12/48
ISAX170-01 SAX170-10 niebieski łatwe zszywanie 60% 40 kartek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 front loader 12/48

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX165-05 SAX165-01 czarny łatwe zszywanie 60% 30 kartek 24/6, 26/6 zszywanie płaskie 12/48
ISAX165-04 SAX165-04 czerwony łatwe zszywanie 60% 30 kartek 24/6, 26/6 zszywanie płaskie 12/48
ISAX165-01 SAX165-10 niebieski łatwe zszywanie 60% 30 kartek 24/6, 26/6 zszywanie płaskie 12/48

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• funkcja "flat clinch" zmniejsza niezbędną siłę nacisku,      
 zarazem gwarantując pełne spłaszczenie podstawy zszywki
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• zdolność zszywania: do 30 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 54mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 100 zszywek
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• nowatorski mechanizm umożliwia zastosowanie siły o 60% mniejszej,   
 niż w przypadku klasycznego zszywacza
• system "front loader" umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• zdolność zszywania: do 40 kartek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• głębokość wsunięcia kartki: 86mm
• zszywki: 24/6, 24/8, 26/6 lub 26/8
• pojemność: 100 zszywek
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• nowatorski mechanizm umożliwia zastosowanie siły o 60% mniejszej,   
 niż w przypadku klasycznego zszywacza
• system "front loader" umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• zdolność zszywania: do 40 kartek
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• głębokość wsunięcia kartki: 86mm
• zszywki: 24/6, 24/8, 26/6 lub 26/8
• pojemność: 150 zszywek
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• nowatorski mechanizm umożliwia zastosowanie siły o 60% mniejszej,   
 niż w przypadku klasycznego zszywacza
• system "front loader" umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• posiada funkcję zszywania płaskiego, pozwalającego o 30% zmniejszyć objętość zszytych dokumentów
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• zdolność zszywania: do 30 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 37mm
• zszywki: 24/6, 26/6
• gwarancja 10 lat

Zszywacz SAX539
zszywa do 30 kartek, na płasko

Zszywacz SAX180
zszywa do 40 kartek, front loader, łatwiejsze zszywanie

Zszywacz SAX170
zszywa do 40 kartek, front loader, łatwiejsze zszywanie

Zszywacz SAX165
zszywa do 30 kartek, front loader, łatwiejsze zszywanie

DW
Z

zszywacze
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SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX150-19 SAX150-38 srebrny standard 45 kartek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 zszywanie zew. 40

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX634 SAX634 czarny konduktorski 16 kartek 10/5 zszywanie tapic. 12/72

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX644 SAX644 czarny konduktorski 25 kartek 24/6, 26/6 zszywanie zew./tapic. 12/72

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX140-19 SAX140-38 srebrny standard 45 kartek 24/6, 24/8, 26/6, 26/8 zszywanie zew. 40

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• system "front loader" umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• gumowa podstawa zabezpiecza przed poślizgiem oraz rysowaniem blatu
• zdolność zszywania: do 45 kartek
• regulowana głębokość wsunięcia kartki: 6-75mm
• zszywki: 24/6, 24/8, 26/6 lub 26/8
• pojemność: 100 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, metalowo-plastikowa obudowa
• zdolność zszywania: do 16 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 50mm
• zszywki: 10/5
• pojemność: 100 zszywek
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• może być stawiany w pozycji pionowej
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, metalowo-plastikowa obudowa
• zdolność zszywania: do 25 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 52mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 100 lub 130 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• posiada funkcję zszywania tapicerskiego
• może być stawiany w pozycji pionowej
• gwarancja 10 lat

• metalowy mechanizm, metalowa obudowa
• system "front loader" umożliwia łatwiejsze uzupełnienie zszywek z przodu
• zdolność zszywania: do 45 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 86mm
• zszywki: 24/6, 24/8, 26/6 lub 26/8
• wyposażony w zintegrowany rozszywacz
• pojemność: 100 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• gwarancja 10 lat

Zszywacz SAX150
zszywa do 45 kartek, front loader, regulowana głębokość

Zszywacz konduktorski SAX634
zszywa do 16 kartek

Zszywacz konduktorski SAX644
zszywa do 25 kartek

Zszywacz SAX140
zszywa do 45 kartek, front loader

zszywacze

45

45

16

25
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SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.

ISAX199-05 SAX199-01 czarny mocny 100 kartek 23/8, 23/10, 23/13, 
24/6, 24/8, 24/10

profesjonalny,
regulowana głębokość

3/18

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.

ISAX299-05 SAX299-01 czarny mocny 130 kartek 23/8, 23/10, 23/13, 23/17 profesjonalny,  
magazynek na zszyw. tel.

SKU PBS SKU kolor typ wydajność zszywki funkcjonalność pakow.
ISAX449-05 SAX449 czarny długie ramię 20 kartek 24/6, 26/6 300mm wsunięcie 25

• metalowy mechanizm i podstawa, plastikowe ramię o wysokiej wytrzymałości
• zdolność zszywania do 100 kartek
• regulowana głębokość wsunięcia kartki: 6-55mm 
• zszywki: 23/8, 23/10, 23/13, 24/6, 24/8, 24/10
• pojemność: 100 zszywek
• podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy
• 10 lat gwarancji

• metalowy mechanizm, obudowa z wytrzymałego plastiku
• rękojeść pokryta gumą
• zdolność zszywania do 130 kartek
• regulowana głębokość wsunięcia kartki: 6-70mm 
• zszywki: 23/8, 23/10, 23/13 lub 23/17
• pojemność: 200 zszywek
• wzbogacony o magazynek do przechowywania zszywek
• gwarancja 10 lat

• zszywacz z przedłużonym ramieniem zszywającym
• metalowy mechanizm, metalowo-plastikowa obudowa
• zdolność zszywania: do 20 kartek
• głębokość wsunięcia kartki: 300mm
• zszywki: 24/6 lub 26/6
• pojemność: 150 lub 200 zszywek
• umożliwia zszywanie "na zewnątrz"
• gwarancja 10 lat

Zszywacz SAX199
zszywa do 100 kartek, regulowana głębokość

Zszywacz SAX299
zszywa do 130 kartek, regulowana głębokość

Zszywacz SAX449
zszywa do 20 kartek, długie ramię

zszywacze

100

130

20
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SKU PBS SKU kolor typ rozmiar pakow.
ISAX24/8 SAX24/8 miedziany miedziane 24/8 20/200

ISAX24/10 SAX24/10 miedziany miedziane 24/10 20/200

SKU PBS SKU kolor typ rozmiar pakow.
ISAXB10/5 SAXB10/5 srebrny galwanizowane 10/5 10/1000

ISAXBQ24/6 SAXBQ24/6 srebrny galwanizowane 24/6 10/500

ISAXBQ26/6 SAXB26/6 srebrny galwanizowane 26/6 10/200

ISAXB23/8 SAXB23/8 srebrny galwanizowane 23/8 10/200

ISAXB23/10 SAXB23/10 srebrny galwanizowane 23/10 10/200

ISAXB23/13 SAXB23/13 srebrny galwanizowane 23/13 10/200

ISAXB23/15 SAXB23/15 srebrny galwanizowane 23/15 10/100

ISAXB23/17 SAXB23/17 srebrny galwanizowane 23/17 10/100

ISAXB23/20 SAXB23/20 srebrny galwanizowane 23/20 10/100

ISAXB23/23 SAXB23/23 srebrny galwanizowane 23/23 10/100

SKU PBS SKU kolor typ rozmiar pakow.
18071019-19 7985001-99 srebrny srebrne 10/5 20/1000/32000

18072419-19 7986001-99 srebrny srebrne 24/6 10/500/25000

SKU kolor typ pakow.
7987001PL-01 czarny z blokadą 12/288
7987001PL-04 czerwony z blokadą 12/288
7987001PL-18 granatowy z blokadą 12/288

• wyprodukowane ze stali pokrytej miedzią
• charakteryzują się dużą odpornością na rozciąganie 
 oraz wytrzymałością (185N/mm2)
• wyjątkowa ostrość krawędzi zwiększa efektywność 
 i niezawodność
• 1000 szt. w j.s.

• wykonane z wysokiej jakości materiału 
• twarde i wytrzymałe

• wyprodukowane z materiału wysokiej jakości
• charakteryzują się dużą twardością
• 1000 sztuk w j.s.

• posiada mechanizm blokujący ostrza
• bezpieczny w użyciu

Zszywki miedziane
1000 sztuk

Zszywki Boxer galwanizowane
1000 sztuk

Zszywki
1000 sztuk

Rozszywacz z blokadą

zszywki

P ER CI
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SKU PBS SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
18091919-05 7780912-99 czarny standard 19 12/300/14400

18092519-05 7781912-99 czarny standard 25 12/240/4320

18093219-05 7782912-99 czarny standard 32 12/120/3600

18094119-05 7783912-99 czarny standard 41 12/108/1944

18095119-05 7784912-99 czarny standard 51 12/60/1200

• metalowe - odporne na odkształcenia, galwanizowane
• 12 sztuk w j.s.

Klipy  do dokumentów

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF03648 mix kolorów trójkątne 26 24

• kolorowe, trójkątne
• pakowane w szklany słoik z korkowym zamknięciem
• rozmiar: 26mm
• 150 sztuk w j.s.

Spinacze trójkątne 26mm
w szklanym słoiku

Spinacze okrągłe 28mm
w woreczku

Spinacze okrągłe 28-50mm

SKU PBS SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
18088849-99 7770500-99 mix kolorów okrągłe 28 10/100/4000

SKU PBS SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
18082815-19 7770100-99 srebrny okrągłe 28 10/500/17500

18083315-19 7771100-99 srebrny okrągłe 33 10/500/21000

18085015-05 7772100-99 srebrny okrągłe 50 10/100/7000

• kolorowe, okrągłe
• rozmiar: 28mm
• 500 sztuk w j.s.

• niklowane, okrągłe
• rozmiar: 28, 33 lub 50mm
• 100 sztuk w j.s.

klipsy, spinacze
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SKU kolor typ pakow.
I9570075000 biały magnetyczny tel.
I9570075001 transprentny czarny magnetyczny tel.
I9570075002 transprentny niebieskim magnetyczny tel.

SKU kolor typ gratis pakow.
AP13351 transparentny magnetyczny 20 spinaczy tel.

SKU kolor kształt typ gratis pakow.
KF02133 transparenty czarny okrągły magnetyczny 16 spinaczy 12/144/1728

SKU kolor kształt typ gratis pakow.
KF02132 transparenty czarny prostokątny magnetyczny 50 spinaczy 12/144/3456

• wykonany z trwałego plastiku
• przeznaczony do umieszczania metalowych spinaczy
• doskonale pasuje do produktów z linii Lux

• wykonany z odpornego polipropylenu, okrągły
• pomaga zachować porządek na biurku
• 20 spinaczy (28mm) GRATIS

• wykonany z plastiku
• górna czarna część z magnesem i okrągłym otworem do wyjmowania spinaczy
• dolna część - transparentna
• okrągły
• wymiary (wys. x śr.): 70x60mm
• 16 spinaczy GRATIS

• wykonany z plastiku
• górna czarna część z magnesem i okrągłym otworem do wyjmowania spinaczy
• dolna część - transparentna
• prostokątny
• wymiary: 40x40x70mm
• 50 spinaczy GRATIS

Pojemnik magnetyczny na spinacze
20 spinaczy GRATIS

Pojemnik magnetyczny na spinacze
okrągły, 16 spinaczy GRATIS

Pojemnik magnetyczny na spinacze
prostokątny, 50 spinaczy GRATIS

Pojemnik magnetyczny na spinacze Lux

pojemniki na spinacze
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SKU kolor rozmiar (mm) waga (g) pakow.
KF10630 mix kolorów mix 25 25/800

KF16075 czerwony 50 100 100

KF16060 mix kolorów 25 250 40/15000

SKU kolor rozmiar (mm) waga (g) pakow.
7787001PL-99 mix kolorów 57 100 200/2400

7785001PL-99 czerwony 57 500 40/1280

7786001PL-99 mix kolorów 57 1000 20/640

SKU kolor rozmiar (mm) waga (g) pakow.
KF14678 mix kolorów 50 100 100

KF14679 mix kolorów 102 100 100

• gumki recepturki o zastosowaniu biurowo-domowym
• wykonane z materiału o 60% zawartości kauczuku
• średnica: mix rozmiarów
• rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych: 550%
• waga opakowania: 25g, 100g lub 250g

• gumki recepturki, wytrzymałe i elastyczne
• wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku (80%)
• średnica: 57mm
• rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych: 650-700%
• waga opakowania: 100g, 500g lub 1000g 

• gumki recepturki typu X-Bands - do spinania pliku dokumentów,    
 korespondencji, itp.
• wykonane z materiału o 60% zawartości kauczuku
• średnica: 50 lub 102mm
• szerokość: 11mm
• rozciągliwość w warunkach laboratoryjnych: 550%
• waga opakowania: 100g
• ilość gumek: 60 lub 30szt.

Gumki recepturki

Gumki recepturki

Gumki krzyżowe
średnica 50 lub 102mm
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Galanteria biurowakieszenie samoprzylepne

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF27032 transparentny 2x CD/DVD 127x127 10/120

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF27044 transparentny na etykiety 35x102 10/120

KF27045 transparentny na etykiety 55x102 10/120

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (mm) sztuk w j.s. pakow.
KF27038 transparentny na wizytówki otwarta na kr. boku 56x93 10 10/120

KF27039 transparentny na wizytówki otwarta na dł. boku 56x93 10 10/120

KF27040 transparentny na wizytówki otwarta na dł. boku 56x93 100 10

• wyprodukowana z transparentnego polipropylenu
• posiada samoprzylepną klapkę, dzięki której płyty nie wysuwają się
• mieści 2 płyty
• zaokrąglona dolna część
• rozmiar: 127x127mm
• 10 sztuk w j.s.

• wyprodukowana z transparentnego polipropylenu
• warstwa kleju na tylnej części
• rozcięta na górnym krótkim boku
• posiada wgłębienie na palec, ułatwiające wymianę etykiety
• rozmiar: 35/55x102mm
• 10 sztuk w j.s.

• wyprodukowana z transparentnego polipropylenu
• warstwa kleju na tylnej części
• rozcięta na krótkim boku lub na górze
• posiada wgłębienie na palec, ułatwiające wymianę wizytówki
• rozmiar: 56x93mm
• 10 lub 100 sztuk w j.s.

Kieszeń samoprzylepna
na 2 płyty CD/DVD

Kieszeń samoprzylepna
na etykiety

Kieszeń samoprzylepna
na wizytówki

SKU kolor typ pakow.
AP11671 biały na CD/DVD tel.

• krążek do przyklejania płyt CD lub DVD do dokumentów,    
 segregatorów, teczek, albumów itp.
• średnica kółeczka idealnie pasuje do każdej płyty CD/DVD
• klej do przyklejania na jednej stronie kółeczka
• kółeczka wykonane są z polistyrenu
• artykuł zapakowany jest w przezroczystą folię - zawieszka
• 35 sztuk w j.s.

Krążek samoprzylepny 
do mocowania płyt CD/DVD

SW
D
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masy mocująceGalanteria biurowa

SKU kolor typ waga (g) sztuk w j.s. pakow.
AP11803 biały podzielona 75 114 12

SKU kolor typ waga (g) sztuk w j.s. pakow.
KF04590 biały podzielona 70 78 10/200

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
AP12871 transparentny podzielone 64 12

• masa mocująca do mocowania zdjęć, plakatów, itp. bez konieczności  
 dziurawienia ściany
• do stosowania na czystych i odtłuszczonych powierzchniach
• łatwa do usunięcia - nie pozostawia śladów
• nadaje się do wielorazowego użytku
• waga: 75g
• 114 sztuk w j.s.

• masa mocująca do mocowania zdjęć, plakatów, itp. bez konieczności  
 dziurawienia ściany
• do stosowania na czystych i odtłuszczonych powierzchniach
• łatwa do usunięcia - nie pozostawia śladów
• nadaje się do wielorazowego użytku
• waga: 70g
• 78 sztuk w j.s.

• idealna do przymocowywania różnego typu notatek, próbek do czasopism
• specjalna perforacja ułatwia odrywanie poszczególnych części
• wygodny, bezdotykowy sposób aplikacji
• wykonana z transparentnego kleju "hotmelt"
• 64 sztuki w j.s.

Masa mocująca Apli-Tack
podzielona

Masa mocująca
podzielona

Pinezki samoprzylepne
usuwalne

SKU kolor typ waga (g) sztuk w j.s. pakow.
AP11703 niebieski blok 57 1 12

• do przyklejania plakatów, obrazków, grafik i innych
• idealna do użycia w biurze, szkole, domu
• nie pozostawia plam na powierzchni
• w formie jednolitego bloczka - do samodzielnego podziału
• waga: 57g

Masa mocująca Apli-Tack
w bloku
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Galanteria biurowakleje w sztyfcie

SKU kolor typ waga (g) pakow.
3M-DE272963856 biały w sztyfcie 8 30

3M-DE272963831 biały w sztyfcie 21 20

3M-DE272963807 biały w sztyfcie 40 tel.

SKU kolor typ waga (g) pakow.
6602001PL-09 biały w sztyfcie 8 30/1080/17280

6603001PL-09 biały w sztyfcie 15 20/720/12960

6604001PL-09 biały w sztyfcie 25 12/432/7776

6605001PL-09 biały w sztyfcie 35 12/360/6480

6606001PL-09 biały w sztyfcie 40 12/288

• wysokiej jakości klej biurowy do lekkich prac
• umożliwia trwałe sklejanie papieru i cienkich kartonów
• nie zawiera rozpuszczalników
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• prosty w użyciu
• gramatura: 8, 21 lub 40g

• popularny klej w sztyfcie
• do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
• nie zawiera rozpuszczalników - na bazie PVP
posiada atest PZH HŻ/D01255/12
• nietoksyczny 
• nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy 
• usuwalny za pomocą wody
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• prosty w użyciu
• 6 lat przydatności do użycia
• gramatura: 8, 15, 25, 35 lub 40g

Klej w sztyfcie (PVP)

Klej w sztyfcie Office
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kleje w płynieGalanteria biurowa

SKU kolor typ waga (g) pakow.
KA90125 transparentny w płynie 125 12/96

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
7622001-99 transparentny w płynie 50 12/240/7680

SKU PBS SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
18045011-90 7622001-99X transparentny w płynie 50 36/432/10368

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
AP12088 transparentny usuwalny 400 12/840

• uniwersalny klej w płynie z gumową końcówką ułatwiającą równomierne  
 nanoszenie
• przeznaczony do klejenia papieru, zdjęć, kartonu
• nie zawiera rozpuszczalników
• końcówka zabezpieczona przed wysychaniem nakrętką
• ewentualne zaschnięcia do usunięcia strumieniem bieżącej wody
• rozprowadza się szybko i czysto
• z racji pojemności dedykowany do urzędów, placówek edukacyjnych, biur
• zgodność z normą ASTM D4236, CE
• gramatura:125g

• klej w płynie wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia kleju
• do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• nie zawiera rozpuszczalników
• nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy 
• usuwalny za pomocą wody
• prosty w użyciu
• pojemność: 50ml

• klej w płynie wyposażony w gąbczastą końcówkę
• do precyzyjnego klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp.
• przeznaczony do biura, szkoły oraz domu
• nie zawiera rozpuszczalników
• nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy 
• usuwalny za pomocą wody
• prosty w użyciu
• pojemność: 50ml

• spray klejący, idealny do montażu plakatów, prac artystycznych itp. 
• spray nanosi się równomiernie i nie brudzi otaczających powierzchni
• zasycha w krótkim czasie, jednak w razie potrzeby można odkleić  
 i ponownie nakleić wybrany materiał
• pojemność: 400ml

Klej w płynie 125ml
z gumowym dozownikiem

Klej w płynie Roller 50ml
z metalową końcówką

Klej w płynie 50ml
z gąbczastą końcówką

Klej w sprayu 400ml
do repozycjonowania

SW
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Galanteria biurowakleje w sprayu

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
3M-YP208060597 transparentny usuwalny 400 12

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
3M-YP208060480 transparentny permanentny 400 12

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
3M-YP208060613 transparentny do fotografii 400 12

• klej w sprayu, do repozycjonowania
• substancja klejąca typu Post-it nie tworzy trwałego połączenia
• umożliwia wielokrotne przyklejanie i odklejanie lekkich elementów
• stosowany do: papieru, tektury i tkaniny
• pojemność: 400ml

• klej w sprayu, do mocnych połączeń
• znajduje zastosowanie we wszystkich pracach wymagających trwałego  
 i mocnego połączenia różnorodnych materiałów
• stosowany głównie do klejenia tworzyw sztucznych, tkanin, folii   
 metalowych, papieru, kartonu
• pojemność: 400ml

• klej w sprayu, do papieru fotograficznego i papierów powlekanych
• nie przesiąka przez klejone materiały, nie odbarwia odbitek
• tempo wysychania kleju jest na tyle wolne, że umożliwia dokładne   
 przyklejenie
• pojemność: 400ml

Klej w sprayu ReMount (UK9473)
do repozycjonowania

Klej w sprayu DisplayMount (UK7806/11)
permanentny

Klej w sprayu PhotoMount (UK9479/10)
do papieru fotograficznego

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
3M-YP208060076 transparentny uniwersalny 400 12

• klej w sprayu, do uniwersalnego zastosowania
• zapewnia trwałe i mocne połączenie
• pozostawia czas na zmianę położenia klejonego elementu
• stosowany do: papieru, tektury, korka, szkła, tworzyw sztucznych
• pojemność: 400ml

Klej w sprayu SprayMount (UK7874/11)
uniwersalny
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kleje różneGalanteria biurowa

SKU kolor typ waga (g) pakow.
AP13350 transparentny błyskawiczny 10 12/360

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
AP13349 transparentny silikonowy 100 12/48

SKU kolor typ waga (g) pakow.
AP12849 biały biały 100 1/12

AP12850 biały biały 250 1/12

SKU kolor typ pakow.
AP13242 czarny pistolet 1/48

AP13243 biały topiki 1/100

• wyjątkowo mocne właściwości klejące, które łączą klejnone elementy  
 w kilka sekund
• końcówka zapobiegająca zapychaniu i wysychaniu kleju, a długa dysza  
 idealnie doprowadza klej do trudno dostępnych miejsc
• odpowiedni do zastosowania w domu, w budownictwie, w biurze oraz  
 w zastosoaniach artystycznych
• waga: 10g

• przeznaczony do klejenia pianki EVA, papieru, plastiku czy kartonu
• idealnie sprawdza się dla artystów czy w segmencie "zrób to sam"
• zasycha po dłuższej chwili, umożliwiając korekty
• wyprodukowany zgodnie z dyrektywą UE UNE-EN 71   
 (część 5. o bezpieczeństwu zabawek)
• pojemność: 100ml

• idealny dla wszystkich rodzajów sztuk plastycznych i rzemiosła
• do użytku szkolnego, bezpieczny dla dzieci
• nie zawiera rozpuszczalników
• waga: 100 lub 250g

• pistolet do kleju termotopliwego
• urządzenie przetapia sztyft w płynny klej
• wysoka dokładność klejenia oraz precyzyjne nakładanie ilości kleju
• odpowiedni do różnego rodzaju materiałów tj. plastik, ceramika, skóra,  
 tkaniny, drewno itp.
• pobór mocy: 20W, zasilanie: 220-230V
• 2 topiki GRATIS

klej termotopliwy
• odpowiedni do różnego rodzaju materiałów    
 tj. plastik, ceramika, skóra, tkaniny, drewno itp.
• rozmiar: 100x7,5mm

Klej błyskawiczny
uniwersalny

Klej silikonowy
do prac kreatywnych

Klej biały
uniwersalny

Pistolet do kleju termotopliwego
dwa topiki GRATIS
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Galanteria biurowakleje w taśmie

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
KF10942 transparentny permanentny 6,5/10 12/144/2304

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
7608001PL-99 transparentny permanentny 8/10 24/288/6912

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
KF10943 transparentny usuwalny 6,5/10 12/144/2304

• permanentny klej w taśmie z aplikatorem
• do trwałego klejenia papieru, kartonu, fotografii, itp.
• z rolką ułatwiającą nanoszenie warstwy kleju
• warstwa klejąca umieszczona na odpornej na odkształcenia taśmie 
• długość taśmy: 10m
• szerokość taśmy: 6,5mm
• pakowany w elegancki blister

• uniwersalny klej w taśmie
• do klejenia papieru, kartonu, zdjęć, itp.
• substancja klejąca umieszczona na taśmie, co umożliwia szybkie  
 i precyzyjne nakładanie kleju
• końcówka zabezpieczona specjalną osłoną
• ergonomiczna, poręczna obudowa
• długość taśmy: 10m
• szerokość taśmy: 8mm

• usuwalny klej w taśmie z aplikatorem
• do tymczasowego klejenia papieru, kartonu, fotografii, itp. 
• z rolką ułatwiającą nanoszenie warstwy kleju
• warstwa klejąca umieszczona na odpornej na odkształcenia taśmie 
• długość taśmy: 10m
• szerokość taśmy: 6,5mm
• pakowany w elegancki blister

Klej w taśmie 6,5mmx10m
permanentny

Klej w taśmie 8mmx10m
permanentny

Klej w taśmie 6,5mmx10m
usuwalny
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taśmy samoprzylepneGalanteria biurowa

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-FT510060393 transparentny matowa 19/33 24

3M-FT510005604 transparentny matowa 12/33 144

3M-FT510052499 transparentny matowa 19/10 tel.

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-FT510107293 transparentny matowa 19/33 tel.

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-FT510281916 transparentny matowa 19/33 tel.

• najwyższej jakości matowa taśma biurowa
• 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
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• szerokość: 12 lub 19mm
• długość: 10 lub 33m

• najwyższej jakości matowa taśma biurowa
• 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
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• szerokość: 19mm
• długość: 33m
• 12+2 sztuk w j.s.
• 2 rolki GRATIS

• najwyższej jakości matowa taśma biurowa
• 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
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• szerokość: 19mm
• długość: 33m
• 16 sztuk w j.s.
• podajnik do taśm C-60ST GRATIS

Taśma samoprzylepna Magic™ (810)
matowa

Taśma s/przylepna Magic™ (8-1933R14 TPR) 
matowa, 2 rolki GRATIS

Taśma s/przylepna Magic™ (8-1933R16 TPC)
matowa, podajnik C-60ST GRATIS
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Galanteria biurowataśmy samoprzylepne

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-XA004835956 transparentny krystaliczna 19/7,5 12/144

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-FT510060401 transparentny krystaliczna 19/33 tel.

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-FT510280454 transparentny krystaliczna 19/33 tel.

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-FT510282377 transparentny krystaliczna 19/33 tel.

• najwyższej jakości krystalicznie transparentna taśma biurowa
• z dyspenserem
• idealna do prac, gdzie estetyczny wygląd jest sprawą priorytetową
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• nie żółknie z upływem czasu
• szerokość: 19mm
• długość: 7,5m

• najwyższej jakości krystalicznie transparentna taśma biurowa
• idealna do prac, gdzie estetyczny wygląd jest sprawą priorytetową
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• nie żółknie z upływem czasu
• szerokość: 19mm
• długość: 33m

• najwyższej jakości krystalicznie transparentna taśma biurowa
• idealna do prac, gdzie estetyczny wygląd jest sprawą priorytetową
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• nie żółknie z upływem czasu
• szerokość: 19mm
• długość: 33m
• 10 sztuk w j.s.
• podajnik C-60 GRATIS

• najwyższej jakości krystalicznie transparentna taśma biurowa
• idealna do prac, gdzie estetyczny wygląd jest sprawą priorytetową
• odrywanie bez konieczności używania nożyczek
• nie żółknie z upływem czasu
• szerokość: 19mm
• długość: 33m
• 7+1 sztuk w j.s.
• 1 rolka GRATIS

Taśma samoprzylepna Crystal (6-1975)
krystaliczna, z dyspenserem

Taśma samoprzylepna Crystal (600)
krystaliczna

Taśma samoprzylepna Crystal (6-1933R10TPC)
krystaliczna, podajnik do taśm C-60 GRATIS

Taśma samoprzylepna Crystal (6-1933R8)
krystaliczna, 1 rolka GRATIS
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taśmy samoprzylepneGalanteria biurowa

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-70016072848 transparentny odklejana 19/32,9 48/144

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-70016072798 transparentny dwustronna 19/32,9 48

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
3M-70070825750 transparentny dwustronna 12/6,3 12/72

• najwyższej jakości matowa taśma biurowa
• do banderowania banknotów
• zastępuje "gęsią skórkę"
• niewidoczna na kserokopiach
• odkleja się od wszystkich powierzchni
• można po niej pisać
• szerokość: 19mm
• długość: 32,9m

• najwyższej jakości taśma dwustronnie klejąca
• cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz
• może być stosowana do wklejania zdjęć
• szerokość: 19mm
• długość: 32,9m

• najwyższej jakości taśma dwustronnie klejąca
• cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz
• może być stosowana do wklejania zdjęć
• szerokość: 12mm
• długość: 6,3m

Taśma samoprzylepna (811)
matowa, do repozycjonowania 

Taśma samoprzylepna
dwustronnie klejąca

Taśma samoprzylepna (136D)
dwustronnie klejąca, z dyspenserem
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Galanteria biurowataśmy samoprzylepne

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) sztuk w j.s. pakow.
7872001PL-00 transparentny krystaliczna 12/10 1 80/480/38400

7872903PL-00 transparentny krystaliczna 12/10 3 42/252/12096

7875001PL-00 transparentny krystaliczna 15/10 1 65/390/23400

7875903PL-00 transparentny krystaliczna 15/10 3 25/150/7350

7879001PL-00 transparentny krystaliczna 18/33 1 35/210/16380

7879903PL-00 transparentny krystaliczna 18/33 3 20/120/5040

7879908PL-00 transparentny krystaliczna 18/33 8 24/2400

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) sztuk w j.s. pakow.
KF17486 transparentny krystaliczna 12/10 12 12/720

KF17487 transparentny krystaliczna 12/20 12 12/720

KF17488 transparentny krystaliczna 12/30 12 12/720

KF17489 transparentny krystaliczna 18/10 8 8/480

KF17490 transparentny krystaliczna 18/20 8 8/480

KF17491 transparentny krystaliczna 18/30 8 8/480

KF17492 transparentny krystaliczna 24/10 6 6/240

KF17493 transparentny krystaliczna 24/20 6 6/240

KF17494 transparentny krystaliczna 24/30 6 6/240

• taśma biurowa wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, uniwersalna 
 – do biura, domu, szkoły
• cechuje się wysoką przezroczystością 
• niewidoczna na fotokopiach oraz przy transmisji telefaksowej
• mocna substancja klejąca gwarantuje dużą trwałość
• szerokość: 12 lub 15mm
• długość: 10 lub 33m
• 1, 3 lub 8 sztuk w j.s.

• wysokiej jakości, transparentna, uniwersalna taśma biurowa
• wyprodukowana z polipropylenu
• szerokość: 12mm, 18mm, 24mm
• długość: 10, 20 lub 30m
• 6, 8 lub 12 sztuk w j.s.

• ekonomiczna taśma biurowa
• idealna do zaklejania kopert i małych paczek
• wytrzymała, nie odkleja się z czasem
• szerokość: 19mm
• długość: 33m
• pakowana w folię lub pudełko

Taśma samoprzylepna
krystaliczna

Taśma samoprzylepna
krystaliczna

Taśma samoprzylepna (550)
krystaliczna

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) cecha pakow.
3M-FT510060427 transparentny krystaliczna 19/33 w folii tel.

3M-FT510030586 transparentny krystaliczna 19/33 w pudełku tel.
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taśmy samoprzylepneGalanteria biurowa

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
AP12490 transparentny krystaliczna 19/33  tel.

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
KF02164 transparentny matowa 19/33 24/288/5184

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
KF27009 transparentny krystaliczna 19/33 10/240

SKU kolor typ rozmiar (mm/m) pakow.
7890903PL-99 mix kolorów matowa 19/10 12/72/3240

• łatwo odrywalna taśma samoprzylepna, bez konieczności używania nożyczek!  
 Idealna do biura, domu, szkoły
• wykonana z krystalicznego polipropylenu
• wysokotransparentna
• niewidoczne na fotokopiach oraz przy transmisji telefaksowej
• mocna substancja klejąca
• szerokość: 19mm
• długość: 33m
• 8 sztuk w j.s. 

• transparentna, uniwersalna taśma biurowa
• niemal niewidoczna po naklejeniu
• wyprodukowana z polipropylenu
• można po niej pisać!
• łatwo i cicho rozwijana
• szerokość: 19mm
• długość: 33m

• transparentna, uniwersalna taśma biurowa
• niemal niewidoczna po naklejeniu
• wyprodukowana z polipropylenu
• dyspenser z gilotynką ułatwiającą odrywanie
• łatwo i cicho rozwijana
• szerokość: 19mm
• długość: 33m
• pakowana w blister
• mix kolorów

• taśma biurowa wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, 
 uniwersalna – do biura, domu, szkoły
• cechuje się wysoką przezroczystością 
• można po niej pisać!
• łatwo i cicho odrywa się od rolki
• dyspenser z gilotynką ułatwiającą odrywanie
• niewidoczna na fotokopiach oraz przy transmisji telefaksowej
• szerokość: 19mm
• długość: 10m
• 3 sztuki w j.s.

Taśma samoprzylepna
krystaliczna, łatwo odrywalna

Taśma samoprzylepna
matowa

Taśma samoprzylepna
krystaliczna, z dyspenserem

Taśma samoprzylepna
matowa, z dyspenserem

SW
D
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Galanteria biurowa

SKU kolor rozmiar taśmy (mm) pakow.
3M-XY003826654 czarny 19 tel.

SKU kolor rozmiar taśmy (mm) pakow.
3M-CT060922441 czarny 19 12

3M-FT510285057 różowy 19 12

• eksluzywne wzornictwo projektu Karim Rashid
• przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19mm
• łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki
• gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy
• kolor czarny
• taśma Scotch® Magic™ w rozmiarze 19mmx7,5m GRATIS

• nowoczesne wzornictwo przyciąga uwagę
• przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19mm
• łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki
• gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy
• kolor czarny lub różowy
• taśma Scotch® Magic™ w rozmiarze 19mmx8,9m GRATIS

Dyspenser do taśm Magic™ (C36-B-EU)
projektu Karim Rashid, 1 rolka taśmy GRATIS

Dyspenser do taśm (BShoe-810D)
w kszałcie buta, 1 rolka taśmy GRATIS

SKU kolor rozmiar taśmy (mm) pakow.
3M-FT510110586 czarno-srebrny 19 tel.

• nowoczesne wzornictwo
• przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19mm
• łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki
• gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy
• obciążona podstawa i paski z gumy antypoślizgowej zapobiegają   
 przesuwaniu się podajnika po powierzchni biurka
• kolor czarny
• taśma Scotch® Magic™ w rozmiarze 19mmx33m GRATIS

Dyspenser do taśm (C60-ST)
1 rolka taśmy GRATIS

dyspensery do taśm
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dyspensery do taśmGalanteria biurowaGalanteria biurowa

SKU kolor rozmiar taśmy (mm) pakow.
3M-70005150167 czarny 19 12

• dyspenser do taśmy
• przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19mm
• bardzo łatwy i wygodny sposób wymiany taśmy
• metalowe ostrze zapewnia precyzyjne obcinanie taśmy
• antypoślizgowa podstawa i obciążenie zapobiegają przesuwaniu się  
 podajnika
• produkt oferowany bez taśmy

Dyspenser do taśm (C-38)

SKU kolor rozmiar taśmy (mm) pakow.
7886001PL-01 czarny 19 24/1200

• przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19mm
• łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki
• gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy
• posiada dwa antypoślizgowe zabezpieczenia
• średnica rolki: 28mm
• produkt oferowany bez taśmy

Dyspenser do taśm

SKU kolor rozmiar taśmy (mm) pakow.
KF01294 czarny 19 12/960

• stabilny, ciężki podajnik do taśmy samoprzylepnej
• przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19mm
• antypoślizgowy spód
• łatwy sposób wymiany taśmy
• produkt oferowany bez taśmy

Dyspenser do taśm
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Galanteria biurowadyspensery do taśm

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
I9570079033 niebieski 19 10/150
I9570079032 czerwony 19 15/150
I9570079034 czarny 19 15/150
I9570079028 różowy 19 10/150
I9570079029 pomarańczowy 19 10/150
I9570079031 jasnoniebieski 19 15/150
I9570079030 jasnozielony 19 15/150

Dyspenser do taśm SAXDesign
z taśmą GRATIS

• nowoczesne wzornictwo oraz uniwersalne biurowo-domowe  
 zastosowanie
• przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19mm
 gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy
• z chowanym ramieniem – możliwość bezpiecznego noszenia  
 w kieszeni lub torbie
• transparentna osłona pozwala kontrolować stopień zużycia taśmy
• łatwa wymiana rolki na nową
• pakowany jednostkowo na blistrze
• taśma GRATIS

>> ZSZYWACZE I DZIURKACZE SAXDESIGN
znajdziesz na stronach

zszywacze

dziurkacze

189

181



PBSPolska212

maczałkiGalanteria biurowa

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
7637001PL-99 biały na bazie gliceryny 20 12/120/4800

SKU kolor typ waga (g) pakow.
K00105W biały na bazie gliceryny 20 8/96

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
I9570074000 biały w plast. pojemniku śr. 89 tel.
I9570074001 trans. czarny w plast. pojemniku śr. 89 tel.
I9570074002 trans. niebieski w plast. pojemniku śr. 89 tel.

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
I9570002002 mix kolorów w plast. pojemniku śr. 72 25

• ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie papierowych kartek 
• nie pozostawia tłustych plam na papierze
• charakteryzuje się subtelnym, miętowym zapachem
• nietoksyczny - na bazie gliceryny kosmetycznej
• posiada atest PZH
• podłoże antypoślizgowe
• temperatura topnienia: 60 - 70oC
• wartość pH 7,5 - 8 przy 100g/l wody
• gęstość: 1,1 - 1,15g/cm3
• średnica nawilżacza: 55mm
• średnica opakowania: 80mm
• nie zawiera niebezpiecznych składników zgodnie z Dyrektywą 2001/58/EC
• żel nie stanowi zagrożenia zgodnie z Dyrektywami UE 1999/45/EC
• pojemność: 20ml

• ułatwia liczenie, wertowanie oraz chwytanie dokumentów, banknotów, itp.
• nie pozostawia tłustych plam na papierze
• miły miętowy zapach
• nietoksyczny - na bazie gliceryny kosmetycznej
• dedykowany do urzędów, placówek edukacyjnych, biur
• wyposażony w 3 gumowe nóżki antypoślizgowe
• średnica nawilżacza: 58mm
• średnica opakowania: 70mm
• waga: 20g

• plastikowy okrągły pojemnik z gąbką do nasączania wodą
• doskonale pasuje do pozostałych produktów z linii Lux
• średnica gąbki: 50mm 
• średnica całkowita: 89mm

• plastikowy okrągły pojemnik z gąbką do nasączania wodą
• średnica gąbki: 60mm 
• średnica całkowita: 72mm

Zwilżacz glicerynowy
atest PZH

Maczałka Lux
w plastikowym pojemniku

Maczałka-gąbka
w plastikowym pojemniku

Zwilżacz glicerynowy
nietoksyczny
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Galanteria biurowatusze

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7640001PL-F09 szary nienasączona 117x70 12/144/5184

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
7808001PL-F01 czarny na bazie wody 30 12/288/13824
7808001PL-F04 czerwony na bazie wody 30 12/288/13824
7808001PL-F06 zielony na bazie wody 30 12/288/13824
7808001PL-F10 niebieski na bazie wody 30 12/288/13824
7808001PL-F23 fioletowy na bazie wody 30 12/288/13824

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF21507 czerwony gumowy 15 30

KF21508 zielony gumowy 16 30

KF21510 żółty gumowy 18 30

KF21511 pomarańczowy gumowy 20 30

SKU kolor typ pojemność (ml) pakow.
KF25103 niebieski bezolejowy 28 10/400
KF25104 zielony bezolejowy 28 10/400
KF25108 czerwony bezolejowy 28 10/400
KF25105 czarny bezolejowy 28 10/400

• poduszka do pieczątek, nienasączona
• wykonana z materiału magazynującego wilgoć - odporna na wysychanie
• rozmiar warstwy nasączanej tuszem: 105x66mm
• rozmiar całkowity: 117x70mm

• wyprodukowany z wysokiej jakości gumy
• doskonały do liczenia i różnych innych prac biurowych
• dostępny w rozmiarze 15, 16, 18 lub 20mm
• 12 sztuk w j.s.

• uniwersalny tusz do pieczątek
• na bazie wody
• do pieczątek automatycznych, stempli gumowych
• plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu
• pojemność: 30ml

• uniwersalny tusz do pieczątek
• bezolejowy
• do pieczątek automatycznych, stempli gumowych
• plastikowa buteleczka z nakrętką w kolorze tuszu
• nie nadaje się do stempli metalowych
• pojemność: 28ml

Poduszka do pieczątek
nienasączona

Tusz do pieczątek
na bazie wody

Naparstek
gumowy

Tusz do pieczątek 
bezolejowy
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nożyczkiGalanteria biurowa

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
3M-FT600004053 czarno-szary tytanowe 20 6

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
3M-XX004827075 czerwono-szary precyzyjne 18 6

3M-XX004827083 czerwono-szary precyzyjne 20,5 6

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
3M-XX004827034 czerwono-szary ergonomiczne 18 6

3M-XX004827042 czerwono-szary ergonomiczne 20,5 6

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
3M-XX004827026 czerwony uniwersalne 20,5 6

• nożyczki biurowe z najwyższej jakości ostrzami
• tytanowe ostrze – pozostaje ostre na conajmniej 100 000 cięć
• 5 razy mocniejsze niż nożyczki ze stali nierdzewnej
• do ostrza nic się nie przykleja (kawałki ciętego papieru, klej biurowy)
• dożywotnia gwarancja jakości cięcia
• rozmiar: 20cm

• nożyczki biurowe, precyzyjne
• trwałe ostrze, ze stali nierdzewnej
• ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia, wyprofilowany 
 dla prawo i leworęcznych osób
• zastosowanie również do tkanin, skóry
• spiczaste zakończenie ostrzy ułatwia precyzyjne cięcie
• rozmiar: 18 lub 20,5cm

• trwałe ostrze, ze stali nierdzewnej
• ergonomiczny i miękki uchwyt, odporny na pęknięcia,    
 wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób
• doskonałe do wszelkich cięć
• rozmiar: 18 lub 20,5cm

• uniwersalne nożyczki biurowe
• trwałe ostrze, ze stali nierdzewnej
• uchwyt wyprofilowany dla prawo i leworęcznych osób
• doskonałe do wszelkich cięć
• rozmiar: 20,5cm

Nożyczki biurowe (1468TNS-MIX)
tytanowe

Nożyczki biurowe (1447/1448)
precyzyjne

Nożyczki biurowe (1427/1428)
ergonomiczne

Nożyczki biurowe (1408)
uniwersalne
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Galanteria biurowanożyczki

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
7932301PL-10 czarno-niebieskie soft grip 14 12/144/10080

7922301PL-10 czarno-niebieskie soft grip 16,5 12/144/11088

7920301PL-10 czarno-niebieskie soft grip 20 12/144/6480

7932001PL-99 mix kolorów soft grip 14 12/144/10080

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
7922001PL-01 czarne klasyczne 16 12/144/11088

7920001PL-01 czarne klasyczne 20,5 12/144/5760

7921001PL-01 czarne klasyczne 25,5 12/144/6480

7920101PL-01 czarne dla leworęcznych 20,5 12/144/5760

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
KF01228 czarne klasyczne 18 20/200/4800

KF01227 czarne klasyczne 21 15/150/4800

KF02340 czarne klasyczne 25,5 10/100/300

• wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości
• cechują się niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski 
 wzbogaconą o gumowany uchwyt (soft-grip)
• uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy  
 samoprzylepnej, itp.
• charakteryzują się ergonomicznym kształtem oraz miękką rękojeścią
• antyalergiczne wykończenie rączek

• w wersji dla prawo i leworęcznych
• wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości
• cechują się niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski
• uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy  
 samoprzylepnej, itp.
• charakteryzują się ergonomicznym kształtem
• rozmiar: 16, 20,5 lub 25,5cm 

• wyprodukowane z nierdzewnego metalu
• bezpieczne, zaokrąglone ostrza
• wygodne uchwyty wyprodukowane z odpornego tworzywa sztucznego
• uniwersalne i ergonomiczne
• zapewniają optymalny komfort cięcia
• rozmiar: 18, 21 lub 25,5cm

Nożyczki biurowe Soft Grip
z gumowym uchwytem

Nożyczki biurowe
klasyczne/dla leworęcznych

Nożyczki biurowe
klasyczne
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zestawy naścienneGalanteria biurowa

SKU kolor typ format liczba półek pakow.
C154-90 transparentny standard A4 5 3/48
C154HM-99 mix kolorów standard A4 5 3/48

SKU kolor typ format liczba półek pakow.
C170-90 transparentny standard A4 3 3/48
C170-91 dymny standard A4 3 3/48

SKU kolor typ format liczba półek pakow.
C170M-10 jasnoszary magnetyczna A4 1 3/48

• stylowy zestaw 5 półek przeznaczony na dokumenty w formacie A4,   
 wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu w 100%  
 nadającego się do recyklingu
• wewnątrz mieści kartki lub wydruki o maksymalnym rozmiarze 24x32cm
• duży kąt ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów
• opcja łączenia zestawów w pionie lub poziomie
• mocowany za pomocą dwóch śrub - akcesoria do prostego i szybkiego 
 montażu w komplecie
• pojemność jednego przedziału: 325x26mm
• wymiary: 580x122x350mm

• zestaw półek przeznaczony na dokumenty w formacie A4, wykonany 
 z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu
• wewnątrz mieści ok. 300 kartek o gramaturze 80gsm o maksymalnym 
 rozmiarze 24x32cm
• duży kąt w kształcie litery "V" ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów
• możliwość przechowywania większych formatów lub zrolowanych  
 dokumentów (max. średnica 120mm) 
• mocowany za pomocą dwóch śrub - akcesoria do prostego i szybkiego 
 montażu w komplecie
• wymiary: 361x86x270mm

• półka magnetyczna, wykonana z odpornego na pęknięcia  
 i odkształcenia polistyrenu 
• przeznaczona na składowanie dokumentów w formacie A4
• do bezinwazyjnego umieszczania na metalowych elementach
• maksymalne obciążenie 2kg
• wewnątrz mieści ok. 300 kartek o gramaturze 80gsm o rozmiarach  
 do 24x32cm
• duży kąt ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów
• możliwość przechowywania większych formatów lub zrolowanych  
 dokumentów (max. średnica 120mm) 
• wymiary: 361x86x270mm

Zestaw naścienny ReCaption
5 półek, A4

Zestaw naścienny ReCaption
3 półki, A4

Półka naścienna ReCaption
magnetyczna, A4

SW
D

SW
D
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Galanteria biurowazestawy naścienne

SKU kolor typ format liczba półek pakow.
PF406101-05 czarny standard A4 4 76
PF406102-10 szary standard A4 4 76
PF406111-20 grafitowy standard A4 4 76
PF406135-19 srebrny standard A4 4 76

SKU kolor typ format liczba półek pakow.
PF406301-05 czarny standard A5 5 95
PF406302-10 szary standard A5 5 95
PF406311-20 grafitowy standard A5 5 95
PF406335-19 srebrny standard A5 5 95

SKU kolor typ format liczba półek pakow.
PF406201-05 czarny standard 1/3 A4 5 133
PF406202-10 szary standard 1/3 A4 5 133
PF406211-20 grafitowy standard 1/3 A4 5 133
PF406235-19 srebrny standard 1/3 A4 5 133

• ekspozytor naścienny o dużej pojemności
• trwała konstrukcja wykonana z polistyrenu
• 4 przegródki w formacie A4, każda z nich mieści plik dokumentów o grubości  
 20mm
• transparentne ekspozytory ułatwiają odnalezienie dokumentów, wykonane 
 z polistyrenu
• dostarczany w stanie gotowym do użycia (nie zawiera zestawu montażowego)
• wymiary: 290x650x95mm 

• ekspozytor naścienny o dużej pojemności
• trwała konstrukcja wykonana z polistyrenu
• 5 przegródek w formacie A5, każda mieści plik dokumentów o grubości 20mm
• transparentne ekspozytory ułatwiają odnalezienie dokumentów, wykonane z  
 polistyrenu
• dostarczany w stanie gotowym do użycia (nie zawiera zestawu montażowego)
• wymiary: 227x650x95mm

• ekspozytor naścienny o dużej pojemności
• trwała konstrukcja wykonana z polistyrenu
• 5 przegródek w formacie 1/3 A4 (DL), każda mieści plik dokumentów o gr. 20mm
• transparentne ekspozytory ułatwiają odnalezienie dokumentów, wykonane  
z polistyrenu
• dostarczany w stanie gotowym do użycia (nie zawiera zestawu montażowego)
• wymiary: 180x650x95mm

Zestaw naścienny
4 półki, A4

Zestaw naścienny
5 półek, A5

Zestaw naścienny
5 półek, 1/3 A4 (DL)
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przyborniki na biurkoGalanteria biurowa

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
C580IC-01 niebieski 143x158x93 6/360

C580-05 dymny 143x158x93 6/360

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
C580PRH-01 jasnoniebieski 143x158x93 6/360

C580CA-13 ametystowy 143x158x93 6/360

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
C340IS-90 transparentny 118x89x98 8/480

C340ISR-20 czarny 118x89x98 8/480

• przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia  
 i odkształcenia polistyrenu
• niska przednia ścianka podnosi poziom komfortu w codziennym   
 korzystaniu z przybornika wyposażonego w 8 przegródek: 
• 3 przednie - małe, przeznaczone na drobne akcesoria biurowe
• 3 tylne - duże, przeznaczone na artykuły piśmienne (mieści  
 ok. 40 długopisów/ołówków)
• 1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc.
• 1 tylna, przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe,  
 pocztówki, koperty, etc.
• charakteryzuje się oryginalnym kształtem oraz wysoką jakością   
 wykonania
• zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni
• wymiary: 143x158x93mm

• przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia  
 i odkształcenia polistyrenu
• niska przednia ścianka podnosi poziom komfortu w codziennym   
 korzystaniu z przybornika wyposażonego w 8 przegródek: 
 - 3 przednie - małe, przeznaczone na drobne akcesoria biurowe
 - 3 tylne - duże, przeznaczone na artykuły piśmienne (mieści  
  ok. 40 długopisów/ołówków)
 - 1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc.
 - 1 tylna, przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe,  
  pocztówki, koperty, etc.
• charakteryzuje się oryginalnym kształtem oraz wysoką jakością   
 wykonania
• zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni
• wymiary: 143x158x93mm

• przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia  
 i odkształcenia polistyrenu
• posiada 4 przegródki, dedykowane drobnym akcesoriom biurowym  
 oraz artykułom piśmienniczym (mieści ok. 45 szt.)
• niepowtarzalny i oryginalnie zaprojektowany przybornik serii ISIS   
 dodający ekstrawagancji w Twoim biurze
• futurystyczny i przyciągający wzrok design
• wymiary: 118x89x98mm
• wersja ekologiczna (czarny) posiada certyfikat BLAUER ANGEL

Przybornik na biurko Happy/Carat

Przybornik na biurko Ice

Przybornik na biurko Isis
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SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
HN1746012-09 biały 140x140x109 4
HN1746013-01 czarny 140x140x109 4
HN1746014-10 niebieski 140x140x109 4
HN1746073-47 transp.-niebieski 140x140x109 4

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
HN1745512-09 biały 109x109x90 6
HN1745513-01 czarny 109x109x90 6
HN1745514-10 niebieski 109x109x90 6
HN1745673-47 transp.-niebieski 109x109x90 6

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
A40012 niebieski 105x40x105 300
A40013 czerwony 105x40x105 300
A40015 zielony 105x40x105 300
A40017 różowy 105x40x105 300

• przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia  
 i odkształcenia polistyrenu
• niska przednia ścianka podnosi poziom komfortu w codziennym   
 korzystaniu z przybornika wyposażonego w 8 przedziałów: 
• 3 przednie - małe, przeznaczone na drobne akcesoria biurowe
• 3 tylne - duże, przeznaczone na artykuły piśmienne (mieści  
 ok. 40 długopisów/ołówków)
• 1 przeznaczona na karteczki, bloczki, wizytówki, etc.
• 1 tylna, przeznaczona na 2 płyty CD/DVD, ulotki reklamowe,  
 pocztówki, koperty, etc.
• charakteryzuje się oryginalnym kształtem oraz wysoką jakością   
 wykonania
• zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni
• wymiary: 143x158x93mm

• przybornik na biurko, wykonany z trwałego polistyrenu
• powierzchnie o wysokim połysku
• istnieje możliwość połączenia kilku pojemników   
 w celu zwiększenia pojemności
• 4 przegrody na artykuły piszące
• 1 mini przegródka na spinacze
• stabilny - grubość ścianek 2mm
• wymiary: 109x109x90mm 

• przybornik na biurko, wykonany z materiału imitującego skórę
• unikalne rozwiązanie biurowe - skórzana tacka na zatrzaski
• dzięki 4 parom zatrzasków sam decydujesz o kształcie
• do wykorzystania jako przybornik na klucze, telefon, okulary,  
 drobne artykuły biurowe, itp.
• wymiary: 105x40x105mm

Przybornik na biurko Rondo

Przybornik na biurko Bravo

Przybornik na biurko Emilia
w formie tacki

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e
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SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
ISAXDPH1-13 różowy 150x80x80 6
ISAXDPH1-07 pomarańczowy 150x80x80 6
ISAXDPH1-01 jasnoniebieski 150x80x80 6
ISAXDPH1-15 jasnozielony 150x80x80 6

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
ISAXDPH2-13 różowy 150x80x80 6
ISAXDPH2-07 pomarańczowy 150x80x80 6
ISAXDPH2-01 jasnoniebieski 150x80x80 6
ISAXDPH2-15 jasnozielony 150x80x80 6

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
C530G-14 biały 95x75x75 12
C530G-15 zielony 95x75x75 12

• przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia  
 tworzywa sztucznego
• z czterema komorami oraz dwoma otworami na akcesoria  
 piśmiennicze
• nietuzinkowa kolorystyka oraz kształt - linia SAXDesign
• wymiary: 150x80x80mm

• przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia  
 tworzywa sztucznego
• z czterema komorami oraz dwoma otworami na akcesoria  
 piśmiennicze
• nietuzinkowa kolorystyka oraz kształt - linia SAXDesign
• oferowany w transparentnym blistrze z zawieszką
• wymiary: 150x80x80mm

• pomysowy magnetyczny przybornik 
• idealny na markery suchościeranlne i inne przybory 
• przyczepiany do tablic magnetycznych i innych metalowych   
 powierzchni
• wykonany z wytrzymałego na uderzenia polistyrenu,    
 nadającego się w 100% do recyklingu
• wymiary: 95x75x75mm

Przybornik magnetyczny CepPro Gloss

Przybornik na biurko SAXDesign

Przybornik na biurko SAXDesign
blister

SW
D
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przyborniki na biurko



pbspolska.eu 221

Galanteria biurowa

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
7478001PL-00 transparentny 230x170x50 30/600
7478001PL-02 dymny 230x170x50 30/600

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
I9570009002 szary 75x75x110 6/12
I9570009000 czarny 75x75x110 6/12
I9570009001 niebieski 75x75x110 6/12

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15852 transparentny przybornik 132x58x80 6/1008

KF15853 mix kolorów przybornik 132x58x80 6/1008

KF15854 biały wkład 97x72 12/1200

KF15855 mix kolorów wkład 97x72 12/1200

• przybornik na biurko, z jeżem, wykonany z transparentnego  
 polistyrenu odpornego na pęknięcia
• 1 przegroda (97x81mm) na karteczki (w komplecie ok. 300 sztuk) 
• 1 przegroda na artykuły piszące – „jeż” (62x80mm )
• 1 przegroda na artykuły piśmienne, linijkę (223x15mm )
• 1 przegroda na drobne artykuły biurowe: klipy, pinezki, spinacze   
 (62x80mm)
• 1 przegroda na większe artykuły biurowe: rozszywasz, mały  
 zszywacz, dziurkacz (151x60mm)
• 3 przegrody na drobne artykuły biurowe (gumka, temperówka,   
 dodatkowe grafity, itp.)
• wymiary: 230x170x50mm
• karteczki GRATIS

• przybornik na biurko, wykonany z bardzo sztywnego i odpornego   
 na pęknięcia tworzywa sztucznego o grubości 3,5mm
• z trzema komorami oraz dwoma wycięciami: narożnym,   
 ułatwiającym wymianę wkładu oraz wzdłuż dłuższego boku  
 umożliwiającym sięganie po nowe karteczki
• posiada dwie komory na artykuły piśmiennicze o wielkości   
 22x37mm oraz jedną główną 100x75mm na karteczki
• zestaw indywidualnie foliowany
• białe lub kolorowe karteczki o wysokości 45mm   
 (ok. 420 karteczek) GRATIS

wkład do przybornika, nieklejony
• wysokość wkładu: 45mm
• ilość karteczek: ok. 420
• jednostka sprzedaży indywidualnie ofoliowana
• dedykowany do KF15852 lub KF15853

• prosty i ergonomiczny wzór
• wykonany z odpornego na pęknięcia tworzywa ABS
• z czterema przegrodami o głębokości 90mm i 110mm
• wymiary: 75x75x110mm

Przybornik na biurko z jeżem
karteczki GRATIS

Przybornik na biurko
ekonomiczny

Przybornik na biurko 
karteczki GRATIS

przyborniki na biurko
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SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
7476001-99 transparentny 155x105x101 36/576

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
7475001-99 transparentny 110x45x55 30/240/2880

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
KF15601 transparentny 155x95x120 90

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
SVA112 transparentny 30x100x65 20

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
KF15637 transparentny 108x48x50 100/400

• przybornik na biurko, wykonany z odpornego na pęknięcia polistyrenu
• 4 przegrody na akcesoria piszące
• 1 przegroda na karteczki (76x76mm)
• wymiary: 155x105x101mm

• stojak na wizytówki, wykonany z polistyrenu odpornego na pęknięcia
• dostosowany do standardowej wielkości karty wizytowej
• wymiary: 110x45x55mm

• przybornik na biurko, wykonany ze sztywnego i odpornego  
 na pęknięcia tworzywa sztucznego o grubości 2mm
• z pięcioma komorami na artykuły piśmiennicze oraz jedną  
 na wizytówki lub drobne akcesoria (temperówka, gumka)
• produkt indywidualnie foliowany
• wymiary: 155x95x120mm

• stojak na wizytówki wykonany z krystalicznego akrylu
• mieści ok. 80 wizytówek o maksymalnym rozmiarze 90x58mm
• wymiary: 30x100x65mm
• kolor transparentny

• stojak na wizytówki, wykonany ze sztywnego i odpornego  
 na pęknięcia tworzywa sztucznego o grubości 2mm
• na wizytówki o maksymalnej szerokości 97mm
• przestrzeń na wizytówki: 25mm
• produkt indywidualnie foliowany
• wymiary: 108x48x50mm

Przybornik na biurko

Stojak na wizytówki

Przybornik na biurko

Stojak na wizytówki

Stojak na wizytówki
akrylowy

SW
D

SW
D
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wizytowniki

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A0334 srebrny 10 93x60x5 500

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A0336 srebrny 10 95x60x9 200

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A0335 srebrny 25 93x60x12 100

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A42002 czarny 20 105x75 340

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A42021 czarny 20 105x75 100

• wizytownik kieszkonkowy, wykonany z aluminium
• matowe wykończenie
• stylowy design
• pojemność: ok. 10 wizytówek
• możliwość personalizacji
• wymiary: 93x60x5mm

• elegancki wizytownik kieszkonkowy, wykonany ze stali nierdzewnej
• solidny i wytrzymały
• pojemność: ok. 10 wizytówek
• możliwość personalizacji
• wymiary: 95x60x9mm

• wizytownik kieszkonkowy, wykonany z aluminium
• wewnątrz dwie przegrody
• pojemność: ok. 25 wizytówek
• możliwość personalizacji
• wymiary: 93x60x12mm

• elegancki, skórzany wizytownik kieszonkowy
• zapinany na zatrzask
• skóra podklejona jest gąbką, dzięki czemu całość jest miękka i miła  
 w dotyku
• transparentne koszulki
• pojemność: 20 wizytówek
• wymiary: 105x75mm 

• elegancki, skórzany wizytownik kieszonkowy
• doskonały na wizytówki lub karty kredytowe
• funkcjonalny podział wnętrza, dwie przegrodki w tym kieszonka  
 z siateczki
• pojemność: 20 wizytówek
• wymiary: 105x75mm

Wizytownik aluminiowy
na 10 wizytówek

Wizytownik metalowy
na 10 wizytówek

Wizytownik aluminiowy
na 25 wizytówek

Wizytownik skórzany
na 20 wizytówek

Wizytownik skórzany
na 20 wizytówek
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SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
SVZ200 czarny 30 70x105x20 20

SVZ251 jasnozielony 30 70x110x16 20
SVZ261 niebieski 30 70x110x16 20

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A42001 czarny 30 70x110 100

• niezwykle eleganckie etui na wizytówki, wykonane z miękkiej,  
 naturalnej skóry
• posiada 2 główne i 3 boczne kieszenie na karty
• pojemność: 30 wizytówek
• wymiary: 70x105x20 lub 70x110x16mm

• wysokiej jakości wizytownik książkowy, wykonany    
 z miękkiej skóry Nappa
• z trzema przedziałkami
• wyposażony w dodatkową, zewnętrzną kieszonkę z tyłu
• pojemność: ok. 30 wizytówek
• rozmiar: 70x110mm

Wizytownik skórzany Torino 
na 30 wizytówek

Wizytownik skórzany
na 30 wizytówek

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
SVZ330 żółty 25 71x101x13 3/21
SVZ331 czerwony 25 71x101x13 3/21
SVZ332 zielony 25 71x101x13 3/21
SVZ333 niebieski 25 71x101x13 3/21
SVZ334 fioletowy 25 71x101x13 3/21
SVZ335 szary 25 71x101x13 3/21

• etui na wizytówki, wykonane w 100% z przetworzonego PP
• z praktycznym zamknięciem
• półtransparentne, pomieszczą ok. 25 wizytówek
• otrzymało wiele nagród, m.in. Product Design Award 2011,   
 Universal Design 2012, był nominowany do nagrody German  
 Design Award w 2012
• max. rozmiar wizytówki: 90x58mm
• wymiary produktu: 71x101x13mm

Wizytownik polipropylenowy Coolori
na 25 wizytówek
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SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
SVZ202 czarny 120 115x195x14 20

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A41006 czarny 120 112x200x15 60

• niezwykle elegancki wizytownik książkowy
• wykonany z miękkiej, naturalnej skóry
• posiada 20 koszulek na wizytówki o max. rozmiarze 90x58mm
• pojemność: 120 wizytówek
• wymiary: 115x195x14mm

• elegancki, wizytownik książkowy
• wykonany ze skóropodobnego materiału
• zawiera 20 zgrzanych koszulek
• pojemność: ok. 120 wizytówek
• wymiary: 112x200x15mm

Wizytownik skórzany Torino
na 120 wizytówek

Wizytownik skóropodobny Monza
na 120 wizytówek

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
A41005 czarny 160 120x260x20 48

• elegancki, wizytownik książkowy
• wykonany ze skóropodobnego materiału
• zapinany na gumkę
• wizytówki umieszczane są w wytrzymałych transparentnych  
 kieszeniach
• przejrzyste i łatwe wyszukiwanie
• pojemność: ok. 160 wizytówek
• wymiary: 120x260x20mm

Wizytownik skóropodobny
na 160 wizytówek
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• wizytownik książkowy, powlekany ekologiczną folią polipropylenową   
 o grubości 100µm
• mechanizm 4 pierścieni gwarantuje optymalne wykorzystanie  
 objętości wizytownika
• średnica pierścienia: 20mm
• zawiera 15 koszulek 
• możliwość dołożenia dodatkowych wkładów (do 500 wizytówek)
• duża pojemność oraz wysoka jakość mechanizmu gwarantują   
 długotrwałe użytkowanie

• powlekany ekologiczną folią polipropylenową (100µm)
• 25 szt. w j.s

• wizytownik książkowy, usztywniona okładka wykonana   
 z polipropylenu
• charakteryzuje się precyzją wykonania i wysoką jakością
• wykończony zgrzewaną folią
• pojemność: 120, 240 lub 480 wizytówek

Wizytownik ringowy
na 500 wizytówek

Wkład do wizytownika ringowego

Wizytownik polipropylenowy
na 120/240/480 wizytówek

SKU kolor typ pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
1330001PL-01 czarny bez indeksu 500 171x319 10/900
1330001PL-04 czerwony bez indeksu 500 171x319 10/900
1330001PL-09 biały bez indeksu 500 171x319 10/900
1330001PL-18 granatowy bez indeksu 500 171x319 10/900

1331001PL-01 czarny z indeksem 500 171x319 10/900
1331001PL-04 czerwony z indeksem 500 171x319 10/900
1331001PL-18 granatowy z indeksem 500 171x319 10/900

SKU kolor typ pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
1718925-00 transparentny wkład 250 171x319 40/2040

SKU kolor pojemność rozmiar (mm) pakow.
1342120PL-01 czarny 120 110x192x16 48/288/1728
1342120PL-17 jasnoniebieski 120 110x192x16 48/288/1728

1342240PL-01 czarny 240 110x192x30 24/144/1296
1342240PL-17 jasnoniebieski 240 110x192x30 24/144/1296

1343480PL-01 czarny 480 110x252x30 12/72/1152
1343480PL-17 jasnoniebieski 480 110x252x30 12/72/1152
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• podstawa z wytrzymałego plastiku
• zawiera przekładki alfabetyczne (A-Z)
• posiada 200 koszulek 
• pojemność: 400 wizytówek
• rozmiar koszulki: 92x58mm
• elegancki długopis Parker Jotter GRATIS

• krystaliczne, transparentne
• wymiary koszulki: 92x58mm
• 20 sztuk w j.s.
• kolor transparentny

Wizytownik obrotowy
na 400 wizytówek

Koszulki do wizytownika obrotowego

SKU PBS SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
I9570121001 ICRL-13 srebrny 400 92x58 12

SKU PBS SKU kolor pojemność wiz. rozmiar (mm) pakow.
I7570604000 ICRL-W transparentny 20 92x58 tel.

• solidna, metalowa, czarna podstawa
• zawiera 24 przekładki alfabetyczne (A-Z)
• posiada 200 koszulek 
• pojemność: 400 wizytówek
• rozmiar koszulki: 66x103mm

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar koszulki (mm) pakow.
1394001PL-13 czarny 400 66x103 12/360

Wizytownik obrotowy
na 400 wizytówek

• okrągła, czarna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
• zawiera 12 przekładek alfabetyczne i dwa komplety 26 naklejek   
 alfabetycznych (A-Z)
• posiada 100 koszulek 
• pojemność: 200 wizytówek
• rozmiar koszulki: 72x104mm

Wizytownik obrotowy
na 200 wizytówek

SKU kolor pojemność wiz. rozmiar koszulki (mm) pakow.
1392001PL-01 czarny 200 72x104 24/192
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