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Archiwizacja dokumentów segregatory

Segregator Premium z szyną A4/75
pokryty obustronnie folią polipropylenową

Segregator Premium z szyną A4/50
pokryty obustronnie folią polipropylenową

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3975001PL-01 czarny A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-04 czerwony A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-05 bordowy A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-06 zielony A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-10 niebieski A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-11 żółty A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-12 pomarańczowy A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-13 szary A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-17 ciemnoniebieski A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-18 granatowy A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-23 fioletowy A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-24 turkusowy A4/75 tak 2,1 10/420
3975001PL-41 jasnozielony A4/75 tak 2,1 10/420

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3955001PL-01 czarny A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-04 czerwony A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-05 bordowy A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-06 zielony A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-10 niebieski A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-11 żółty A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-12 pomarańczowy A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-13 szary A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-17 ciemnoniebieski A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-18 granatowy A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-23 fioletowy A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-24 turkusowy A4/50 tak 2,1 10/480
3955001PL-41 jasnozielony A4/50 tak 2,1 10/480

• najwyższej jakości segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm  
 i gramaturze 1290gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty obustronnie ekologiczną folią polipropylenową  
 (100µm) o strukturze płótna 
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 75mm 
• wymiary: 75x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• najwyższej jakości segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm  
 i gramaturze 1290gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty obustronnie ekologiczną folią polipropylenową  
 (100µm) o strukturze płótna 
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 50mm 
• wymiary: 50x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm
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• popularny segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 1290gsm,  
 wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty obustronnie ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna 
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 75mm, wymiary: 75x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

Segregator Master-S z szyną A4/75
pokryty folią polipropylenową

Segregator Master-S z szyną A4/50
pokryty folią polipropylenową

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3967001PL-01 czarny A4/75 tak 2,1 25/600
3967001PL-04 czerwony A4/75 tak 2,1 25/600
3967001PL-06 zielony A4/75 tak 2,1 25/600
3967001PL-10 niebieski A4/75 tak 2,1 25/600
3967001PL-11 żółty A4/75 tak 2,1 25/600
3967001PL-17 ciemnoniebieski A4/75 tak 2,1 25/600
3967001PL-18 granatowy A4/75 tak 2,1 25/600

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3947001PL-01 czarny A4/50 tak 2,1 25/600
3947001PL-04 czerwony A4/50 tak 2,1 25/600
3947001PL-06 zielony A4/50 tak 2,1 25/600
3947001PL-10 niebieski A4/50 tak 2,1 25/600
3947001PL-11 żółty A4/50 tak 2,1 25/600
3947001PL-17 ciemnoniebieski A4/50 tak 2,1 25/600
3947001PL-18 granatowy A4/50 tak 2,1 25/600

• popularny segregator, wykonany z tektury o grubości 2,1mm  
 i gramaturze 1290gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty obustronnie ekologiczną folią polipropylenową  
 (100µm) o strukturze płótna 
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony  
 jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 50mm 
• wymiary: 50x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm
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SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
KF15991 niebieski A4/75 tak 2,1 25/600
KF15992 zielony A4/75 tak 2,1 25/600
KF15993 granatowy A4/75 tak 2,1 25/600
KF15994 czerwony A4/75 tak 2,1 25/600
KF15995 czarny A4/75 tak 2,1 25/600
KF15996 żółty A4/75 tak 2,1 25/600
KF15997 pomarańczowy A4/75 tak 2,1 25/600
KF15998 bordowy A4/75 tak 2,1 25/600

• najwyższej jakości segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm  
 i gramaturze 1290gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty matową folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa
• mechanizm dźwigniowy najwyższej jakości
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 75mm
• wymiary: 75x320x285mm
• dożywotnia gwarancja na mechanizm

Segregator Hero z szyną A4/75
pokryty folią polipropylenową

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
KF15983 niebieski A4/55 tak 2,1 25/600
KF15984 zielony A4/55 tak 2,1 25/600
KF15985 granatowy A4/55 tak 2,1 25/600
KF15986 czerwony A4/55 tak 2,1 25/600
KF15987 czarny A4/55 tak 2,1 25/600
KF15988 żółty A4/55 tak 2,1 25/600
KF15989 pomarańczowy A4/55 tak 2,1 25/600
KF15990 bordowy A4/55 tak 2,1 25/600

• najwyższej jakości segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm  
 i gramaturze 1290gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty matową folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa
• mechanizm dźwigniowy najwyższej jakości
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 55mm
• wymiary: 55x320x285mm
• dożywotnia gwarancja na mechanizm

Segregator Hero z szyną A4/55
pokryty folią polipropylenową

>> Regał obrotowy
sprawdź na str. 269

segregatory

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
21011221-01 niebieski A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-02 zielony A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-03 granatowy A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-04 czerwony A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-05 czarny A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-06 żółty A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-07 pomarańczowy A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-08 bordowy A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-09 fioletowy A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-10 szary A4/75 tak 1,9 25/600
21011221-14 biały A4/75 tak 1,9 25/600

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
21011121-01 niebieski A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-02 zielony A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-03 granatowy A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-04 czerwony A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-05 czarny A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-06 żółty A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-07 pomarańczowy A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-08 bordowy A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-09 fioletowy A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-10 szary A4/55 tak 1,9 25/600
21011121-14 biały A4/55 tak 1,9 25/600

• ekonomiczny segregator wykonany z kartonu o grubości 1,9mm   
 i gramaturze 1170gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty matową folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa w kratkę
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 75mm
• wymiary: 75x320x285mm
• 5 lat gwarancji na mechanizm

• ekonomiczny segregator wykonany z kartonu o grubości 1,9mm   
 i gramaturze 1170gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• pokryty matową folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa w kratkę
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 55mm
• wymiary: 55x320x285mm
• 5 lat gwarancji na mechanizm

Segregator Officer z szyną A4/55
pokryty folią polipropylenową

Segregator Officer z szyną A4/75
pokryty folią polipropylenową

segregatory
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Segregator Master A4/75
pokryty folią polipropylenową

Segregator Master A4/50
pokryty folią polipropylenową

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3970001PL-01 czarny A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-02 brązowy A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-04 czerwony A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-05 bordowy A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-06 zielony A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-09 biały A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-10 niebieski A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-11 żółty A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-12 pomarańczowy A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-13 szary A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-17 ciemnoniebieski A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-18 granatowy A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-23 fioletowy A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-24 turkusowy A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-30 różowy A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-35 złoty A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-41 jasnozielony A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-52 miedziany A4/75 nie 2,1 25/600
3970001PL-99 mix kolorów A4/75 nie 2,1 25/600

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3950001PL-01 czarny A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-02 brązowy A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-04 czerwony A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-05 bordowy A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-06 zielony A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-09 biały A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-10 niebieski A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-11 żółty A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-12 pomarańczowy A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-13 szary A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-17 ciemnoniebieski A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-18 granatowy A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-23 fioletowy A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-24 turkusowy A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-30 różowy A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-41 jasnozielony A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-52 miedziany A4/50 nie 2,1 25/600
3950001PL-99 mix kolorów A4/50 nie 2,1 25/600

• popularny segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm  
 i gramaturze 1290gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 75mm 
• wymiary: 75x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• popularny segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm  
 i gramaturze 1290gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 50mm 
• wymiary: 50x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

segregatory
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SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
KF15975 niebieski A4/75 nie 2,1 25/600
KF15976 zielony A4/75 nie 2,1 25/600
KF15977 granatowy A4/75 nie 2,1 25/600
KF15978 czerwony A4/75 nie 2,1 25/600
KF15979 czarny A4/75 nie 2,1 25/600
KF15980 żółty A4/75 nie 2,1 25/600
KF15981 pomarańczowy A4/75 nie 2,1 25/600
KF15982 bordowy A4/75 nie 2,1 25/600

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
KF15967 niebieski A4/55 nie 2,1 25/600
KF15968 zielony A4/55 nie 2,1 25/600
KF15969 granatowy A4/55 nie 2,1 25/600
KF15970 czerwony A4/55 nie 2,1 25/600
KF15971 czarny A4/55 nie 2,1 25/600
KF15972 żółty A4/55 nie 2,1 25/600
KF15973 pomarańczowy A4/55 nie 2,1 25/600
KF15974 bordowy A4/55 nie 2,1 25/600

• najwyższej jakości segregator wykonany z kartonu o grubości 2,1mm    
 i gramaturze 1290gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa
• mechanizm dźwigniowy najwyższej jakości
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 75mm
• wymiary: 75x320x285mm
• dożywotnia gwarancja na mechanizm

• najwyższej jakości segregator wykonany z kartonu o grubości 2,1mm   
 i gramaturze 1290gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa
• mechanizm dźwigniowy najwyższej jakości
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 55mm
• wymiary: 55x320x285mm
• dożywotnia gwarancja na mechanizm

Segregator Hero A4/55
pokryty folią polipropylenową

Segregator Hero A4/75
pokryty folią polipropylenową

>> Regał obrotowy
sprawdź na str. 269

segregatory

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Segregator Officer A4/75
pokryty folią polipropylenową

Segregator Officer A4/55
pokryty folią polipropylenową

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
21011211-01 niebieski A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-02 zielony A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-03 granatowy A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-04 czerwony A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-05 czarny A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-06 żółty A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-07 pomarańczowy A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-08 bordowy A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-09 fioletowy A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-10 szary A4/75 nie 1,9 25/600
21011211-14 biały A4/75 nie 1,9 25/600

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
21011111-01 niebieski A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-02 zielony A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-03 granatowy A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-04 czerwony A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-05 czarny A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-06 żółty A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-07 pomarańczowy A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-08 bordowy A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-09 fioletowy A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-10 szary A4/55 nie 1,9 25/600
21011111-14 biały A4/55 nie 1,9 25/600

• ekonomiczny segregator wykonany z kartonu o grubości 1,9mm   
 i gramaturze 1170gsm
• pokryty matową folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa w kratkę
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 75mm
• wymiary: 75x320x285mm
• 5 lat gwarancji na mechanizm

• ekonomiczny segregator wykonany z kartonu o grubości 1,9mm   
 i gramaturze 1170gsm
• pokryty matową folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz wyklejka papierowa o szarym zabarwieniu odporna na zabrudzenia
• dwustronna, wymienna etykieta grzbietowa w kratkę
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 55mm
• wymiary: 55x320x285mm
• 5 lat gwarancji na mechanizm

segregatory
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Segregator Marble z szyną A4/75
grzbiet pokryty folią polipropylenową

Segregator Eco z szyną A4/50/75
wykonany z utwardzonego kartonu

Segregator Archiv A4/50/75
wykonany z utwardzonego kartonu

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3868001PL-01 czarny A4/75 tak 2,1 25/600
3868001PL-04 czerwony A4/75 tak 2,1 25/600
3868001PL-06 zielony A4/75 tak 2,1 25/600
3868001PL-10 niebieski A4/75 tak 2,1 25/600
3868001PL-11 żółty A4/75 tak 2,1 25/600
3868001PL-99 mix kolorów A4/75 tak 2,1 25/600

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3867001PL-01 czarny A4/75 tak 2,1 25/600
3867001PL-04 czerwony A4/75 tak 2,1 25/600
3867001PL-06 zielony A4/75 tak 2,1 25/600
3867001PL-10 niebieski A4/75 tak 2,1 25/600
3867001PL-11 żółty A4/75 tak 2,1 25/600
3867001PL-18 granatowy A4/75 tak 2,1 25/600
3867001PL-99 mix kolorów A4/75 tak 2,1 25/600

3847001PL-01 czarny A4/50 tak 2,1 25/600
3847001PL-04 czerwony A4/50 tak 2,1 25/600
3847001PL-06 zielony A4/50 tak 2,1 25/600
3847001PL-10 niebieski A4/50 tak 2,1 25/600
3847001PL-18 granatowy A4/50 tak 2,1 25/600

SKU kolor typ szyna karton (mm) pakow.
3890001PL-13 szary A4/75 nie 1,8 25/600
3840001PL-13 szary A4/50 nie 1,8 25/600

3893001PL-13 szary A4/75 tak 1,8 25/600
3843001PL-13 szary A4/50 tak 1,8 25/600

• segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 
1290gsm pozyskanej w drodze recyklingu
• wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• grzbiet pokryty ekologiczną folią PP (100µm) o strukturze płótna
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, dwustronna etykieta grzbietowa
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 75mm, wymiary: 75x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• segregator wykonany z tektury o grubości 2,1mm   
 i gramaturze 1190gsm, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą
• z utwardzanego kartonu pozyskanego w drodze recyklingu
• powlekany matowym lakierem
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 50 lub 75mm
• wymiary: 50x320x285mm lub 75x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• segregator wykonany z tektury o grubości 1,8mm   
 i gramaturze 1080gsm, z lub bez dolnej listwy wzmacniającej
• z utwardzanego kartonu pozyskanego w drodze recyklingu
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 50 lub 75mm
• wymiary: 50x320x285mm lub 75x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

3893001PL-13
3843001PL-13

3890001PL-13
3840001PL-13

segregatory
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Archiwizacja dokumentów

Segregator ringowy A4/2R/20
pokryty folią polipropylenową

Segregator ringowy A4/2R/25 
pokryty folią polipropylenową

Segregator ringowy A4/4R/20
pokryty folią polipropylenową

Segregator ringowy A4/4R/25
pokryty folią polipropylenową

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3732001PL-01 czarny A4/2R/20 1,9 10/840
3732001PL-04 czerwony A4/2R/20 1,9 10/840
3732001PL-06 zielony A4/2R/20 1,9 10/840
3732001PL-10 niebieski A4/2R/20 1,9 10/840
3732001PL-11 żółty A4/2R/20 1,9 10/840
3732001PL-18 granatowy A4/2R/20 1,9 10/840
3732001PL-99 mix kolorów A4/2R/20 1,9 10/840

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3734001PL-01 czarny A4/2R/25 1,9 10/840
3734001PL-04 czerwony A4/2R/25 1,9 10/840
3734001PL-06 zielony A4/2R/25 1,9 10/840
3734001PL-10 niebieski A4/2R/25 1,9 10/840

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3733001PL-01 czarny A4/4R/20 1,9 10/840
3733001PL-04 czerwony A4/4R/20 1,9 10/840
3733001PL-06 zielony A4/4R/20 1,9 10/840
3733001PL-10 niebieski A4/4R/20 1,9 10/840
3733001PL-11 żółty A4/4R/20 1,9 10/840
3733001PL-18 granatowy A4/4R/20 1,9 10/840
3733001PL-99 mix kolorów A4/4R/20 1,9 10/840

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3735001PL-01 czarny A4/4R/25 1,9 10/840
3735001PL-04 czerwony A4/4R/25 1,9 10/840
3735001PL-06 zielony A4/4R/25 1,9 10/840
3735001PL-10 niebieski A4/4R/25 1,9 10/840

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 20mm
• szerokość grzbietu: 35mm 
• wymiary: 35x320x265mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową o (100µm) strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 25mm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• szerokość grzbietu: 40mm 
• wymiary: 40x320x262mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową o (100µm) strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 20mm
• szerokość grzbietu: 35mm, wymiary: 35x320x265mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 25mm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• szerokość grzbietu: 40mm 
• wymiary: 40x320x262mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

segregatory
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Archiwizacja dokumentów

Segregator ringowy A4/2RD/30
pokryty folią polipropylenową

Segregator ringowy A4/4RD/30
pokryty folią polipropylenową

Segregator ringowy A4/2R/30
pokryty folią polipropylenową

Segregator ringowy A4/4R/30
pokryty folią polipropylenową

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3932001PL-01 czarny A4/2RD/30 1,9 10/480
3932001PL-04 czerwony A4/2RD/30 1,9 10/480
3932001PL-06 zielony A4/2RD/30 1,9 10/480
3932001PL-10 niebieski A4/2RD/30 1,9 10/480

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3934001PL-01 czarny A4/4RD/30 1,9 10/480
3934001PL-04 czerwony A4/4RD/30 1,9 10/480
3934001PL-06 zielony A4/4RD/30 1,9 10/480
3934001PL-10 niebieski A4/4RD/30 1,9 10/480

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3736001PL-01 czarny A4/2R/30 1,9 10/840
3736001PL-04 czerwony A4/2R/30 1,9 10/840
3736001PL-06 zielony A4/2R/30 1,9 10/840
3736001PL-10 niebieski A4/2R/30 1,9 10/840

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3737001PL-01 czarny A4/4R/30 1,9 10/840
3737001PL-04 czerwony A4/4R/30 1,9 10/840
3737001PL-06 zielony A4/4R/30 1,9 10/840
3737001PL-10 niebieski A4/4R/30 1,9 10/840

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D
• średnica pierścieni: 30mm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 45mm 
• wymiary: 45x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową o (100µm) strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery D
• średnica pierścieni: 30mm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
• wzmocniony otwór na palec
• szerokość grzbietu: 45mm 
• wymiary: 45x320x285mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 30mm
• szerokość grzbietu: 45mm 
• wymiary: 45x320x262mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią polipropylenową (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 4-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 30mm
• szerokość grzbietu: 45mm 
• wymiary: 45x320x262mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

segregatory
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Archiwizacja dokumentów segregatory

Segregator ringowy A4/2R/20
do akt osobowych

Segregator ringowy A4/4R/16/25
wykonany z folii polipropylenowej

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3731001PL-99 niebieski A4/2R/20 1,9 10/840

SKU kolor typ PP (µm) pakow.
KF02918 transparentny niebieski A4/4R/16 600 12/48/768
KF02920 transparentny czerwony A4/4R/16 600 12/48/768
KF02923 transparentny czarny A4/4R/16 600 12/48/768

KF02905 transparentny niebieski A4/4R/25 600 12/48/768
KF02906 transparentny zielony A4/4R/25 600 12/48/768
KF02907 transparentny czerwony A4/4R/25 600 12/48/768

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty lakierowaną okleiną
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 20mm
• do porządkowania i archiwizowania historii zatrudnienia pracownika
• zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C:
 A. dokumenty przedłożone przez pracownika w związku  
 z ubieganiem się o zatrudnienie
 B. dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz 
 przebiegu zatrudnienia pracownika
 C. dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
• pomaga porządkować dokumenty, które zgodnie z ustawą   
 (28.05.1996 r.) muszą obowiązkowo znajdować się w aktach  
 osobowych pracownika
• szerokość grzbietu: 35mm
• wymiary: 35x315x255mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• wykonany z wysokiej jakości transparentnego PP o grubości 600µm
• 4-pierścieniowy mechanizm
• średnica pierścieni: 16 lub 25mm
• szerokość grzbietu: 22 lub 31mm
• wymiary: 22x320x250 lub 31x320x250mm
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Archiwizacja dokumentówsegregatory

• jednostronne, samoprzylepne
• charakteryzują się wszechstronnością zastosowań, elastycznością   
 i łatwością użycia
• odpowiednie do drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek
• ułatwiają identyfikację, organizację i klasyfikację materiałów
• przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 50 lub 75mm
• 25 arkuszy w j.s.

Segregator Master A5/75
pokryty folią polipropylenową

Segregator ringowy A5/2R/20
pokryty folią polipropylenową

Etykiety samoprzylepne do segregatora

Etykiety do segregatora

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3905001PL-01 czarny A5/75 2,1 20/640
3905001PL-04 czerwony A5/75 2,1 20/640
3905001PL-06 zielony A5/75 2,1 20/640
3905001PL-10 niebieski A5/75 2,1 20/640
3905001PL-11 żółty A5/75 2,1 20/640
3905001PL-17 ciemnoniebieski A5/75 2,1 20/640
3905001PL-18 granatowy A5/75 2,1 20/640

SKU kolor typ karton (mm) pakow.
3718001PL-01 czarny A5/2R/20 1,9 10/1680
3718001PL-04 czerwony A5/2R/20 1,9 10/1680
3718001PL-06 zielony A5/2R/20 1,9 10/1680
3718001PL-10 niebieski A5/2R/20 1,9 10/1680
3718001PL-18 granatowy A5/2R/20 1,9 10/1680
3718001PL-99 mix kolorów A5/2R/20 1,9 10/1680

SKU kolor typ rozmiar 
(mm)

il. etykiet na
ark./w opak. pakow.

AP1232 biały samoprzylepne 38x190 7/175 35

AP1233 biały samoprzylepne 61x190 4/100 35
AP1374 żółty samoprzylepne 61x190 4/100 35
AP1375 niebieski samoprzylepne 61x190 4/100 35
AP1376 czerwony samoprzylepne 61x190 4/100 35
AP1377 zielony samoprzylepne 61x190 4/100 35

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
8355920-09PL biały samoprzylepne 33x153 75
8375920-09PL biały samoprzylepne 54x153 50

8350920-09PL biały wsuwane 28x153 50
8370920-09PL biały wsuwane 48x153 30

• wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 1290gsm
• pokryty ekologiczną folią PP (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wzmocniony otwór na palec
• pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny
• szerokość grzbietu: 75mm, wymiary: 75x235x225mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm 

• wykonany z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1170gsm
• pokryty ekologiczną folią PP (100µm) o strukturze płótna
• wewnątrz biała wyklejka papierowa
• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O
• średnica pierścieni: 20mm
• szerokość grzbietu: 30mm, wymiary: 30x230x190mm
• 2 lata gwarancji na mechanizm

• jednostronne samoprzylepne lub dwustronne wsuwane
• przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 50 lub 75mm
• 20 sztuk w j.s.
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Archiwizacja dokumentów przekładki

Przekładki numeryczne A4, kolorowe
z folii PP

SKU kolor ilość kart indeks rozmiar (mm) pakow.
7708095PL-99 mix kolorów 5 1-5 A4 (230x297) 25/250

7712095PL-99 mix kolorów 10 1-10 A4 (230x297) 25/250

7736095PL-99 mix kolorów 31 1-31 A4 (230x297) 10/100

• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120µm
• ilość przekładek: 5, 10 lub 31
• indeks: 1-5, 1-10 lub 1-31
• dziurkowanie: 11
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 230x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki A4, kolorowe
z folii PP, z kartą opisową

SKU kolor ilość kart rozmiar (mm) pakow.
7704095PL-99 mix kolorów 5+1 A4 (225x297) 40

7710095PL-99 mix kolorów 10+1 A4 (225x297) 25

• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120µm
• ilość przekładek: 5 lub 10
• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym
• dziurkowanie: 11
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 225x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki A4, kolorowe
z folii PP, z kartą opisową

SKU kolor ilość kart rozmiar (mm) pakow.
KF01834 mix kolorów 5+1 A4 (230 x 297) 25

KF01836 mix kolorów 10+1 A4 (230 x 297) 25

• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120µm
• ilość przekładek: 5 lub 10
• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym
• dziurkowanie: 4
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 230x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki A4, kolorowe
z folii PP, z kartą opisową 

SKU kolor ilość kart rozmiar (mm) pakow.
KF00353 mix kolorów 20+1 A4 (225 x 297) 25

• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 125µm
• ilość przekładek: 20
• pierwsza karta opisowa w kolorze białym, ze wzmocnionym  
 obszarem europerforacji
• dziurkowanie: 11
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 225x297mm
• rozmiar karty opisowej: 210x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię
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Archiwizacja dokumentówprzekładki

Przekładki alfabetyczne A4, kolorowe
z folii PP

SKU kolor ilość kart indeks rozmiar (mm) pakow.
7726095PL-99 mix kolorów 16 A-Z A4 (230x297) 20/200

• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120µm
• ilość przekładek: 16
• indeks: A-Z
• dziurkowanie: 11
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 230x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki alfabetyczne A4, szare
z folii PP, z kartą opisową

SKU kolor ilość kart indeks rozmiar (mm) pakow.
KF01817 szary 20+1 A-Z A4 (230 x 297) 25/4000

• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120µm
• ilość przekładek: 20
• pierwsza karta opisowa z alfabetem w kolorze szarym
• indeks: A-Z
• dziurkowanie: 4
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 230x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki numeryczne A4, szare
z folii PP, z kartą opisową

SKU kolor ilość kart indeks rozmiar (mm) pakow.
KF01825 szary 10+1 1-10 A4 (230 x 297) 25

KF01826 szary 12+1 1-12 A4 (230 x 297) 25

KF01830 szary 31+1 1-31 A4 (230 x 297) 10

• wykonane z polipropylenu o grubości 120µm
• ilość przekładek: 10, 12 lub 31
• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze szarym
• indeks: 1-10, 1-12, 1-31
• dziurkowanie: 4
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 230x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki numeryczne A4, kartonowe
z indeksami pokrytymi folią MYLAR

SKU kolor ilość kart indeks rozmiar (mm) pakow.
KF00161 mix kolorów 5+1 1-5 A4 (225 x 297) 30

KF00162 mix kolorów 10+1 1-10 A4 (225 x 297) 50

KF00163 mix kolorów 12+1 1-12 A4 (225 x 297) 25

KF00165 mix kolorów 20+1 1-20 A4 (225 x 297) 15

KF00166 mix kolorów 31+1 1-31 A4 (225 x 297) 10

• wykonane z białego kartonu o gramaturze 170gsm
• plastikowy, kolorowy indeks pokryty folią MYLAR
• ilość przekładek: 5, 10, 12, 20 lub 31
• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym
• dziurkowanie: 11 (ze wzmocnionym obszarem europerforacji)
• indeks: 1-5, 1-10, 1-12, 1-20 lub 1-31
• każdy komplet osobno pakowany w folię
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Archiwizacja dokumentów

SKU PBS SKU kolor ilość kart rozmiar (mm) pakow.
21070511-99 7704095-13X biały 5+1 A4 (227x297) 40/8800

21071011-99 7740095-13X biały 10+1 A4 (227x297) 25/5500

21071211-99 7744095-13X biały 12+1 A4 (227x297) 20/4400

SKU kolor ilość kart rozmiar (mm) pakow.
KF00159 mix kolorów 5 A4 (223 x 297) 10

KF00160 mix kolorów 10 A4 (223 x 297) 10

KF16074 mix kolorów 12 A4 (223 x 297) 25

• wykonane z kartonu o gramaturze 170gsm, uzyskanego na drodze  
 recyklingu
• ilość kolorowych przekładek: 5, 10 lub 12
• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze szarym
• dziurkowanie: 11
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 227x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

• wykonane z kartonu o gramaturze 170gsm
• białe z kolorowymi, laminowanymi indeksami
• transparentny pasek brzegowy zapewniający dłuższe użytkowanie
• ilość przekładek: 5, 10 lub 12
• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym
• indeks wykonany z ekologicznego polipropylenu o grubości 80µm
• dziurkowanie: 11
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 227x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

• wykonane z kartonu o gramaturze 175gsm
• ilość kolorowych przekładek: 5, 10 lub 12
• dziurkowanie: 11
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 223x297mm
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki A4, numeryczne, kolorowe
kartonowe, do wycinania

Przekładki A4, kolorowe
kartonowe, z kartą opisową

Przekładki A4, białe
kartonowe, z laminowanymi indeksami

SKU kolor ilość kart indeks rozmiar (mm) pakow.
8610001-04 czerwony 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-06 zielony 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-09 biały 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-10 niebieski 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-11 żółty 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-12 pomarańczowy 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-13 szary 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-16 jasnoróżowy 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001-25 jasnobrązowy 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000
8610001S-99 mix kolorów 10 1-10 A4 (235x300) 100/35000

• wykonane z grubego kartonu o gramaturze 250gsm uzyskanego  
 na drodze recyklingu
• indeksy z nadrukowaną linią cięcia umożliwiającą łatwe i szybkie  
 dostosowanie przekładki do indywidualnych potrzeb
• pierwsza karta opisowa z numerami
• dziurkowanie: 4

Przekładki A4, kolorowe
kartonowe

SKU PBS SKU kolor ilość kart rozmiar (mm) pakow.
21070521-99 7704095-99X mix kolorów 5+1 A4 (227x297) 50/400

21071021-99 7710095-99X mix kolorów 10+1 A4 (227x297) 25/200

21071221-99 7744095-99X mix kolorów 12+1 A4 (227x297) 20/200

przekładki

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Archiwizacja dokumentów

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
8620100-04PL czerwony 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-06PL zielony 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-09PL biały 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-10PL niebieski 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-11PL żółty 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-12PL pomarańczowy 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-13PL szary 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-16PL jasnoróżowy 1/3 A4 (235x105) 20/1500
8620100-99PL mix kolorów 1/3 A4 (235x105) 20/1500

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
KF00515 biały 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF00512 niebieski 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF00514 beżowy 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF00516 żółty 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF00513 szary 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF00518 zielony 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF00519 pomarańczowy 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF00517 różowy 1/3 A4 (240x105) 30/1500
KF14477 mix kolorów 1/3 A4 (240x105) 30/1500

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
21070511-99 8620YBAS-99 mix kolorów A4 (235x105mm) 20/1500

• wykonane z kartonu o gramaturze 190gsm
• do wpinania w pionie oraz w poziomie
• dziurkowanie: 4 (dziurki w odstępie 80mm)
• 100 sztuk w j.s.
• każdy komplet osobno pakowany w folię

• wykonane z kartonu o gramaturze 190gsm
• dziurkowanie: 2 (dziurki w odstępie 80mm)
• 100 sztuk w j.s.
• każdy komplet osobno pakowany w folię

• wykonane z kartonu
• do wpinania w pionie oraz w poziomie
• dziurkowanie: 4 (dziurki w odstępie 80mm)
• format: 1/3 A4
• rozmiar przekładki: 235x105mm
• 100 sztuk w j.s.
• każdy komplet osobno pakowany w folię

Przekładki numeryczne A4, kolorowe
kartonowe, z mikroperforacją

Przekładki 1/3 A4, kolorowe
kartonowe

Przekładki 1/3 A4, kolorowe
kartonowe

SKU kolor ilość kart indeks rozmiar (mm) pakow.
8611001-04 czerwony 10 0-9 A4 (235x300) 50/500/35000
8611001-06 zielony 10 0-9 A4 (235x300) 50/500/35000
8611001-10 niebieski 10 0-9 A4 (235x300) 50/500/35000
8611001-11 żółty 10 0-9 A4 (235x300) 50/500/35000
8611001-12 pomarańczowy 10 0-9 A4 (235x300) 50/500/35000

8611001S-99 mix kolorów 10x50 0-9 A4 (235x300) 50/3500

• wykonane z grubego kartonu o gramaturze 250gsm uzyskanego  
 na drodze recyklingu
• indeksy z mikroperforacją umożliwiającą łatwe i szybkie dostosowanie  
 przekładki do indywidualnych potrzeb bez użycia nożyczek
• ilość przekładek: 10
• pierwsza karta opisowa z numerami
• dziurkowanie: 4
• format: A4 
• rozmiar przekładki: 235x300mm

Przekładki 1/3 A4, kolorowe
kartonowe

przekładki

P ER CI

G
U A R A N T EE

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Archiwizacja dokumentów skoroszyty

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
1705001PL-01 czarny twardy PVC 230x310 10/300/12000
1705001PL-04 czerwony twardy PVC 230x310 10/300/12000
1705001PL-06 zielony twardy PVC 230x310 10/300/12000
1705001PL-10 niebieski twardy PVC 230x310 10/300/12000
1705001PL-11 żółty twardy PVC 230x310 10/300/12000

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
1702001PL-01 czarny standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-04 czerwony standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-06 zielony standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-09 biały standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-10 niebieski standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-11 żółty standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-12 pomarańczowy standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-13 szary standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-16 jasnoróżowy standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-17 jasnoniebieski standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-23 fioletowy standard PP 222x307 10/500/20000
1702001PL-41 jasnozielony standard PP 222x307 10/500/20000

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
21101111-05 czarny miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-04 czerwony miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-02 zielony miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-14 biały miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-01 niebieski miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-06 żółty miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-07 pomarańczowy miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-10 szary miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-21 jasnoniebieski miękki PP 225x305 25/400/24000
21101111-15 jasnozielony miękki PP 225x305 25/400/24000

Skoroszyt A4 150/160µm, twardy
z folii PVC

Skoroszyt A4 120/180µm, standard
z folii polipropylenowej

Skoroszyt A4 100/170µm, miękki
z folii polipropylenowej

• wykonany z wytrzymałego PVC, twardy
• strona przednia transparentna - grubość PP: 150µm
• strona tylna kolorowa - grubość: 160µm
• mieści ok. 200 kartek (2cm)
• niewpinany
• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
• kod kreskowy na każdej sztuce
• format: A4

• wykonany z ekologicznego polipropylenu
• strona przednia transparentna - grubość PP: 120µm
• strona tylna kolorowa - grubość: 180µm
• mieści ok. 200 kartek (2cm)
• niewpinany
• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
• format: A4

• ekonomiczny, wykonany z polipropylenu, miękki
• strona przednia transparentna - grubość PP: 100µm
• strona tylna kolorowa - grubość: 170µm
• mieści ok. 200 kartek
• niewpinany
• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
• kieszonka umożliwiająca wymianę paska
• format: A4

P ER CI
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Archiwizacja dokumentówskoroszyty

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
1704001PL-01 czarny twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-04 czerwony twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-06 zielony twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-09 biały twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-10 niebieski twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-11 żółty twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-12 pomarańczowy twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-13 szary twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001PL-18 granatowy twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000

1704001-01 czarny twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001-04 czerwony twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001-06 zielony twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001-09 biały twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001-10 niebieski twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001-11 żółty twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001-12 pomarańczowy twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000
1704001-13 szary twardy, wpinany PVC 235x310 10/300/12000

SKU PBS SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
21104121-05 1703001PL-01 czarny miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-04 1703001PL-04 czerwony miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-02 1703001PL-06 zielony miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-14 1703001PL-09 biały miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-01 1703001PL-10 niebieski miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-06 1703001PL-11 żółty miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-07 1703001PL-12 pomarańczowy miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-10 1703001PL-13 szary miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-21 1703001PL-17 jasnoniebieski miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000
21104121-15 1703001PL-41 jasnozielony miękki, wpinany PP 237x310 25/400/24000

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
KF15662 czarny standard, wpinany PP 225x305 10/400/24000
KF15663 niebieski standard, wpinany PP 225x305 10/400/24000
KF15664 zielony standard, wpinany PP 225x305 10/400/24000
KF15665 pomarańczowy standard, wpinany PP 225x305 10/400/24000
KF15666 czerwony standard, wpinany PP 225x305 10/400/24000
KF15667 żółty standard, wpinany PP 225x305 10/400/24000

Skoroszyt A4 150/160µm, twardy
z folii PVC, wpinany do segregatora

Skoroszyt A4 100/170µm, miękki
z folii polipropylenowej, wpinany do segregatora

• wykonany z PVC, twardy
• strona przednia transparentna - grubość: 150µm; tylna kolorowa: 160µm
• mieści ok. 200 kartek A4
• posiada 11 dziurek do wpięcia do segregatora
• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy

• wykonany z polipropylenu
• strona przednia transparentna - grubość: 100µm
• strona tylna kolorowa - grubość: 170µm
• mieści ok. 200 kartek
• posiada 11 dziurek do wpięcia do segregatora
• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
• format: A4

• wykonany z polipropylenu
• strona przednia transparentna - grubość: 120µm
• strona tylna kolorowa - grubość: 170µm
• mieści ok. 200 kartek
• posiada 11 dziurek do wpięcia do segregatora
• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
• kieszonka umożliwiająca wymianę paska
• format: A4

Skoroszyt A4 120/170µm, standard
z folii polipropylenowej, wpinany do segregatora

1704001 występuje również
z kodem kreskowym
na każdej sztuce

P ER CI
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Archiwizacja dokumentów skoroszyty

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
KF02134 niebieski twardy, z plast. klipsem PP 220x310 25/125/2000
KF02136 zielony twardy, z plast. klipsem PP 220x310 25/125/2000
KF02135 czerwony twardy, z plast. klipsem PP 220x310 25/125/2000

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
8652001PL-04 czerwony twardy preszpan 230x315 10/9600
8652001PL-06 zielony twardy preszpan 230x315 10/9600
8652001PL-10 niebieski twardy preszpan 230x315 10/9600
8652001PL-11 żółty twardy preszpan 230x315 10/9600

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
2012500010 biały 34x150 10/200
2012500410 niebieski 34x150 10/200
2012500210 żółty 34x150 10/200
2012500910 szary 34x150 10/200
2012500110 zielony 34x150 10/200
2012500610 pomarańczowy 34x150 10/200
2012500310 czerwony 34x150 10/200
2012500810 czarny 34x150 10/200

SKU kolor typ materiał rozmiar (mm) pakow.
KF00460 biały twardy, z metal. klipsem PP 220x310 25
KF00462 niebieski twardy, z metal. klipsem PP 220x310 25
KF00464 zielony twardy, z metal. klipsem PP 220x310 25
KF00461 czerwony twardy, z metal. klipsem PP 220x310 25
KF00459 czarny twardy, z metal. klipsem PP 220x310 25

• wykonany z polipropylenu o grubości 520µm
• mieści ok. 30 kartek
• niewpinany
• wyposażony w plastikowy, transparentny klips - idealny na dokumenty,  
 które nie powinny być dziurkowane lub zszywane
• format: A4

• wykonany z preszpanu powlekanego woskiem, twardy
• grubość 0,5mm
• gramatura 390gsm
• niewpinany
• mieści ok. 200 kartek
• format: A4

• wykonane z polipropylenu
• poczwórnie dziurkowane, spinające
• listewka dociskowa w kolorze białym
• 25 sztuk w j.s.

• wykonany z folii polipropylenowej
• strona przednia transparentna - grubość: 200µm
• tylna kolorowa - grubość: 350µm
• mieści ok. 30 kartek
• niewpinany
• wyposażony w czarny metalowy klips - idealny na dokumenty, które nie  
 powinny być dziurkowane lub zszywane
• format: A4
• rozmiar: 220x310mm

Skoroszyt A4 520µm, twardy
z folii polipropylenowej, z plastikowym klipsem

Wąsy skoroszytowe
wykonane z polipropylenu

Skoroszyt A4 200/350µm, twardy
z folii polipropylenowej, z metalowym klipsem

Skoroszyt A4 390gsm, twardy
wykonany z preszpanu

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Archiwizacja dokumentówteczki zawieszkowe

SKU kolor typ gramatura (gsm) pakow.
KF00554 jasnobrązowy z wąsem 250 25/200/3200

SKU kolor typ gramatura (gsm) pakow.
KF00555 jasnobrązowy standard 250 25/200/1600

SKU kolor typ gramatura (gsm) pakow.
KF00556 jasnobrązowy z boczkami 250 25/200/1600

SKU kolor typ gramatura (gsm) pakow.
7435001PL-02 brązowy na akta osobowe 230 5

• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 250gsm
• mocny metalowy uchwyt zawieszkowy
• wyposażony w wąs umożliwiający łatwe przechowywanie dokumentów
• specjalne wycięcie na palec ułatwiające przeglądanie materiałów
• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów
• format: A4

• wykonana z naturalnego kartonu o gramaturze 250gsm
• mocny metalowy uchwyt zawieszkowy
• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów
• format: A4

• wykonana z naturalnego kartonu o gramaturze 250gsm
• mocny metalowy uchwyt zawieszkowy
• wyposażona w boczne ograniczniki z płótna zabezpieczające  
 dokumenty przed wysunięciem
• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów
• format: A4

• wykonana ze sztywnego kartonu o gramaturze 230gsm
• posiada 3 przegrody, każda z metalowym wąsem skoroszytowym
• przednia strona opisowa
• tylna okładka z kieszonką
• przeznaczona do archiwizacji historii zatrudnienia pracownika

Skoroszyt zawieszkowy A4
z wąsem, 250gsm

Teczka zawieszkowa A4
250gsm

Teczka zawieszkowa z boczkami A4
250gsm

Teczka zawieszkowa A4
230gsm, na akta osobowe
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Archiwizacja dokumentów teczki zawieszkowe

SKU kolor typ gramatura (gsm) pakow.
7410905-02 brązowy standard 230 5/25/100
7410905-04 czerwony standard 230 5/25/100
7410905-06 zielony standard 230 5/25/100
7410905-10 niebieski standard 230 5/25/100
7410905-11 żółty standard 230 5/25/100
7410905-12 pomarańczowy standard 230 5/25/100

SKU kolor typ gramatura (gsm) pakow.
7420905-02 brązowy z boczkami 230 5/25/100/4800
7420905-04 czerwony z boczkami 230 5/25/100/4800
7420905-06 zielony z boczkami 230 5/25/100/4800
7420905-09 biały z boczkami 230 5/25/100/4800
7420905-10 niebieski z boczkami 230 5/25/100/4800
7420905-11 żółty z boczkami 230 5/25/100/4800
7420905-12 pomarańczowy z boczkami 230 5/25/100/4800

SKU kolor pojemność materiał pakow.
7422001PL-01 czarny 20 teczek plastik 4/84
7422001PL-04 czerwony 20 teczek plastik 4/84
7422001PL-13 szary 20 teczek plastik 4/84
7422001PL-18 granatowy 20 teczek plastik 4/84

• wykonana z kartonu o gramaturze 230gsm
• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe    
 użytkowanie produktu
• w komplecie ruchoma zakładka indeskowa oraz kartoniki do opisów
• format: A4

• wykonana z kartonu o gramaturze 230gsm
• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe    
 użytkowanie artykułu
• wyposażona w boczne ograniczniki z płótna zabezpieczające  
 dokumenty przed wysunięciem
• w komplecie ruchoma zakładka indeskowa oraz kartoniki do opisów
• format: A4

• wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego
• mieści 20 teczek zawieszkowych lub 3 segregatory A4/50
• cechuje się wysokimi walorami użytkowymi
• charakteryzuje się stabilnym i funkcjonalnym mocowaniem teczek
• kompatybilne ze standardowymi szufladami archiwizacyjnymi
• górne krawędzie wyprofilowane w kształt rączek ułatwiających przenoszenie
• waga: 950g
• wymiary:  330x260x160mm
• 5 teczek DONAU GRATIS

• wykonany z kartonu o gramaturze 230gsm
• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe    
 wykorzystanie produktu
• wyposażona w wysokiej jakości wąs ułatwiający archiwizowanie  
 dokumentów
• w komplecie ruchoma zakładka indeskowa oraz kartoniki do opisów
• specjalne wycięcie na palec ułatwiające przeglądanie dokumentów
• format: A4

Teczka zawieszkowa A4
230gsm

Teczka zawieszkowa A4
z boczkami, 230gsm

Mini archiwum
na teczki zawieszkowe, 5 teczek GRATIS

Skoroszyt zawieszkowy A4
z wąsem, 230gsm

SKU kolor typ gramatura (gsm) pakow.
7430001PL-02 brązowy z wąsem 230 5/25/100
7430001PL-04 czerwony z wąsem 230 5/25/100
7430001PL-06 zielony z wąsem 230 5/25/100
7430001PL-10 niebieski z wąsem 230 5/25/100
7430001PL-11 żółty z wąsem 230 5/25/100
7430001PL-12 pomarańczowy z wąsem 230 5/25/100

DW
Z
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Archiwizacja dokumentówpojemniki

SKU kolor pojemność materiał pakow.
HN190511-13 szary 35 teczek polistyren 5/160
HN190514-10 niebieski 35 teczek polistyren 5/160

SKU kolor pojemność materiał pakow.
HN190011-13 szary 20 teczek polistyren 5
HN190013-01 czarny 20 teczek polistyren 5
HN190014-10 niebieski 20 teczek polistyren 5
HN190017-04 czerwony 20 teczek polistyren 5

SKU kolor pojemność materiał pakow.
HN190111-13 szary 20 teczek polistyren 5
HN190113-01 czarny 20 teczek polistyren 5
HN190114-10 niebieski 20 teczek polistyren 5
HN190117-04 czerwony 20 teczek polistyren 5

• wykonane z trwałego polistyrenu
• mieści 35 teczek zawieszkowych
• umożliwia archiwizowanie dużych ilości dokumentów
• specjalne rozmieszczenie krawędzi zawieszkowych zapobiega zaginaniu  
 indeksów teczek
• możliwość ustawiania także piętrowo
• stanowi estetyczny element wyposażenia przestrzeni okołobiurkowej, 
 jak również może być umieszczone w szufladzie archiwizacyjnej
• składane, bardzo proste w montażu
• wymiary: 360x320x264mm

• wykonane z trwałego polistyrenu
• mieści 20 teczek zawieszkowych lub 3 segregatory A4/50
• górne krawędzie wyprofilowane w kształt rączek ułatwiających noszenie
• przy rączkach miejsca na umieszczenie artykułów piszących
• wymiary: 390x150x260mm

• wykonane z trwałego polistyrenu
• mieści 20 teczek zawieszkowych lub 3 segregatory A4/50
• zamykane wiekiem z opatentowanymi zamknięciami klipsowymi
• na wieku etykieta opisowa oraz uchwyt ułatwiający noszenie  
• górne krawędzie wyprofilowane w kształt rączek ułatwiających noszenie
• przy rączkach miejsca na umieszczenie artykułów piszących
•  możliwość ustawiania piętrowo
• wymiary: 397x154x347mm

Mini archiwum Karat
na teczki zawieszkowe

Mini archiwum Swing
na teczki zawieszkowe

Mini archiwum Swing Plus
na teczki zawieszkowe, z wiekiem

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

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

SKU kolor pojemność materiał pakow.
7421001-01 czarny 20 teczek plastik 6/120
7421001-04 czerwony 20 teczek plastik 6/120
7421001-13 szary 20 teczek plastik 6/120
7421001-18 granatowy 20 teczek plastik 6/120

• wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego
• mieści 20 teczek zawieszkowych lub 3 segregatory A4/50
• wygodne w użytkowaniu
• cechuje się wysokimi walorami użytkowymi
• charakteryzuje się stabilnym i funkcjonalnym mocowaniem teczek
• kompatybilne ze standardowymi szufladami archiwizacyjnymi
• górne krawędzie wyprofilowane w kształt rączek ułatwiających noszenie
• waga: 950g
• wymiary: 330x260x160mm

Mini archiwum
na teczki zawieszkowe
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Archiwizacja dokumentów koszulki

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
21142215-90 transparentny krystaliczne 40 232x304 10/1200

SKU kolor marka rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
21142415-90 transparentny Office Products krystaliczne 50 235x305 20

KF15721 transparentny Q-Connect krystaliczne, wzmocniony brzeg 50 232x306 10/1000

1772100PL-00 transparentny Donau krystaliczne, wzmocniony brzeg 50 230x305 10/1000

SKU kolor marka rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF15633 transparentny Q-Connect krystaliczne 50 174x215 20/2000

1752100PL-00 transparentny Donau krystaliczne 50 171x215 20/2000

• wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 40 µm
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 232x304mm
• 100 sztuk w j.s.

• wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 50µm
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• 100 sztuk w j.s.

• wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 50µm
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A5
• ilość dziurek do wpięcia: 9
• rozmiar: 174x215 lub 171x215mm
• 100 sztuk w j.s.

Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, 40µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, 50µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki krystaliczne na dokumenty A5, 50µm
wykonane z folii polipropylenowej

SKU kolor marka rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF15724 transparentny Q-Connect krystaliczne 50 228x305 300

1772100PL-00B transparentny Donau krystaliczne, wzmocniony brzeg 50 230x305 400

• wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 50 µm
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 228x305 lub 230x305mm
• 100 sztuk w j.s. (kartonik)

Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, 50µm
wykonane z folii polipropylenowej, w kartoniku
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Archiwizacja dokumentówkoszulki

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF14843 transparentny krystaliczne 75 228x305 10/440

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF14841 transparentny krystaliczne 100 232x304 5/495

SKU kolor marka typ rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF16592 transparentny Q-Connect w pudełku krystaliczne 120 232x310 100/1000

1778001PL-00 transparentny Donau poszerzane krystaliczne 120 238x304 25/600/3000

• wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 75µm
• krystaliczne, transparentne
• rozcięte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 228x305mm
• 100 sztuk w j.s.

• wysokiej jakości koszulki wykonane z gładkiej folii polipropylenowej     
 o grubości 100µm
• krystaliczne, transparentne
• rozcięte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 232x304mm
• 100 sztuk w j.s.

Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, 75µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, 100µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, 120µm
wykonane z folii polipropylenowej

SKU kolor marka rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF14842 transparentny Q-Connect krystaliczna, typ L 150 233x337 5/330

Koszulki krystaliczne na dokumenty A4, typ "L", 150µm
wykonane z folii polipropylenowej

• wykonane z gładkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 120µm
• specjalnie wzmocniony brzeg
• wersja poszerzana - format szerszy niż A4 pozwalający przechowywać katalogi lub znaczną  
 ilość dokumentów (pojemność do 120 kartek A4)
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• 25 sztuk w j.s. (wersja poszerzana)
• 100 sztuk w j.s. (wersja w pudełku) 

• wykonane z grubej folii polipropylenowej o grubości 150µm
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze i wzdłuż długiego boku - typ "L"
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 233x337mm 
• 100 sztuk w j.s.
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Archiwizacja dokumentów

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
21141115-90 transparentny groszkowe 30 227x302 20/1400

SKU PBS SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
21141215-90 KF15632 transparentny groszkowe 40 230x300 30/1650

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1774100PL-04 czerwony groszkowe, kolorowy brzeg 40 230x304 10/500
1774100PL-06 zielony groszkowe, kolorowy brzeg 40 230x304 10/500
1774100PL-10 niebieski groszkowe, kolorowy brzeg 40 230x304 10/500
1774100PL-11 żółty groszkowe, kolorowy brzeg 40 230x304 10/500
1774100PL-23 fioletowy groszkowe, kolorowy brzeg 40 230x304 10/500

• ekonomiczne, wykonane z miękkiej folii polipropylenowej o grubości 30µm
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 227x302mm
• 100 sztuk w j.s.

• ekonomiczne, wykonane z miękkiej folii polipropylenowej o grubości 40µm
• groszkowe, transparentne
• rozcięte na górze
• do zastosowania dla dokumentów w formacie A4 
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 230x300mm
• 100 sztuk w j.s.

• wykonane z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 40µm
• specjalnie wzmocniony, kolorowy brzeg
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze, antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 230x304mm 
• 100 sztuk w j.s.

Koszulki groszkowe na dokumenty A4, 30µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki groszkowe na dokumenty A4, 40µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki groszkowe na dokumenty A4, 40µm
wykonane z folii polipropylenowej, z kolorowym brzegiem

SKU PBS SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
21141315-90 1776100PL-00 transparentny groszkowe, wzmocniony brzeg 45 230x300 25/1375

• wykonane z miękkiej folii polipropylenowej o grubości 45µm
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 230x300mm 
• 100 sztuk w j.s.

Koszulki groszkowe na dokumenty A4, 45µm
wykonane z folii polipropylenowej 
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Archiwizacja dokumentów

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF15634 transparentny groszkowe 50 171x215 20

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1760095-00 transparentny groszkowe, pionowe 120 317x428 100/500/17500

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1762095-00 transparentny groszkowe, poziome 120 428x317 100/500/17500

• wykonane z miękkiej folii polipropylenowej o grubości 50µm
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A5
• ilość dziurek do wpięcia: 9
• rozmiar: 171x215mm
• 100 sztuk w j.s.

• wykonane z gładkiej, miękkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 120µm
• specjalnie wzmocniony brzeg
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A3 w pionie
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 317x428 
• 100 sztuk w j.s.

• wykonane z gładkiej, miękkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 120µm
• specjalnie wzmocniony brzeg
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A3 w poziomie
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 428x317mm
• 100 sztuk w j.s.

Koszulki groszkowe na dokumenty A5, 50µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki groszkowe na dokumenty A3, pionowe, 120µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki groszkowe na dokumenty A3, poziome, 120µm
wykonane z folii polipropylenowej

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF01955 transparentny groszkowe 50 230x300 10/1000

• wykonane z miękkiej folii polipropylenowej o grubości 50µm
• groszkowe, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• odpowiednie do dokumentów w formacie A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 230x300mm 
• 100 sztuk w j.s.

Koszulki groszkowe na dokumenty A4, 50µm
wykonane z folii polipropylenowej
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Archiwizacja dokumentów

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF14793 transparentny krystaliczne 150 250x312 10

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1775001PL-00 transparentny krystaliczne, wzmocniony brzeg 170 245x306 12/60/480

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF00138 transparentny krystaliczne 180 249x313 10/3000

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF00139 transparentny krystaliczne 180 249x313 10

• wykonane z gładkiej, krystalicznej folii PVC o grubości 150µm
• do zastosowania dla grubego pliku dokumentów w formacie A4
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 250x312
• 5 sztuk w j.s.

• wykonane ze sztywnej, gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 170µm
• specjalnie wzmocniony brzeg
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• antyelektrostatyczne
• pojemność do 27mm
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 245x306mm

• wykonane z gładkiej, krystalicznej folii PVC o grubości 180µm
• do zastosowania dla grubego pliku dokumentów w formacie A4
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 239x313
• 5 sztuk w j.s.

• wykonane z gładkiej, krystalicznej folii PVC o grubości 180µm
• do zastosowania dla grubego pliku dokumentów
• krystaliczne, transparentne
• otwarte na górze
• strona frontowa w 3/4 wysokości A4
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 249x313mm
• 5 sztuk w j.s.

Koszulki krystaliczne na katalogi A4, 150µm
wykonane z folii PVC

Koszulki krystaliczne na katalogi A4, 170µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki krystaliczne na katalogi A4, 180µm
wykonane z folii PVC

Koszulki krystaliczne na katalogi 3/4 A4, 180µm
wykonane z PVC
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Archiwizacja dokumentów

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1715001PL-00 transparentny groszkowe 160 235x310 25/18000

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1716001PL-00 transparentny krystaliczne, wzmocniony brzeg 50 235x305 10/6400

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1717001PL-00 transparentny krystaliczne, wzmocniony brzeg 60 235x310 10/40000

• wykonane z gładkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 160µm
• groszkowe, transparentne
• posiadają kieszenie na 4 płyty CD/DVD oraz na 2 mini CD/DVD lub karty opisowe
• przeznaczone do wpinania do segregatorów z mechanizmem klasycznym oraz ringowym
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 235x310mm

• wykonane z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 50µm
• specjalnie wzmocniony brzeg
• krystaliczne, transparentne
• przeznaczone na 10 jednostronnie lub 20 dwustronnie umieszczonych kart wizytowych
• kieszonki mieszczą wizytówki o rozmiarach do 95x60mm
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 235x305mm

• wykonane z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 60µm
• specjalnie wzmocniony brzeg
• krystaliczne, transparentne
• przeznaczone na 4 jednostronnie lub 8 dwustronnie     
 umieszczonych zdjęć o maksymalnym rozmiarze 105x150mm
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• rozmiar: 235x310mm

Koszulki groszkowe na płyty CD/DVD A4, 160µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki krystaliczne na wizytówki A4, 50µm
wykonane z folii polipropylenowej

Koszulki krystaliczne na zdjęcia A4, 60µm
wykonane z folii polipropylenowej

SKU kolor marka format rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF15636 transparentny Q-Connect A4 groszkowe 100 242x313 70/3300
KF15726 transparentny Q-Connect B4 groszkowe 100 242x333 70/3300

1745910PL-00 transparentny Donau A4 groszkowe, wzmocniony brzeg 100 238x334 30/3300
1748910PL-00 transparentny Donau B4 groszkowe, wzmocniony brzeg 100 240x340 30/3300

• wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 100µm
• groszkowe, transparentne, otwarte z prawego boku
• boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza  
 przechowywane dokumenty
• przeznaczone na dokumenty w formacie A4
• format B4 daje możliwość przechowywania dokumentów w obwolutach
• ilość dziurek do wpięcia: 11
• 10 sztuk w j.s.

Koszulki groszkowe z klapką A4/B4, 100µm
wykonane z folii polipropylenowej
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Archiwizacja dokumentów

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF00307 niebieski groszkowa, typ L 120 217x307 10/440
KF00308 żółty groszkowa, typ L 120 217x307 10/440
KF00309 zielony groszkowa, typ L 120 217x307 10/440
KF00306 czerwony groszkowa, typ L 120 217x307 10/440
KF00310 transparentny groszkowa, typ L 120 217x307 10/440

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF15612 transparentny groszkowa, typ L 80 217x307 10

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF14844 transparentny krystaliczna, typ L 160 217x307 5/275

SKU kolor rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1784095PL-00 transparentny krystaliczna, typ L 180 220x308 100/600/30000
1784095PL-04 czerwony krystaliczna, typ L 180 220x308 100/600/30000
1784095PL-06 zielony krystaliczna, typ L 180 220x308 100/600/30000
1784095PL-10 niebieski krystaliczna, typ L 180 220x308 100/600/30000
1784095PL-11 żółty krystaliczna, typ L 180 220x308 100/600/30000
1784095PL-23 fioletowy krystaliczna, typ L 180 220x308 100/600/30000

SKU kolor format rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1792100PL-00 transparentny A5 krystaliczna 40 160x220 10/40/960

1793100PL-00 transparentny A4 krystaliczna 40 230x320 10/20/800

SKU kolor format rodzaj grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
1797001PL-00 transparentny A5 krystaliczna 170 180x240 24/240/960

1798001PL-00 transparentny A4 krystaliczna 170 240x330 24/240/480

• wykonana z folii polipropylenowej o grubości 120µm
• groszkowa, półtransparentna
• rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu, z zaokrąglonym górnym narożnikiem

• wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80µm
• groszkowa, transparentna
• w kształcie litery "L" - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu
• z zaokrąglonym górnym narożnikiem
• rozmiar: 217x307mm
• 100 sztuk w j.s.

• wykonana z folii polipropylenowej o grubości 160µm
• krystaliczna, transparentna
• w kształcie litery "L" - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu
• z zaokrąglonym górnym narożnikiem
• rozmiar: 217x307mm
• 100 sztuk w j.s.

• twarda, wykonana z ekologicznej folii PP o grubości 180µm
• rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu, z zaokrąglonym górnym narożnikiem
• posiada specjalne wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów

• miękka, wykonana z trwałej, gładkiej folii polipropylenowej PE-LD o grubości 40µm
• krystaliczna, transparentna
• otwierana/zamykana wzdłuż krótszego boku
• przeznaczona na drobne akcesoria lub dokumenty w formacie A4 lub A5
• rozmiar: 230x320 lub 160x220mm
• 100 sztuk w j.s.

• sztywna, wykonana z trwałego PVC o grubości 170µm
• krystaliczna, transparentna
• plastikowy zamek błyskawiczny
• otwierana/zamykana wzdłuż dłuższego boku
• przeznaczona na drobne akcesoria lub dokumenty w formacie A4 lub A5
• rozmiar: 240x330 lub 180x240mm

Obwoluta groszkowa A4, 120µm
wykonana z folii polipropylenowej

Obwoluta groszkowa A4, 80µm
wykonana z folii polipropylenowej

Obwoluta krystaliczna A4, 160µm
wykonana z folii polipropylenowej

Obwoluta krystaliczna A4, 180µm
wykonana z folii propylenowej

Torebka strunowa A4/A5
wykonana z folii propylenowej PE-LD

Torebka z suwakiem A4/A5
wykonana z PVC
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Archiwizacja dokumentów

SKU kolor rozmiar (mm) pojemność pakow.
7894001PL-00 transparentny 4 40 kartek 10/100/1000
7894001PL-01 czarny 4 40 kartek 10/100/1000
7894001PL-04 czerwony 4 40 kartek 10/100/1000
7894001PL-06 zielony 4 40 kartek 10/100/1000
7894001PL-09 biały 4 40 kartek 10/100/1000
7894001PL-10 niebieski 4 40 kartek 10/100/1000

SKU kolor rozmiar (mm) pojemność pakow.
7895001PL-00 transparentny 6 60 kartek 10/100/1000
7895001PL-01 czarny 6 60 kartek 10/100/1000
7895001PL-04 czerwony 6 60 kartek 10/100/1000
7895001PL-06 zielony 6 60 kartek 10/100/1000
7895001PL-09 biały 6 60 kartek 10/100/1000
7895001PL-10 niebieski 6 60 kartek 10/100/1000

SKU kolor rozmiar (mm) pojemność pakow.
7896001PL-00 transparentny 8 80 kartek 10/50/500
7896001PL-01 czarny 8 80 kartek 10/50/500
7896001PL-04 czerwony 8 80 kartek 10/50/500
7896001PL-06 zielony 8 80 kartek 10/50/500
7896001PL-09 biały 8 80 kartek 10/50/500
7896001PL-10 niebieski 8 80 kartek 10/50/500

SKU kolor rozmiar (mm) pojemność pakow.
7897001PL-00 transparentny 10 100 kartek 10/50/500
7897001PL-01 czarny 10 100 kartek 10/50/500
7897001PL-04 czerwony 10 100 kartek 10/50/500
7897001PL-06 zielony 10 100 kartek 10/50/500
7897001PL-09 biały 10 100 kartek 10/50/500
7897001PL-10 niebieski 10 100 kartek 10/50/500

SKU kolor format rozmiar (mm) sztuk w j.s. pakow.
KF27047 transparentny A5 125 50 10/120

KF27050 transparentny A4 295 50 10/120

KF27051 transparentny A4 295 100 10/120

• możliwość spięcia do 40 kartek o gramaturze 80gsm
• grubość wypełnienia: 4mm (1mm = ok. 10 kartek), długość: 297mm

• możliwość spięcia do 60 kartek o gramaturze 80gsm
• grubość wypełnienia: 6mm (1mm = ok. 10 kartek), długość: 297mm

• możliwość spięcia do 80 kartek o gramaturze 80gsm
• grubość wypełnienia: 8mm (1mm = ok. 10 kartek), długość: 297mm

• możliwość spięcia do 100 kartek o gramaturze 80gsm
• grubość wypełnienia: 10mm (1mm = ok. 10 kartek), długość: 297mm

• możliwość spięcia do 60 kartek o gramaturze 80gsm
• grubość wypełnienia: 6mm (1mm = ok. 10 kartek), długość: 297mm
• posiada europerforację umożliwiającą wpinanie do segregatora lub skoroszytu

• wykonana z odpornego na pęknięcia poliestru
• przejrzysta część samoprzylepna
• część do wpinania z uniwersalną perforacją
• idealna do zastosowania dla dokumentów lub katalogów   
 w formacie A5 lub A4 przechowywanych w segregatorach

Listwa zaciskająca A4, 4mm
wykonana z PVC

Listwa zaciskająca A4, 6mm
wykonana z PVC

Listwa zaciskająca A4, 8mm
wykonana z PVC

Listwa zaciskająca A4, 10mm
wykonana z PVC

Listwa samoprzylepna A4/A5
wykonana z poliestru

SKU kolor typ rozmiar (mm) pojemność pakow.
7898001PL-00 transparentny z europerforacją 6 60 kartek 10/50/500
7898001PL-01 czarny z europerforacją 6 60 kartek 10/50/500
7898001PL-04 czerwony z europerforacją 6 60 kartek 10/50/500
7898001PL-06 zielony z europerforacją 6 60 kartek 10/50/500
7898001PL-09 biały z europerforacją 6 60 kartek 10/50/500
7898001PL-10 niebieski z europerforacją 6 60 kartek 10/50/500

Listwa zaciskająca A4, 6mm z europerforacją
wykonana z PVC

listwy
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Archiwizacja dokumentów clipboardy

SKU kolor format rodzaj rozmiar (mm) pakow.
KF01296 czarny A4 deska 230x350 12/120/960
KF01297 niebieski A4 deska 230x350 12/120/960
KF01298 czerwony A4 deska 230x350 12/120/960
KF01299 zielony A4 deska 230x350 12/120/960
KF16593 mix A4 deska 230x350 12/120/960

SKU kolor format rodzaj rozmiar (mm) pakow.
KF16201 czarny A5 deska 138x216 12/156/1440
KF16202 niebieski A5 deska 138x216 12/156/1440
KF16203 czerwony A5 deska 138x216 12/156/1440
KF16204 zielony A5 deska 138x216 12/156/1440
KF16595 mix kolorów A5 deska 138x216 12/156/1440

SKU kolor format rodzaj rozmiar (mm) pakow.
2706001PL-99 mix kolorów A4 deska 232x320 10/1000

• podkładka do pisania bez okładki, wykonana z tektury o grubości ok. 2mm
• pokryta wysokiej jakości PVC
• posiada metalowy zacisk spinający do 50 kartek o gramaturze 70gsm
• na dłuższym boku znajduje się kieszonka na długopis lub ołówek
• możliwość zawieszenia podkładki za pomocą specjalnego oczka   
 umieszczonego w zacisku
• format: A4
• rozmiar: 230x350mm

• podkładka do pisania bez okładki, wykonana z tektury o grubości ok. 2mm
• pokryta wysokiej jakości polipropylenem
• posiada metalowy zacisk spinający do 50 arkuszy o gramaturze 70gsm
• na dłuższym boku znajduje się kieszonka na długopis lub ołówek
• możliwość zawieszenia podkładki za pomocą specjalnego oczka   
 umieszczonego w zacisku
• format: A5
• rozmiar: 138x216mm

• podkładka do pisania bez okładki, wykonana z tektury o grubości  
 ok. 1,9-2,5mm
• jednostronnie pokryta folią polipropylenową o grubości 100µm
• wyposażona w mechanizm zaciskowy ułatwiający mocowanie pliku kartek
• specjalne profilowanie uchwytu ułatwia otwieranie zacisku
• mechanizm posiada wysuwane oczko umożliwiające wieszanie  
 clipboardu na ścianie
• format: A4
• rozmiar: 232x320mm

Clipboard deska A4, z klipsem
pokryty PVC

Clipboard deska A5, z klipsem
pokryty PVC

Clipboard deska A4, z klipsem
jednostronnie pokryty folią polipropylanową
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Archiwizacja dokumentówclipboardy

SKU kolor format rodzaj rozmiar (mm) pakow.
KF01300 czarny A4 teczka 230x350 12/72/864
KF01301 niebieski A4 teczka 230x350 12/72/864
KF01302 czerwony A4 teczka 230x350 12/72/864
KF01303 zielony A4 teczka 230x350 12/72/864
KF16594 mix A4 teczka 230x350 12/72/864

SKU kolor format rodzaj rozmiar (mm) pakow.
KF16205 czarny A5 teczka 140x216 12/72/864
KF16206 niebieski A5 teczka 140x216 12/72/864
KF16207 czerwony A5 teczka 140x216 12/72/864
KF16208 zielony A5 teczka 140x216 12/72/864
KF16596 mix kolorów A5 teczka 140x216 12/72/864

SKU kolor format rodzaj rozmiar (mm) pakow.
2705001PL-01 czarny A4 teczka z klipsem 230x320 12/72
2705001PL-04 czerwony A4 teczka z klipsem 230x320 12/72
2705001PL-06 zielony A4 teczka z klipsem 230x320 12/72
2705001PL-10 niebieski A4 teczka z klipsem 230x320 12/72
2705001PL-18 granatowy A4 teczka z klipsem 230x320 12/72

• podkładka do pisania z okładką
• wykonana z tektury o grubości ok. 2mm
• pokryta wysokiej jakości PVC
• posiada metalowy zacisk spinający do 50 kartek o gramaturze 70gsm
• na wewnętrznej stronie okładki dodatkowa transparentna kieszeń  
 na dokumenty oraz kieszonka na długopis lub ołówek
• format: A4
• rozmiar: 230x350mm

• podkładka do pisania z okładką, wykonana z tektury o grubości ok. 2mm
• pokryta wysokiej jakości PVC
• posiada metalowy zacisk spinający do 30 kartek o gramaturze 70gsm
• na wewnętrznej stronie okładki dodatkowa transparentna kieszeń  
 na dokumenty oraz kieszonka na długopis lub ołówek
• format: A5
• rozmiar: 140x216mm

• podkładka do pisania z okładką
• wykonana z pojedynczego arkusza polipropylenu o grubości 1,2mm
• mieści ok. 80 kartek o gramaturze 80gsm
• bigowany, szeroki grzbiet pozwala na gromadzenie dużych ilości dokumentów
• nowatorski mechanizm zaciskowy z plastikowymi nakładkami ochronnymi
• wysuwane oczko z otworem do zawieszania na ścianie
• wyposażona w trójkątną, wewnętrzną kieszeń z przezroczystej folii
• format: A4
• rozmiar: 230x320mm

Clipboard teczka A4, z klipsem
pokryty PVC

Clipboard teczka A5
pokryty PVC

Clipboard teczka A4, z klipsem
wykonany z polipropylenu



SKU kolor rodzaj rozmiar (mm) pakow.
C200G-13 różowy szufladka 257x66x348 10
C200G-01 niebieski szufladka 257x66x348 10
C220G-01 niebieski szufladka maxi 270x115x386 6
C280G-13 różowy kosz na śmieci 305x334 12
C280G-01 niebieski kosz na śmieci 305x334 12
C530G-13 różowy pojemnik na długopisy 74x95x74 12
C530G-01 niebieski pojemnik na długopisy 74x95x74 12
C580G-13 różowy przybornik na biurko 143x158x93 6
C580G-01 niebieski przybornik na biurko 143x158x93 6
C674G-13 różowy pojemnik na czasopisma 82x310x265 10
C674G-01 niebieski pojemnik na czasopisma 82x310x265 10
C894G-13 różowy zestaw 4 szufladek 368x265x300 1
C894G-01 niebieski zestaw 4 szufladek 368x265x300 1
C898G-13 różowy zestaw 8 szufladek 368x265x300 1
C898G-01 niebieski zestaw 8 szufladek 368x265x300 1
C720G-13 różowy podkładka na biurko 627x450 12
C720G-01 niebieski podkładka na biurko 627x450 12

Seria CEP w dwóch intensywnych kolorach - głębokiego oceanu i żywiołowego różu. 
Wykonana z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu w 100% 
recyklowanego. Nowoczesny design wyrażony ciekawą linią i atrakcyjnym  
zestawieniem powierzchni lśniących i matowych.  Idealnie harmonizuje ze 
wszystkimi stylami biura, nadając im nowoczesny charakter.

W skład zestawu wchodzą:
• szufladka: wytrzymała, wygodna dzięki specjalnemu profilowaniu ułatwiającemu  
 dostęp do dokumentów, z możliwością łączenia w pionie i kaskadowo
• szufladka MAXI: głęboka, idealna do przechowywania dużej ilości dokumentów,  
 posiada szerokie przednie wycięcie i dwa boczne uchwyty do przenoszenia
• zestawy szufladek: w dwóch wariantach - z 4 lub 8 łatwo wysuwanymi  
 szufladkami, pojemne - mieszczą ok. 210 lub 500 kartek w każdej szufladce)
• pojemnik na długopisy: z dwoma przegrodami pozwalającymi na odseparowanie  
 akcesoriów
• przybornik na biurko: łączy w sobie komfort użytkowania i oryginalny wygląd,  
 posiada 8 przegródek: 3 małe z przodu na drobne akcesoria, 3 duże z tyłu na art.  
 piśmienne oraz 1 na bloczki/wizytówki i 1  na płyty CD/DVD, koperty
• pojemnik na czasopisma: szer. grzbietu - 80mm, pojemność - do 750 kartek,  
 solidne ścianki boczne - nie wybrzuszają się przy włożeniu dużej ilości dokumentów,  
 unikalna możliwość ustawienia w pionie i poziomie
• podkładka na biurko: cienka i efektowna, przydatna też pod myszkę, nie odkształca się  
 pod wpływem ciepła (np. kubka z gorącym napojem), antyodblaskowa powłoka  
 zapobiega pozostawaniu śladów palców, transparentna - możliwość umieszczenia   
 pod spodem dokumentów, antypoślizgowa warstwa przylegająca, możliwość   
 przemycia pod bieżącą wodą
• kosz na śmieci: posiada dwie ergonomiczne rączki, zaokrąglone górne krawędzie,  
  pojemność: 14l

Zestaw Pro Gloss
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SKU kolor rodzaj rozmiar (mm) pakow.
C6000-05 czarny szufladka 260x64x348 10
C6000-15 zielony szufladka 260x64x348 10
C6000-01 niebieski szufladka 260x64x348 10
C6200-05 czarny kosz na śmieci 363x323 10
C6200-15 zielony kosz na śmieci 363x323 10
C6200-01 niebieski kosz na śmieci 363x323 10
C6400-05 czarny zestaw 4 szufladek 368x265x300 1
C6400-15 zielony zestaw 4 szufladek 368x265x300 1
C6400-01 niebieski zestaw 4 szufladek 368x265x300 1
C6700-05 czarny pojemnik na czasopisma 82x310x259 10
C6700-15 zielony pojemnik na czasopisma 82x310x259 10
C6700-01 niebieski pojemnik na czasopisma 82x310x259 10

Zestaw Origins Nowa, wzorująca się na motywach z przyrody linia marki CEP. Wykonana z odpornego 
na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu w 100% recyklowanego. Atrakcyjne i oryginalne 
wzornictwo wyróżnia ją spośród innych propozycji. W trzech nawiązujących  
do natury kolorach - klasycznej czerni, wesołej limonki i pozytywnego błękitu.

W skład zestawu wchodzą:
• szufladka: wytrzymała, wygodna dzięki specjalnemu profilowaniu ułatwiającemu 
dostęp do dokumentów, 2 duże boczne ścianki zapewniają stabilną konstrukcję, 
możliwość łączenia w pionie i kaskadowo
• zestawy szufladek: 4 łatwo wysuwane szufladki, pojemne - mieszczą ok. 500   
 kartek w każdej szufladce, konstrukcja szufladek ułatwia dostęp do dokumentów,  
 w komplecie podkładki antypoślizgowe zabezpieczające powierzchnię stołu   
 przed porysowaniem
• pojemnik na czasopisma: szer. grzbietu 80mm, poj.: ok. 750 kartek, dzięki  
 specjalnej konstrukcji gwarantuje łatwe wyjmowanie dokumentów
• kosz na śmieci: posiada dwie ergonomiczne rączki, zaokrąglone górne krawędzie  
 ułatwiają opróżnianie kosza, pojemność: 15l
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Archiwizacja dokumentów szufladki

SKU kolor szufladki typ rozmiar (mm) pakow.
HN1027912-09 biały 2 z przybornikiem 257x165x348 3
HN1027913-01 czarny 2 z przybornikiem 257x165x348 3
HN1027973-47 jasnoniebieski 2 z przybornikiem 257x165x348 3

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
HN1027112-09 biały 255x65x348 6
HN1027113-01 czarny 255x65x348 6
HN1027114-10 niebieski 255x65x348 6
HN1027117-04 czerwony 255x65x348 6

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
HN1026X09-37 dymny 255x65x348 6/324
HN1026X23-00 transparentny 255x65x348 6/324
HN1026073-47 jasnoniebieski 255x65x348 6/324

w skład zestawu wchodzą: 
2 szufladki Elegance, 2 klipsy opisowe, przybornik
szufladki:
• wykonane z trwałego polistyrenu, powierzchnia o wysokim połysku 
• specjalne miejsce na klips opisowy z etykietą, możliwość ustawiania piętrowo 
• wymiary zewnętrzne: 255x65x348mm, wymiary wewnętrzne: 243x57x335mm 
przybornik: do zastosowania w komplecie lub oddzielnie
• 1 duża przegroda na akcesoria biurowe (ok. 230x100mm) 
• 1 przegroda na smartphone'a lub odtwarzacz MP3 z wyjściem na kabel ładowarki 
• 2 przegrody na 6 art. piszących lub na wizytówki o maksymalnej szerokości 60mm 
• w komplecie 4 samoprzylepne gumowe podkładki zapobiegające przesuwaniu  
 się przybornika postawionego na biurku 

• wykonana z trwałego polistyrenu
• powierzchnia o wysokim połysku
• specjalne miejsce na klips opisowy z etykietą
• możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej
• wymiary zewnętrzne: 255x65x348mm
• wymiary wewnętrzne: 243x57x335mm

• wykonana z trwałego polistyrenu
• specjalne miejsce na klips opisowy z etykietą
• możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej
• wymiary zewnętrzne: 255x65x348mm
• wymiary wewnętrzne: 243x57x335mm

Zestaw ProSet, 2 szufladki z przybornikiem

Szufladka na biurko Elegance A4

Szufladka na biurko Standard A4

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

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

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
C300IS-90 transparentny 275x85x380 10
C300ISR-20 czarny 275x85x380 10/300

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
C200PRH-01 jasnoniebieski 260x64x345 10/300
C200PRH-02 jasnozielony 260x64x345 10/300

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
C147IC-05 czarny 270x61x370 6
C147IC-01 niebieski 270x61x370 6

• wykonana z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu
• możliwość składowania ok. 500 kartek (80gsm) o maksymalnym rozmiarze  
 24x32cm
• poprzez specjalne profilowanie zapewnia łatwy dostęp do dokumentów
• posiada miejsce na umieszczenie etykiet opisowych
• możliwość łączenia w pionie
• niepowtarzalna i oryginalnie zaprojektowana szufladka serii ISIS doda 
 ekstrawagancji w Twoim biurze
• wymiary: 275x85x380mm

• wykonana z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu w 100%  
 recyklowanego
• poprzez specjalne profilowanie zapewnia łatwy dostęp do dokumentów 
 o maksymalnym rozmiarze 24x32cm
• posiada miejsce na umieszczenie etykiet opisowych
• możliwość łączenia w pionie
• szufladka z serii Happy doda kolorytu w Twoim biurze
• wymiary: 260x64x345mm

• mocna i stabilna, wykonana z trwałego, odpornego na pęknięcia polisty-
renu
• współczesna, elegancka stylistyka z błyszczącymi wykończeniami
• zapewnia łatwy dostęp do dokumentów
• posiada miejsce na umieszczenie etykiet
• 4 miękkie podkładki na spodzie zabezpieczają szuflady przed ślizganiem  
 i jednocześnie chronią blat biurka przed zarysowaniem

Szufladka na biurko Isis A4

Szufladka na biurko Pro Happy A4

Szufladka na biurko Ice A4

• zatrzaskowy klips od opisu zawartości szufladek
• wykonany ze sztywnego PVC
• przeznaczony do szufladek HAN
• w komplecie z perforowanym arkuszem do przygotowania etykiet
• łatwa wymiana, przełożenie do innej szufladki oraz aktualizacja opisu

Klips opisowy do szufladek HAN

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN1021-00 transparentny klips opisowy 60x14x5 10

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e
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Archiwizacja dokumentów szufladki

• wykonana z trwałego polistyrenu
• cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością
• miejsce na umieszczenie etykiet 
• możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
• wymiary zewnętrzne: 254x60x346mm
• wymiary wewnętrzne: 244x43x325mm

• wykonana z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu
• niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością
• miejsce na umieszczenie etykiet 
• możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
• wymiary zewnętrzne: 254x60x346mm
• wymiary wewnętrzne: 244x43x325mm

• wykonana z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu
• niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością
• miejsce na umieszczenie etykiet 
• możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo
• wymiary zewnętrzne: 254x60x346mm
• wymiary wewnętrzne: 244x43x325mm

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
7470001PL-02 dymny 254x60x346 6/324
7470001PL-04 czerwony 254x60x346 6/324
7470001PL-06 zielony 254x60x346 6/324
7470001PL-10 niebieski 254x60x346 6/324
7470001PL-11 żółty 254x60x346 6/324
7470001PL-12 pomarańczowy 254x60x346 6/324
7470001PL-23 fioletowy 254x60x346 6/324
7470001PL-37 transparentny 254x60x346 6/324

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
7465001PL-01 czarny 254x60x346 6/324
7465001PL-10 niebieski 254x60x346 6/324
7465001PL-18 granatowy 254x60x346 6/324

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
18016011-90 7470YBAS-00 transparentny 254x60x346 10/540
18016011-91 7470YBAS-02 dymny 254x60x346 10/540

Szufladka na biurko A4

Szufladka na biurko A4

Szufladka na biurko Standard A4

P ER CI
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Archiwizacja dokumentówszufladki

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
HN140111-13 szary otwarty 5 275x330x320 1
HN140114-10 niebieski otwarty 5 275x330x320 1

SKU kolor typ przegrody rozmiar (mm) pakow.
HN145011-13 szary zamknięty 5 275x330x320 1
HN145014-10 niebieski zamknięty 5 275x330x320 1

• wykonany z trwałego polistyrenu
• posiada 5 wysuwanych, otwartych szuflad umożliwiających szybki dostęp  
 do zawartości
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 238x305mm
• wysokość zestawu dopasowana do wysokości segregatorów A4  
 - idealnie pasuje do regałów i szaf dedykowanych na segregatory
• w komplecie 5 klipsów opisowych z etykietami
• wymiary: 275x330x320mm

• wykonany z trwałego polistyrenu
• posiada 5 wysuwanych, zamkniętych szuflad
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 238x305mm
• wysokość zestawu dopasowana do wysokości segregatorów A4  
 - idealnie pasuje do regałów i szaf dedykowanych na segregatory
• w komplecie 5 klipsów opisowych z etykietami
• wymiary: 275x330x320mm

Zestaw 5 szufladek Cabinet-Set
otwarty

Zestaw 5 szufladek System-Box
zamknięty

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

SKU kolor typ przegrody rozmiar (mm) pakow.
C155ST-10 szary sorter 12 353x250x353 1

• wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu
• przybornik ułatwiający sortowanie dokumentów
• pozwala zoptymalizować codzienne środowisko pracy
• posiada 11 niezależnych separatorów z możliwością definiowania  
 szerokości przedziału
• ustawiany pionowo lub poziomo - możliwość ustawienia jednego  
 obok drugiego w dowolnej kombinacji (pion/poziom)
• wymiary: 353x250x353mm

Przybornik-sorter na biurko

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

SW
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Archiwizacja dokumentów szufladki

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
HN1510011-13 szary otwarty 10 300x382x307 1
HN151011-13 szary zamknięty 10 300x382x307 1

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
HN1506011-13 szary otwarty 6 300x382x200 1
HN150611-13 szary zamknięty 6 300x382x200 1

• wykonany z trwałego polistyrenu
• posiada 10 wysuwanych, zamkniętych lub otwartych szuflad  
 umożliwiających szybki dostęp do zawartości
• wygodny uchwyt ułatwia wysuwanie szufladek
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 254x355mm
• specjalna listwa w celu dostosowania do formatu A4
• niezwykle praktyczny - opatentowany system łączenia zestawów  
 umożliwia ustawianie stabilnych ścianek modułowych (łączniki oraz  
 instrukcja obsługi w komplecie)
• każda szufladka z miejscem opisowym (etykietki w komplecie)
• wymiary: 300x382x307mm

Innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do segregowania dokumentów, 
projektów lub korespondencji. Jego modułowa konstrukcja umożliwia 
budowanie różnej wielkości kompletów precyzyjnie dostosowanych do 
potrzeb konkretnego biura. 
Poszczególne zestawy, posiadające od 3 do 10 szufladek, spinane są ze sobą 
elastycznymi łącznikami, zapewniającymi bezpieczeństwo i stabilność całej 
konstrukcji. Dla zwiększenia funkcjonalności możliwe jest wykorzystanie 
podstaw i otwartych segmentów przydatnych do przechowywania doku-
mentów w segregatorach. Ciekawa i funkcjonalna propozycja pozwalająca 
na efektywne wykorzystanie przestrzeni.

• wykonany z trwałego polistyrenu
• posiada 6 wysuwanych, zamkniętych lub otwartych szuflad  
 umożliwiających szybki dostęp do zawartości (wygodny uchwyt ułatwia  
 wysuwanie szufladek)
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 254x355mm, specjalna listwa 
 w celu dostosowania do formatu A4
• niezwykle praktyczny - opatentowany system łączenia zestawów  
 umożliwia ustawianie stabilnych ścianek modułowych (łączniki oraz  
 instrukcja obsługi w komplecie)
• każda szufladka z miejscem opisowym (etykietki w komplecie)
• wymiary: 300x382x200mm

Zestaw 10 szufladek Contur
zamknięty/otwarty

Zestaw 6 szufladek Contur
zamknięty/otwarty

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

System Contur
do segregacji dokumentówd e s i g n e d  t o  o r g a n i s e
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Archiwizacja dokumentówszufladki

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
HN1505011-13 szary otwarty 5 300x382x307 1
HN150511-13 szary zamknięty 5 300x382x307 1

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
HN1503011-13 szary otwarty 3 300x382x200 1
HN150311-13 szary zamknięty 3 300x382x200 1

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN151313-01 czarny podstawa pojedyncza 300x70x382 1

HN151513-01 czarny podstawa podwójna 600x70x382 1

HN151631-99 szaro-czarny podstawa podwójna+segment 600x382x473 1

• wykonany z trwałego polistyrenu
• posiada 5 wysuwanych, zamkniętych lub otwartych szuflad  
 umożliwiających szybki dostęp do zawartości
• wygodny uchwyt ułatwia wysuwanie szufladek
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 254x355mm
• specjalna listwa w celu dostosowania do formatu A4
• niezwykle praktyczny - opatentowany system łączenia zestawów  
 umożliwia ustawianie stabilnych ścianek modułowych
• do wykorzystania także indywidualne łączniki (instrukcja obsługi  
 w komplecie)
• każda szufladka z miejscem opisowym (etykietki w komplecie)
• wymiary: 300x382x200mm

• wykonany z trwałego polistyrenu
• posiada 3 wysuwane, zamknięte lub otwarte szuflady umożliwiające szybki  
 dostęp do zawartości
• wygodny uchwyt ułatwia wysuwanie szufladek
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 254x355mm
• specjalna listwa w celu dostosowania do formatu A4
• niezwykle praktyczny - opatentowany system łączenia zestawów  
 umożliwia ustawianie stabilnych ścianek modułowych (łączniki oraz  
 instrukcja obsługi w komplecie)
• każda szufladka z miejscem opisowym (etykietki w komplecie)
• wymiary: 300x382x200mm

podstawa pojedyncza
• wykonana z drewna brzozowego, pokryta farbą
• przeznaczona na pojedynczy zestaw Contur
• stanowi fundament dla zestawów szufladek umieszczonych na podłodze
• wymiary: 300x70x382mm
podstawa podwójna
• wykonana z drewna brzozowego, pokryta farbą
• przeznaczona na dwa zestawy Contur ustawione obok siebie
• stanowi doskonałą bazę dla zestawów szufladek umieszczonych na podłodze
• wymiary: 600x70x382 lub 600x382x473mm
podstawa podwójna+segment  
• wykonana z drewna brzozowego, pokryta farbą
• przeznaczona pod zestawy Contur ustawione w moduły
• idealna do przechowywania segregatorów, teczek, folderów, katalogów, itp.
• można na niej postawić dwa zestawy Contur ustawione obok siebie
• wymiary: 600x382x473mm

Zestaw 5 szufladek Contur
zamknięty/otwarty

Zestaw 3 szufladek Contur
zamknięty/otwarty

Podstawy Contur
drewniane

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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e
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Archiwizacja dokumentów szufladki

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
C394IS-01 niebieski zamknięty 4 292x386x246 80
C394ISR-20 czarny zamknięty 4 292x386x246 80
C394R-05 czarny zamknięty 4 292x386x246 80

C394HM-99 transparentny zamknięty 4 292x386x246 80
C894BXH-01 jasnoniebieski zamknięty 4 292x386x246 80

• wykonany z mocnego, odpornego na pęknięcia polistyrenu
• posiada 4 wysuwane szuflady - każda mieści ok. 400 kartek (80gsm)
• przeznaczony na dokumenty i wydruki o max. wymiarach 24x32cm
• asymetryczne połączenie błyszczących i matowych powierzchni zapewnia  
 elegancki wygląd
• antypoślizgowe podkładki na spodzie chronią powierzchnię blatu przed 
 zarysowaniem
• ciekawy design serii ISIS doda ekstrawagancji w każdym biurze
• wymiary: 292x386x246mm

Zestaw szufladek Isis
na biurko

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
C394GBI-15 biało-zielony zamknięty 4 300x368x265
C394GBI-16 biało-fioletowy zamknięty 4 300x368x265
C394GBI-13 biało-różowy zamknięty 4 300x368x265
C394GBI-01 biało-niebieski zamknięty 4 300x368x265
C894GM-99 mix kolorów zamknięty 4 300x368x265
C898GM-99 mix kolorów zamknięty 8 300x368x265

• wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu  
 w 100% nadającego się do recyklingu
• możliwość składowania ok. 210 (przy 8 szufladkach w każdej) lub 450 kartek  
 (przy 4 szufladkach w każdej) o maksymalnym rozmiarze 24x32cm
• konstrukcja szufladek ułatwia dostęp do dokumentów
• dostarczany z podkładkami antypoślizgowymi i zabezpieczającymi  
 powierzchnię stołu przed porysowaniem
• współczesny design, przeplatające się kolory dodadzą nowoczesności 
 w biurze
• wymiary: 300x368x265mm

Zestaw szufladek Pro Gloss
na biurko
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Archiwizacja dokumentówszufladki

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
HN155112-09 biały zamknięty 5 247x295x355 30
HN155113-01 czarny zamknięty 5 247x295x355 30

SKU kolor typ szufladki rozmiar (mm) pakow.
HN1010X11-13 szary zamknięty 4 294x368x235 1
HN1010X14-10 niebieski zamknięty 4 294x368x235 1

• wykonany z niezwykle mocnego, antystatycznego tworzywa ABS
• powierzchnia o wysokim połysku zapewnia ekskluzywny wygląd
• posiada 5 płynnie wysuwanych szuflad
• każda szufladka z dyskretnym uchwytem, pod którym umieszczone  
 jest miejsce na etykietę opisującą zawartość
• transparentna nakładka chroni etykietkę przed pobrudzeniem
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 229x324mm
• antypoślizgowe podkładki zapobiegają przemieszczaniu się zestawu 
 i ochronią blat
• w komplecie specjalna ściereczka do czyszczenia oraz 32 etykiety opisowe
• nowoczesny design - zdobywca wielu nagród, m.in. nagrody reddot 
 design award 2010, nagrody Interior innovation award 2011
• wymiary: 247x295x355mm

• wykonany z trwałego polistyrenu
• posiada 4 wysuwane szuflady
• każda szufladka z miejscem na etykietę opisującą zawartość
• niezwykle łatwy sposób wymiany etykiet umieszczanych w zagłebieniu  
 pod uchwytem do wysuwania szuflad
• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 240x325mm
• antypoślizgowe podkładki zapobiegają przemieszczaniu się zestawu
• wymiary: 294x368x235mm

Zestaw 5 szufladek iBox
na biurko

Zestaw 4 szufladek Impuls
na biurkod 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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Archiwizacja dokumentów kartoteki

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN95511-13 szary z wiekiem A5 1
HN95513-01 czarny z wiekiem A5 1

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN955011-13 szary otwarta A5 1

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN984-13 szary przekładki A4 1

HN985-13 szary przekładki A5 1

• idealny sposób na segregowanie danych na kartach A5,  
 karty umieszczane poziomo
• zamykana wiekiem, na froncie - specjalna, wysuwana listwa 
 z etykietą opisową
• istnieje możliwość włożenia podstawy kartoteki w wieko, 
 aby zaoszczędzić zajmowane miejsce 
• wyposażona w dwie sztywne polistyrenowe przekładki  
 z plastikowymi, przesuwanymi indeksami i etykietkami
• gumowe nóżki chronią blat biurka przed zarysowaniem  
 oraz zapobiegają przemieszczaniu się kartoteki
• zamknięte kartoteki mogą być ustawiane jedna na drugiej
• pojemność: ok. 1300 kart
• wymiary: 235x190x360mm

• idealny sposób na segregowanie danych na kartach A5 
• karty umieszczane poziomo
• wyposażona w dwie polistyrenowe przekładki z plastikowymi,  
 przesuwanymi indeksami i etykietkami
• gumowe nóżki chronią blat biurka przed zarysowaniem  
 oraz zapobiegają przemieszczaniu się kartoteki
• pojemność: ok. 1300 kart
• wymiary: 228x347x96mm

• wykonane z PP, przeznaczone do kartotek A4 lub A5
• do oddzielania kart umieszczonych poziomo
• ilość przekładek: 25
• indeks: A-Z 

Kartoteka z wiekiem Kartei A5

Kartoteka otwarta Kartei A5

Przekładki do kartoteki Kartei A4/A5
z indeksem alfabetycznym, PP

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

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

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN902411-13 szary przekładki A4 5
HN902413-01 czarny przekładki A4 5

HN902511-13 szary przekładki A5 5
HN902513-01 czarny przekładki A5 5

HN9001-00 transparentny indeksy 34x25 10

przekładki:
• wykonane z trwałego, sztywnego polistyrenu
• do oddzielania kart umieszczonych poziomo

indeksy:
• wykonane ze sztywnego PVC
• etykietki dostarczone w komplecie mieszczą etykietkę  
 o rozmiarze: 34x13mm

Przekładki  i indeksy do kartoteki Kartei A4/A5
d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN95411-13 szary z wiekiem A4 1
HN95413-01 czarny z wiekiem A4 1

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
HN954011-13 szary otwarta A4 1

• idealny sposób na segregowanie danych na kartach A4  
 karty umieszczane poziomo  
• zamykana wiekiem, na froncie - specjalna, wysuwana listwa 
 z etykietą opisową
• specjalna, wysuwana listwa z etykietą opisową
• istnieje możliwość włożenia podstawy kartoteki w wieko, 
 aby zaoszczędzić zajmowane miejsce 
• wyposażona w dwie polistyrenowe przekładki z plastikowymi,  
 przesuwanymi indeksami i etykietkami
• gumowe nóżki chronią blat biurka przed zarysowaniem oraz  
 zapobiegają przemieszczaniu się kartoteki
• zamknięte kartoteki mogą być ustawiane jedna na drugiej
• pojemność: ok. 1300 kart
• wymiary: 360x250x360mm

• idealny sposób na segregowanie danych na kartach A4 
• karty umieszczane poziomo
• wyposażona w dwie polistyrenowe przekładki z plastikowymi,  
 przesuwanymi indeksami i etykietkami
• gumowe nóżki chronią blat biurka przed zarysowaniem  
 oraz zapobiegają przemieszczaniu się kartoteki
• pojemność: ok. 1300 kart
• wymiary: 325x140x347mm

Kartoteka z wiekiem Kartei A4
wykonana z polistyrenu

Kartoteka otwarta Kartei A4

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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Archiwizacja dokumentów pojemniki

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (mm) pakow.
C370IS-90 transparentny A4/83 standardowy 83x325x278 10/480 
C370ISR-20 czarny A4/83 ekologiczny 83x325x278 10/480

• wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu
• wersja czarna wykonana w 80% z recyklowanych materiałów  
 (nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia)
• szerokość grzbietu: 83mm
• pojemność: do 750 kartek o gramaturze 80gsm
• stabilna konstrukcja zapewnia wysoki komfort segregacji dokumentów A4  
 lub materiałów/teczek w formacie 24x32cm
• niepowtarzalnie i oryginalnie zaprojektowany przybornik serii ISIS  
 dodający ekstrawagancji w Twoim biurze
• futurystyczny i przyciągający wzrok design
• wersja czarna posiada certyfikat BLAUER ANGEL
• wymiary: 83x325x278mm

• pojemnik na dokumenty, ażurowy, wykonany z twardego, odpornego 
 na pęknięcia polistyrenu
• szerokość grzbietu: 70mm
• pojemność: do 700 kartek o gramaturze 80gsm
• sztywna konstrukcja o zwiększonej stabilności
• ścięte boki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie dokumentów
• tworzywo przeznaczone do recyklingu 
• wymiary: 70x315x240mm

• elegancki pojemnik o uniwersalnym zastosowaniu: może pełnić funkcję  
 sortera, stojaka na czasopisma, etc.
• wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu
• z opcją zmiany szerokości przedziałów (regulowany rozstaw separatorów)
• dzięki specjalnym zaciskom istnieje możliwość łączenia tyłem  
 lub bocznymi ściankami
• zaokrąglone boki zapewniają łatwe wkładanie / wyjmowanie  
 przechowywanych materiałów
• sztywne boki zapewniają stabilność stojącym produktom
• wymiary: 300x220x220mm

Pojemnik na dokumenty Isis A4/83
z polistyrenu

Pojemnik na dokumenty Ice A4/220
z polistyrenu

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (mm) pakow.
7462001PL-01 czarny A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462001PL-05 bordowy A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462001PL-06 zielony A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462001PL-10 niebieski A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462001PL-13 szary A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462188PL-06 transparentny zielony A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462188PL-09 transparentny biały A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462188PL-10 transparentny niebieski A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462188PL-11 transparentny żółty A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540
7462188PL-12 transparentny pom. A4/70 ażurowy 70x315x240 2/10/540

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (mm) pakow.
C675ST-05 czarny A4/220 6 modułowy 300x220x220 8

Pojemnik na dokumenty ażurowy A4/70
z polistyrenu
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Archiwizacja dokumentówpojemniki

• wykonany z ażurowego, odpornego na pęknięcia ekologicznego PP
• doskonale sprawdza się do przechowywania katalogów, folderów itp.
• szerokość grzbietu: 85mm
• pojemność: do 850 kartek o gramaturze 80gsm
• posiada wycięcie na palec do wygodnego wkładania / zdejmowania  
 pojemnika z półki
• ścięte boki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie dokumentów 
• posiada naklejoną grzbietową etykietę opisową 
• składany – bardzo prosty w montażu
• wymiary: 83x315x245mm

• wykonany z tektury o grubości 2,1mm pokrytej ekologiczną folią  
 polipropylenową o strukturze płótna 
• okładzina wewnętrzna wykonana została z uszlachetnionego   
 powierzchniowo papieru
• szerokość grzbietu: 75mm
• pojemność: do 750 kartek o gramaturze 80gsm
• odpowiada jakością segregatorom - po ustawieniu na półce,   
 nie do odróżnienia od klasycznych segregatorów
• posiada wycięcie na palec do wygodnego wkładania / zdejmowania  
 pojemnika z półki
• zawiera wymienną etykietę grzbietową
• składany – bardzo prosty w montażu
• wymiary: 75x320x245mm

• wykonany z tektury o grubości ok. 2mm pokryte folią PVC
• pojemność: ok. 750 kartek o gramaturze 80gsm
• posiadaja dwie kieszonki opisowe, co umożliwia uniwersalne wykorzystanie  
 pojemnika
• składany - bardzo prosty w montażu, zabezpieczony wewnętrznym rzepem
• wymiary: 76x317x250mm

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (mm) pakow.
7464001PL-01 czarny A4/85 ażurowy 85x315x245 10/80/960
7464001PL-02 dymny A4/85 ażurowy 85x315x245 10/80/960
7464001PL-04 czerwony A4/85 ażurowy 85x315x245 10/80/960
7464001PL-06 zielony A4/85 ażurowy 85x315x245 10/80/960
7464001PL-09 biały A4/85 ażurowy 85x315x245 10/80/960
7464001PL-10 niebieski A4/85 ażurowy 85x315x245 10/80/960
7464001PL-11 żółty A4/85 ażurowy 85x315x245 10/80/960

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (mm) pakow.
3949001PL-01 czarny A4/75 składany 75x320x245 25/1200
3949001PL-04 czerwony A4/75 składany 75x320x245 25/1200
3949001PL-06 zielony A4/75 składany 75x320x245 25/1200
3949001PL-10 niebieski A4/75 składany 75x320x245 25/1200
3949001PL-11 żółty A4/75 składany 75x320x245 25/1200
3949001PL-18 granatowy A4/75 składany 75x320x245 25/1200

Pojemnik na dokumenty, ażurowy, A4/85
z polistyrenu, składany

Pojemnik na dokumenty A4/75
pokryty folią polipropylenową, składany

Pojemnik na dokumenty A4/75
pokryty PVC, składany

SKU kolor typ rodzaj rozmiar (mm) pakow.
KF16209 jasnoniebieski A4/76 składany 76x317x250 50/1440
KF16210 czarny A4/76 składany 76x317x250 50/1440
KF16211 czerwony A4/76 składany 76x317x250 50/1440
KF16212 zielony A4/76 składany 76x317x250 50/1440
KF16213 niebieski A4/76 składany 76x317x250 50/1440
KF16214 żółty A4/76 składany 76x317x250 50/1440

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Pojemnik na dokumenty A4/80
lakierowany, składany

Pojemnik na dokumenty A4/100
lakierowany, składany

Pojemnik na dokumenty A4/80/100
składany

Pojemnik na dokumenty A4/80/100
składany

SKU kolor typ rodzaj pakow.
7649201-01FSC czarny A4/80 lakierowany 10/1540
7649201-04FSC czerwony A4/80 lakierowany 10/1540
7649201-06FSC zielony A4/80 lakierowany 10/1540
7649201-10FSC niebieski A4/80 lakierowany 10/1540
7649201-11FSC żółty A4/80 lakierowany 10/1540
7649201-18FSC granatowy A4/80 lakierowany 10/1540

SKU kolor typ rodzaj pakow.
7648101-01FSC czarny A4/100 lakierowany 10/12650
7648101-04FSC czerwony A4/100 lakierowany 10/12650
7648101-06FSC zielony A4/100 lakierowany 10/12650
7648101-10FSC niebieski A4/100 lakierowany 10/12650
7648101-11FSC żółty A4/100 lakierowany 10/12650
7648101-18FSC granatowy A4/100 lakierowany 10/12650

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
7649001FSC-10 niebieski A4/80 80x320x255 20/2040

7648001FSC-10 niebieski A4/100 100x320x255 10/2040

• wykonany z lakierowanej tektury falistej o grubości 390gsm
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• szerokość grzbietu: 80mm
• pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80gsm
• posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie  
 pojemnika z półki
• ściana grzbietowa dostosowana do opisu
• składany - bardzo prosty w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie  
 zarządzanych obszarów leśnych

• wykonany z lakierowanej tektury falistej o grubości 390gsm
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• szerokość grzbietu: 100mm
• pojemność: do 1000 kartek o gramaturze 80gsm
• posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika
• ściana grzbietowa opisowa
• składany - bardzo prosty w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi  
 z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

• wykonany z tektury falistej o grubości 390gsm
• typ fali: B
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• szerokość grzbietu: 80 lub 100mm
• pojemność: do 800 lub 1000 kartek o gramaturze 80gsm
• posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie  
 pojemnika z półki
• ściana grzbietowa opisowa
• składany - bardzo prosty w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi  
 z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

• wykonany jednostronnie z białej tektury o gramaturze 370gsm
• typ fali: E
• szerokość grzbietu: 80 lub 100mm
• pojemność: do 750 lub 950 kartek o gramaturze 80gsm
• pudełko mieści segregator lub jego zawartość
• wyposażone w dwa otwory ułatwiające korzystanie
• do wykorzystania również jako pojemnik na czasopisma lub ulotki
• konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
KF15845 zielony A4/80 80x318x256 20/2880

KF15847 zielony A4/100 100x318x256 20/2880

390

370
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Archiwizacja dokumentówklipsy

Klipsy archiwizacyjne D-Clip

Klipsy archiwizacyjne E-Clip

Klipsy archiwizacyjne Z-Clip

SKU kolor pojemność (cm) rozmiar (cm) pakow.
KF02281 czerwony 8 10 100/1000/40000

SKU kolor pojemność (cm) rozmiar (cm) pakow.
KF02282 niebieski 7 9 100/1000/20000

SKU kolor pojemność (cm) rozmiar (cm) pakow.
KF14475 biały 7 10,5 100/2400/9600

• metalowe, elastyczne
• pokryte plastikiem
• przeznaczone dla pliku dokumentów o grubości max. 8cm
• długość wąsów: 10cm
• odległość między dziurkami: 8cm

• ekonomiczne, plastikowe, do spinania dokumentów
• przeznaczone dla pliku dokumentów o grubości max. 7cm
• długość wąsów: 9cm
• odległość między dziurkami: 8cm

• najwyższej jakości, o podwyższonej elastyczności
• plastikowe uchwty do spinania oraz archiwizacji dokumentów
• niełamliwe - dzięki specjalnej masie plastycznej nadają się do wielokrotnego  
 użytku (wysokogatunkowy PP modyfikowany wysokoudarowo)
• dzięki zastosowaniu specjalnego "zamka" - niezwykle proste w użyciu,  
 dodatkowo zamek zabezpiecza klipsy przed otwieraniem
• przeznaczone dla pliku dokumentów o grubości max. 7cm
• długość wąsów: 10,5cm
• odległość między dziurkami: 8cm
• trwałość ok. 50 lat

Fascykuła z etykietą

• twarde, tekturowe okładki na dokumenty w formacie A4 służące do  
 archiwizacji dużych partii dokumentów
• okładki zapobiegają zaginaniu i brudzeniu się przechowywanych  
 dokumentów
• pokryte folią PP
• wykonane z tektury o grubości: 1,9 - 2,5mm
• czarna tasiemka luzem - do samodzielnego połączenia okładek
• na każdej sztuce etykieta logistyczna
• rozmiar: 235x320mm

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
2092001PL-99 mix kolorów z etykietą  235x320 20/1960



Accent
Kompaktowy i kompletny zarazem zestaw na każde 
biurko. Produkty wykonane są w zgodzie z naturą, 
czego dowodzi certyfikat Blue Angel.

W skład zestawu wchodzą: pojemnik z 5 teczkami 
zawieszkowymi, pojemnik na czasopisma, przybornik
z karteczkami, teczka z gumką – płaska oraz 
przestrzenna, klips archiwizacyjny oraz folder.

O szczegóły proszę pytać Regionalnego Kierownika Sprzedaży.

Re-Solution
Seria w kolorze czarnym, matowym, 
w 100% wykonana z artykułów recyklowanych 
– certyfikat Blue Angel. 

W skład zestawu wchodzą: kosz biurowy, 
zestaw 4 szufladek, szufladka na biurko, 
pojemnik na czasopisma, przybornik na karteczki.

O szczegóły proszę pytać Regionalnego Kierownika Sprzedaży.

Organize itOrganize it

Organize itOrganize it

ACCENT OFFICE SET
Compact and complete set of desktop accessories in black and 

red with free extras. The set is an ideal starter kit to organise 

your workplace more effectively. The set reflects Jalema’s 

strong points (recycled plastic / cardboard / PP) and mainly 

consists of C2C and Blaue Engel certified products. The set is 

packed in the most compact and efficient way.

THE SET CONSISTS OF: Accent office box with 5 suspension 

files, Accent memo cube (with free pen holder), Accent 

magazine file (with free insert), Accent college box A4, Accent 

sixtab A4, Accent insertion file A4, Accent Clip file A4

Product number: 7895000

JALEMA 
A new way of fi ling!

ACCENT OFFICE SET
Compact and complete set of desktop accessories in black and 

magazine file (with free insert), Accent college box A4, Accent 

*
*

*

*

RE-SOLUTION PRODUCTS
Re-Solution is the range of 100% recycled desk 

accessories consisting of desktop set, letter tray, magazine 

file, memo cube, book ends, bureau organiser, waste paper bin 

and office box with suspension files. 

•  Re(cycled) Solution = Environmental friendly usage 

 of recycled material (100% recycled polystyrene resp.   

 100% recycled polypropylene), Blue Angel certified.

• Save costs by having stylish office products in matt black.

• Reduce environmental burden by using fully recycled   

 material (post-consumer waste).

Product number: 2292860990 Waste Paper Bin

Product number: 2299172090 Memo Cube Holder

Product number: 2615655990 Business Letter Tray 

Product number: 2642554990 Magazine File

Product number: 2686374299 Desktop Set

Organize itOrganize it

Organize itOrganize it

Jalema - Katalog 14 CS6.indd   1 2013-11-26   20:26:46
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Archiwizacja dokumentówklipsy

• dzięki inteligentnej konstrukcji dodawanie/wyciąganie dokumentów 
 pozwala zaoszczędzić czas
• zapewniają bezproblemowe przeglądanie dokumentów
• możliwość kopiowania zawartości bez potrzeby rozpinania klipsa
• odpowiednie do standardowego dziurkowania dokumentów
• bez dodatku ołowiu i kadmu
• pojemność: 5cm

• nowatorskie rozwiązanie z perforacją do wpięcia do segregatora
• odpowiednie do każdego rodzaju segregatora - dźwigniowego  
 lub ringowego
• perforacja wykonana z przyjaznego dla środowiska polipropylenu
• pojemność: 5cm

• nowatorskie rozwiązanie z paskiem samoprzylepnym
• doskonałe do tworzenia nowych funkcjonalności w istejących  
 dokumentacjach
• pojemność: 5cm

• skoroszyt z klipsem archiwizacyjnym, wykonany z bezkwasowego  
 i bezchlorowego kartonu o gramaturze 270gsm
• zintegrowane z elastycznym klipsem Clip Standard
• łatwe i szybkie wkładanie/wyjmowanie dokumentów do/ze skoroszytu
• na tylnej okładce dodatkowa klapka, która może służyć   
 jako zakładka lub schowek
• pojemność: 2,5cm

Klipsy archiwizacyjne Clip standard

U
ŻY

CI
E

Klipsy archiwizacyjne Clip Plus
z perforacją

Klipsy archiwizacyjne Clip Stickup
samoprzylepne

Skoroszyt z klipsem archiwizacyjnym Secolor A4
kartonowy

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA5710000 żółto-biały standard 5 100

JA5710200 żółto-biały standard 5 10

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA5712525 mix kolorów z perforacją 5 6

JA5712600 czarny z perforacją 5 10

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA5715500 żółto-biały samoprzylepne 5 6

JA5715600 żółto-biały samoprzylepne 5 10

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA3103102 niebieski klips+skoroszyt 2,5 50
JA3103104 beżowy klips+skoroszyt 2,5 50
JA3103106 żółty klips+skoroszyt 2,5 50
JA3103107 szary klips+skoroszyt 2,5 50
JA3103108 zielony klips+skoroszyt 2,5 50
JA3103115 czerwony klips+skoroszyt 2,5 50
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• odpowiednie do długotrwałego archiwizowania dokumentów
• bez dodatku PVC i kwasów, przez co nie niszczą dokumentów
• pojemność: 5cm
• posiadają certyfikat ICN12

• doskonałe do przekładania dokumentów z segregatorów do kartonów
• produkowane bez użycia substancji zmiękczających plastik
• zawartość segregatora wsuwa się przez elementy wydłużające
• posiada długie ruki dla łatwiejszego umieszczania dokumentów
• pojemność: 7cm

• doskonałe do przekładania dokumentów z segregatorów do kartonów
• produkowane bez użycia substancji zmiękczających plastik
• zawartość segregatora wsuwa się przez elementy wydłużające
• posiada długie ruki dla łatwiejszego umieszczania dokumentów

• nowoczesne rozwiązanie łączące klasyczną archiwizację z elektroniczną
• 2w1! - doskonałe dla architektów, prawników, agencji nieruchomości  
 i innych profesji
• idealny do przechowywania dokumentacji papierowej z dokumentacją 
 cyfrową, tj. zdjęcia, rysunku itp.
• wszystko zachowane w jednym miejscu
• nigdy więcej zgubionych pendrive'ów!
• nośnik pamięci nie potrzebuje dodatkowej przestrzeni   
 - zintegrowany z klipsem
• pojemność nośnika USB: 4GB
• pojemność: 2cm

Klipsy archiwizacyjne Clipex

Klipsy archiwizacyjne SnapClip
do archiwizacji w pudełkach

Klipsy archiwizacyjne 2nd LifeClip/Clipex

Klips archiwizacyjny DiFyClip
z nośnikiem pamięci USB

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA5720049 niebiesko-biały standard 5 100

JA5720200 niebiesko-biały standard 5 10

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA7173000 mix kolorów standard 7 50

SKU kolor typ pakow.
JA5700800 mix kolorów standard Clip 100

JA5700900 mix kolorów standard Clipex 100

SKU kolor typ pojemność (cm) pojemność nośnika pakow.
JA5723400 czarny z USB 2 4GB 25
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• pozwala w łatwy sposób przenosić zawartość segregatrora do klipsu
• w zestawie znajdują sie: rurki, spinki, fronty oraz etykiety z perforacją
• możliwość opisywania etykiet po dwóch stronach
• daje efekt estetycznej i czytelnej archiwizacji oraz w przyszłości   
 ułatwia odnalezienie konkretnych dokumentów
• pojemność: 7cm
• 100 sztuk w j.s.

• metalowe wąsy skoroszytowe, pokryte warstwą polietylenu
• blaszka pokryta polipropylenem
• gładkie krawędzie bezpieczne dla użytkownika
• pojemność: 2cm

• wąsy skoroszytowe z paskiem samoprzylepnym
• możliwość wklejenia dokumentacji w dowolne miejsce
• metalowe wąsy zostały pokryte warstwą poletylenu dzięki czemu   
 nie posiadają ostrych krwędzi
• górna listewka wykonana z plastiku
• pojemność: 2cm

• nowoczesne rozwiązanie łączące klasyczną archiwizację z elektroniczną
• 2w1! - doskonałe dla architektów, prawników, agencji nieruchomości i innych profesji
• idealny do przechowywania dokumentacji papierowej z dokumentacją cyfrową 
 tj. zdjęcia, rysunku itp.
• nośnik pamięci nie potrzebuje dodatkowej przestrzeni - zintegrowany z klipsem
• pojemność nośnika USB: 4GB
• pojemność: 2cm

Zestaw archiwizacyjny Clipex

Wąsy skoroszytowe
metalowe

Wąsy skoroszytowe Stripper Stickup
samoprzylepne

Wąsy skoroszytowe DigiStrip
z nośnikiem pamięci USB

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA5721000 mix kolorów zestaw 7 6

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA7175000 biały standard 2 500

SKU kolor typ pojemność (cm) pakow.
JA7170007 biały samoprzylepne 2 100

JA7170200 biały samoprzylepne 2 10

SKU kolor typ pojemność (cm) pojemność nośnika pakow.
JA5725400 czarny z USB 2 4GB 25
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Archiwizacja dokumentów pudła

Pudło archiwizacyjne A4/80
składane

Pudło archiwizacyjne A4/100
składane

Pudło archiwizacyjne A4/120
składane

Pudło archiwizacyjne A4/150
składane

• wykonane z tektury o gramaturze 400gsm
• produkt bezkwasowy
• typ fali: B
• szerokość grzbietu: 80mm
• pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80gsm
• pudełko mieści segregator lub jego zawartość
• produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3 ścianki  
 opisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości
• do przechowywania na krótkim oraz długim boku
• konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu

• wykonane z tektury o gramaturze 400gsm
• produkt bezkwasowy
• typ fali: B
• szerokość grzbietu: 100mm
• pojemność: do 1000 kartek o gramaturze 80gsm
• pudełko mieści segregator lub jego zawartość
• produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3 ścianki  
 opisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości
• do przechowywania na krótkim oraz długim boku
• konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu

• wykonane z tektury o gramaturze 400gsm
• produkt bezkwasowy
• typ fali: B
• szerokość grzbietu: 120mm
• pojemność: do 1200 kartek o gramaturze 80gsm
• pudełko mieści segregator lub jego zawartość
• produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3 ścianki  
 opisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości
• do przechowywania na krótkim oraz długim boku
• konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu

• wykonane z tektury o gramaturze 400gsm
• produkt bezkwasowy
• typ fali: B
• szerokość grzbietu: 150mm
• pojemność: do 1500 kartek o gramaturze 80gsm
• pudełko mieści segregator lub jego zawartość
• produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3 ścianki  
 opisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości
• do przechowywania na krótkim oraz długim boku
• konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15832 brązowy A4/80 80x339x298 20/1400

KF15834 zielony A4/80 80x339x298 20/1400

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15838 brązowy A4/100 100x339x298 20/700

KF15840 zielony A4/100 100x339x298 20/700

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15844 brązowy A4/120 120x339x298 20/700

KF15846 zielony A4/120 120x339x298 20/700

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15848 brązowy A4/150 150x339x298 20/700

KF15849 zielony A4/150 150x339x298 20/700

400

400

400

400

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Archiwizacja dokumentówpudła

Pudło archiwizacyjne A4/80
składane

Pudło archiwizacyjne A4/100
składane

Pudło archiwizacyjne A4/120
składane

Pudło archiwizacyjne A4/155
składane

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390gsm
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• typ fali: B
• pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80gsm
• posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian  
 opisowych
• specjalny design umożliwia stawianie na krótszym lub dłuższym boku
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi 
 z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390gsm
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• typ fali: B
• pojemność: do 1000 kartek o gramaturze 80gsm
• posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian  
 opisowych
• specjalny design umożliwia stawianie na krótszym lub dłuższym boku
• posiada certyfikat FSC

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390gsm
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• typ fali: B
• pojemność: do 1200 kartek o gramaturze 80gsm
• posiada 5 otworów ułatwiających wkładanie/wyjmowanie  
 oraz 5 ścian opisowych
• specjalny design umożliwia stawianie na krótszym lub dłuższym boku
• posiada certyfikat FSC

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390gsm
• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
• typ fali: B
• szerokość grzbietu: 155mm
• pojemność: do 1550 kartek o gramaturze 80gsm
• mieści 2 segregatory A4/75mm, wysokość pudła dopasowana  
 do wysokości segregatora
• posiada 5 otworów ułatwiających wkładanie/wyjmowanie  
 oraz 5 ścian opisowych
• pasuje do wszystkich pudeł zbiorczych Donau
• możliwość stawiania na krótszym lub dłuższym boku
• posiada certyfikat FSC

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7663301FSC-02 brązowy A4/155 155x340x300 10/840

7663301FSC-10 niebieski A4/155 155x340x300 10/840

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7660301FSC-02 brązowy A4/80 80x340x297 20/840

7660301FSC-04 czerwony A4/80 80x340x297 20/840
7660301FSC-06 zielony A4/80 80x340x297 20/840
7660301FSC-10 niebieski A4/80 80x340x297 20/840
7660301FSC-11 żółty A4/80 80x340x297 20/840
7660301FSC-13 szary A4/80 80x340x297 20/840

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7661301FSC-02 brązowy A4/100 100x340x297 20/840

7661301FSC-04 czerwony A4/100 100x340x297 20/840
7661301FSC-06 zielony A4/100 100x340x297 20/840
7661301FSC-10 niebieski A4/100 100x340x297 20/840
7661301FSC-11 żółty A4/100 100x340x297 20/840
7661301FSC-13 szary A4/100 100x340x297 20/840

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7662301FSC-02 brązowy A4/120 120x340x297 20/840

7662301FSC-04 czerwony A4/120 120x340x297 20/840
7662301FSC-06 zielony A4/120 120x340x297 20/840
7662301FSC-10 niebieski A4/120 120x340x297 20/840
7662301FSC-11 żółty A4/120 120x340x297 20/840
7662301FSC-13 szary A4/120 120x340x297 20/840

390

390

390

390
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Archiwizacja dokumentów pudła

Pudło archiwizacyjne A4/200
składane

Pudło archiwizacyjne zbiorcze Power
wzmocnione, klapa zdejmowana

Pudło archiwizacyjne zbiorcze
klapa zdejmowana

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 390gsm
• produkt bezkwasowy, wskaźnik pH ok. 7,5
• typ fali: B
• szerokość grzbietu: 200mm
• pojemność: do 2000 kartek o gramaturze 80gsm
• mieści 1 segregator A4/75+2 segregatory A4/50mm, wysokość pudła  
 dopasowana do wysokości segregatora
• posiada 5 otworów ułatwiających układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian  
 opisowych
• pasuje do wszystkich pudeł zbiorczych Donau
• możliwość stawiania na krótszym lub dłuższym boku 
• składane, proste w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie  
 zarządzanych obszarów leśnych

• wykonane jednostronnie z białej tektury o gramaturze 468gsm (dno) 
 i 370gsm (wieko)
• produkt bezkwasowy
• typ fali: B (dno) i E (wieko)
• mieści 6 tradycyjnych pudełek 80mm, 5 - o szerokości 100mm,   
 4 - o szerokości 120mm
• możliwość umieszczania tradycyjnych segregatorów dźwigniowych 
 (max. 6 sztuk)
• pudło posiada ścianki opisowe oraz estetyczne wykończenie
• specjalne profilowanie otworów ułatwia przenoszenie
• wzmocniona, podwójna konstrukcja dna gwarantuje długotrwałe  
 wykorzystanie
• dzięki wygodnemu wieku dostęp do zawartości jest niezwykle prosty

• wykonane z szarej tektury o gramaturze 483gsm (dno) i 370gsm (wieko)
• produkt bezkwasowy
• typ fali: B (dno) i E (wieko)
• mieści 6 tradycyjnych pudełek 80mm, 5 - o szerokości 100mm,  
 4 - o szerokości 120mm
• możliwość umieszczania tradycyjnych segregatorów dźwigniowych 
 (max. 6 sztuk)
• pudło posiada ścianki opisowe oraz estetyczne wykończenie
• specjalne profilowanie otworów ułatwia przenoszenie
• wzmocniona konstrukcja dna gwarantuje długotrwałe wykorzystanie
• dzięki zdejmowanemu wieku dostęp do zawartości jest niezwykle wygodnyy

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7663401FSC-02 brązowy A4/200 200x340x300 10/420

7663401FSC-10 niebieski A4/200 200x340x300 10/420

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15851 zielony zbiorcze, wzmocnione 515x305x350 5/500

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
KF15850 szary zbiorcze, wzmocnione 515x305x350 5/500

468 370

370

390

483

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY
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GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY
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Archiwizacja dokumentówpudła

Pudło archiwizacyjne zbiorcze
klapa zdejmowana

Pudło archiwizacyjne zbiorcze
wzmocnione, górne, klapa zintegrowana

Pudło archiwizacyjne zbiorcze
wzmocnione, przednie, klapa zintegrowana

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 490gsm
• produkt bezkwasowy, wskaźnik pH ok. 7,5
• typ fali: C
• mieści np. 6 pudełek 80mm lub 5 pudełek 100mm lub 4 pudełka 120mm 
 lub 2 pudełka 155mm+1 pudełko 200mm lub 2 pudełka 200mm  
 + 1 pudełko 100mm
• oddzielna zdejmowana klapa
• składane, bardzo proste w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie  
 zarządzanych obszarów leśnych

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze   
 450gsm (brązowe) i 490gsm (niebieskie)
• produkt bezkwasowy, wskaźnik pH ok. 7,5
• typ fali: C
• mieści np. 6 pudełek 80mm lub 5 pudełek 100mm lub 4 pudełka 120mm 
 lub 2 pudełka 155mm+1 pudełko 200mm lub 2 pudełka 200mm  
 + 1 pudełko 100mm
• wzmocnione dno i uchwyty pozwalają przenosić nawet najbardziej  
 dociążone segregatorami/pojemnikami pudło
• zintegrowana klapa otwierana od góry ułatwia dostęp do dokumentów  
 bez konieczności wyjmowania pudełek z pudła zbiorczego
• kompatybilne z pudłem wzmocnionym otwieranym z przodu - specjalne  
 otwory w dnie i wypustki w klapie ułatwiają składowanie pudeł piętrowo
• składane, proste w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi z ekologicznie  
 zarządzanych obszarów leśnych

• wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze   
 450gsm (brązowe) i 490gsm (niebieskie)
• produkt bezkwasowy, wskaźnik pH ok. 7,5
• typ fali: C
• mieści np. 6 pudełek 80mm lub 5 pudełek 100mm lub 4 pudełka 120mm  
 lub 2 pudełka 155mm+1 pudełko 200mm lub 2 pudełka 200mm  
 + 1 pudełko 100mm
• wzmocnione dno i uchwyty pozwalają przenosić nawet najbardziej  
 dociążone segregatorami/pojemnikami pudło
• zintegrowana klapa otwierana z przodu umożwlia dostęp do dokumentów  
 bez konieczności zdjemowania
• kompatybilne z pudłem wzmocnionym otwieranym od góry - specjalne  
 otwory w dnie i wypustki w klapie ułatwiają składowanie pudeł 
• składane, proste w montażu
• posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi  
 z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7666301FSC-02 brązowy zbiorcze 550x365x320 5/250

7666301FSC-10 niebieski zbiorcze 550x365x320 5/250

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7665301FSC-02 brązowy zbiorcze, wzmocnione 560x370x315 5/140
7665301FSC-10 niebieski zbiorcze, wzmocnione 560x370x315 5/140

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
7667301FSC-02 brązowy zbiorcze, wzmocnione 555x360x315 5/160
7667301FSC-10 niebieski zbiorcze, wzmocnione 555x360x315 5/160

✓

✓

✓

✓
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Archiwizacja dokumentówteczki

SKU kolor typ przegródki rozmiar (mm) pakow.
KF01275 niebieski harmonijkowa 12 330x240x30 12/300
KF01276 czarny harmonijkowa 12 330x240x30 12/360

SKU kolor typ przegródki rozmiar (mm) pakow.
KF16598 trans-niebieski harmonijkowa 6 330x240x30 12
KF16599 trans-zielony harmonijkowa 6 330x240x30 12
KF16597 trans-czerwony harmonijkowa 6 330x240x30 12

KF02479 trans-niebieski harmonijkowa 12 330x240x30 12
KF02480 trans-zielony harmonijkowa 12 330x240x30 12
KF02478 trans-czerwony harmonijkowa 12 330x240x30 12

SKU kolor typ przegródki rozmiar (mm) pakow.
8558001PL-01 czarny z rączką 26 330x240x75 20

• 12-przegrodowa teczka harmonijkowa z 13 kieszeniami dostosowanymi  
 do dokumentów formatu A4
• wykonana z polipropylenu o grubości: przód - 175µm, tył - 600µm
• zamykana za pomocą dwóch narożnych gumek
• wewnątrz, na stronie frontowej posiada transparentną kieszonkę z klapką 
• wyposażona w wymienną etykietę opisową
• dodatkowa kieszonka opisowa na grzbiecie, widoczna także na froncie  
 oraz z tyłu teczki

• teczka harmonijkowa z  6 lub 12 przegrodami 
• kieszenie dostosowane do dokumentów formatu A4
• wykonana z polipropylenu o grubości: przód - 175µm, tył - 600µm
• zamykana za pomocą dwóch narożnych gumek
• wewnątrz, na stronie frontowej posiada transparentną 
 kieszonkę z klapką

• posiada 26 kieszeni dostosowanych dla formatu A4
• wykonana z elastycznego, odpornego na pęknięcia PP
• wyposażona w rączkę oraz zamek, który zabezpiecza zawartość  
 przed wysypaniem
• harmonijkowa budowa elastycznie dopasowuje się do stopnia wypełnienia  
 i gwarantuje dużą pojemność
• 24 fiszki indeksujące (kolorowe kartoniki opisowe) w zestawie dla 26 kieszeni

Teczka harmonijkowa z gumką A4
z 12 przegródkami

Teczka harmonijkowa z gumką A4
z 6/12 przegródkami, transparentna

Teczka harmonijkowa z rączką A4
z 26 przegródkami
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Archiwizacja dokumentów teczki

SKU kolor typ przegród rozmiar (mm) materiał pakow.
8690001-01 czarny do podpisu 20 245x343 karton/PP 5/320
8690001-05 bordowy do podpisu 20 245x343 karton/PP 5/320
8690001-06 zielony do podpisu 20 245x343 karton/PP 5/320
8690001-18 granatowy do podpisu 20 245x343 karton/PP 5/320

SKU kolor typ przegród rozmiar (mm) materiał pakow.
8691045-01 czarny do podpisu 20 245x343 karton 5/320

SKU kolor typ indeks rozmiar (mm) materiał pakow.
8694001-01 czarny korespondencyjna A-Z 275x343 karton 5/320
8694001-18 granatowy korespondencyjna A-Z 275x343 karton 5/320

SKU kolor typ indeks rozmiar (mm) materiał pakow.
8696001-01 czarny korespondencyjna 1-31 275x343 karton 5/320
8696001-18 granatowy korespondencyjna 1-31 275x343 karton 5/320

• wykonana z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1200gsm
• gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450gsm
• faktura skóry na okładkach
• wewnątrz 20 przegródek, które ułatwiają segregowanie dokumentów
• specjalne otwory w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować  
 oraz odnajdywać dokumenty
• harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności
• wzmocnione paski oddzielające
• posiada wymienną etykietę na nazwisko

• wykonana z utwardzonej tektury o grubości 1,5mm i gramaturze 1500gsm
• gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450gsm
• wewnątrz 20 przegródek, które ułatwiają segregowanie dokumentów
• specjalne otwory w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować  
 oraz odnajdywać dokumenty
• harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności
• wzmocnione paski oddzielające
• posiada wymienną etykietę na nazwisko

• wykonana z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1200gsm
• gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450gsm
• faktura skóry na okładkach
• ilość kart: 24
• indeks: A-Z
• specjalne otwory w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować  
 oraz odnajdywać dokumenty
• harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności

• wykonana z tektury o grubości 1,9mm i gramaturze 1200gsm
• gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450gsm
• faktura skóry na okładkach
• nie zawiera PVC
• ilość kart: 31
• indeks: 1-31
• specjalne otwory w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować  
 oraz odnajdywać dokumenty
• harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności

Teczka do podpisu z przegródkami A4

Teczka do podpisu z przegródkami A4

Teczka korespondencyjna A4
z indeksem alfabetycznym

Teczka korespondencyjna A4 
z indeksem numerycznym
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Archiwizacja dokumentówteczki

SKU kolor typ rozmiar ilość koszulek grubość (µm) pakow.
KF01247 niebieski ofertowa A4 10 380/38 12/72/2160
KF01246 czerwony ofertowa A4 10 380/38 12/72/1728
KF01248 czarny ofertowa A4 10 380/38 12/72/1728

KF01251 niebieski ofertowa A4 20 380/38 12/72/1296
KF01250 czerwony ofertowa A4 20 380/38 12/72/1728
KF01252 czarny ofertowa A4 20 380/38 12/72/1296
KF02142 transp. niebieski ofertowa A4 20 380/38 12/72/1296

KF01260 czarny ofertowa z etyk. A4 40 380/38 12/72/1296

KF15390 czarny ofertowa z etyk. A3 20 650/38 12

• okładki wykonane ze sztywnego polipropylenu o grubości 380 lub 650 µm
• posiada 10 lub 20 wtopionych koszulek o grubości 38µm
• koszulki rozcięte na górze
• format A4 lub A3
• rozmiar: 228x309mm (10 koszulek), 230x310mm (20/40 koszulek) 
 lub 315x435mm (A3)

Teczka ofertowa z kieszenią opisową A4

Teczka ofertowa A4/A3

Teczka ofertowa A4

• okładki wykonane zesztywnego polipropylenu o grubości 700µm
• posiada 10, 20, 30 lub 40 wtopionych koszulek o grubości 35µm
• koszulki rozcięte na górze, wymienna etykieta grzbietowa
• rozmiar: 235x310mm

SKU kolor typ ilość koszulek grubość (µm) pakow.
21121011-05 czarny ofertowa 10 700/35 24/144
21121011-01 niebieski ofertowa 10 700/35 24/144
21121011-04 czerwony ofertowa 10 700/35 24/144
21121011-02 zielony ofertowa 10 700/35 24/144

21122011-05 czarny ofertowa 20 700/35 24/144
21122011-01 niebieski ofertowa 20 700/35 24/144
21122011-04 czerwony ofertowa 20 700/35 24/144
21122011-02 zielony ofertowa 20 700/35 24/144

21123011-05 czarny ofertowa 30 700/35 12/96
21123011-01 niebieski ofertowa 30 700/35 12/96
21123011-04 czerwony ofertowa 30 700/35 12/96
21123011-02 zielony ofertowa 30 700/35 12/96

21124011-05 czarny ofertowa 40 700/35 12/72
21124011-01 niebieski ofertowa 40 700/35 12/72
21124011-04 czerwony ofertowa 40 700/35 12/72
21124011-02 zielony ofertowa 40 700/35 12/72

SKU kolor typ ilość koszulek grubość (µm) pakow.
KF01263 czarny ofertowa 10 460/38 12/72/864

KF01265 czarny ofertowa 20 460/38 12/60/1728

KF01267 czarny ofertowa 40 650/38 6/36/1008

KF01269 czarny ofertowa 60 820/38 6/36/576

KF01271 czarny ofertowa 100 1100/38 4/24/360

• okładki wykonane ze sztywnego polipropylenu o grubości 460, 650, 820 lub 1110µm
• posiada 10, 20, 40, 60 lub 100 wtopionych koszulek o grubości 38µm
• koszulki rozcięte na górze
• kieszeń opisowa na frontowej stronie oraz na grzbiecie
• format A4

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Archiwizacja dokumentów teczki z gumką

• wykonana ze sztywnego ekologicznego polipropylenu o grubości 480µm
• 3-skrzydłowa, półtransparentna
• w delikatne prążki
• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki 
• z kieszonką i wymienną etykietą
• rozmiar wewnętrznej kieszonki: 94x56mm

• wykonana ze sztywnego transparentnego polipropylenu o grubości 400µm
• 3-skrzydłowa
• zamykana za pomocą 2 okrągłych, narożnych gumek w kolorze teczki 

• wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem
• 3-skrzydłowa
• preszpanowa
• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki 

• wykonana z kartonu typu preszpan o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem
• 3-skrzydłowa
• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki 

Teczka z gumką A4, 3-skrzydłowa
wykonana z półtransparentnego polipropylenu

Teczka z gumką A4, 3-skrzydłowa
wykonana z transparentnego polipropylenu

Teczka z gumką A4, 3-skrzydłowa
wykonana z preszpanu

Teczka z gumką A4, 3-skrzydłowa
wykonana z preszpanu

SKU kolor typ grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
8568001PL-01 czarny 3-skrzydłowa 480 245x315 25/150/2100
8568001PL-04 czerwony 3-skrzydłowa 480 245x315 25/150/2100
8568001PL-06 zielony 3-skrzydłowa 480 245x315 25/150/2100
8568001PL-10 niebieski 3-skrzydłowa 480 245x315 25/150/2100
8568001PL-11 żółty 3-skrzydłowa 480 245x315 25/150/2100
8568001PL-02 brązowy 3-skrzydłowa 480 245x315 25/150/2100

SKU kolor typ grubość (µm) rozmiar (mm) pakow.
KF02314 transparentny czarny 3-skrzydłowa 400 247x319 24/72/1800
KF02315 transparentny biały 3-skrzydłowa 400 247x319 24/72/3024
KF02312 transparentny niebieski 3-skrzydłowa 400 247x319 24/72/2016
KF02313 transparentny zielony 3-skrzydłowa 400 247x319 24/72/1800
KF02311 transparentny czerwony 3-skrzydłowa 400 247x319 24/72/2016

SKU kolor typ grubość (gsm) rozmiar (mm) pakow.
8643080-01PL czarny 3-skrzydłowa 390 235x319 10/50/3000
8643080-04PL czerwony 3-skrzydłowa 390 235x319 10/50/3000
8643080-06PL zielony 3-skrzydłowa 390 235x319 10/50/3000
8643080-10PL niebieski 3-skrzydłowa 390 235x319 10/50/3000
8643080-11PL żółty 3-skrzydłowa 390 235x319 10/50/3000
8643080-12PL pomarańczowy 3-skrzydłowa 390 235x319 10/50/3000
8643080-23PL fioletowy 3-skrzydłowa 390 235x319 10/50/3000

SKU kolor typ grubość (gsm) rozmiar (mm) pakow.
21194011-05 czarny 3-skrzydłowa 390 233x318 10/50/4000
21194011-04 czerwony 3-skrzydłowa 390 233x318 10/50/4000
21194011-02 zielony 3-skrzydłowa 390 233x318 10/50/4000
21194011-01 niebieski 3-skrzydłowa 390 233x318 10/50/4000
21194011-06 żółty 3-skrzydłowa 390 233x318 10/50/4000
21194011-07 pomarańczowy 3-skrzydłowa 390 233x318 10/50/4000
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Archiwizacja dokumentówteczki z gumką

• wykonana z kartonu o gramaturze 400gsm
• 3-skrzydłowa
• pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku
• okrągła, pionowa gumka w kolorze teczki chroni zawartość przed wysunięciem
• nadruk w kratę

• wykonana z kartonu o gramaturze 400gsm
• 3-skrzydłowa
• pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku
• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki 
• nadruk gładki

• wykonana z kartonu o gramaturze 300gsm
• 3-skrzydłowa
• pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku
• okrągła, pionowa gumka w kolorze teczki chroni zawartość przed wysunięciem

• wykonana z kartonu typu preszpan o gramaturze 500gsm
• 7 lub 9 kolorowych przekładek ułatwia segregowanie dokumentów
• możliwość opisania indeksów
• zamykana na dwie narożne, okrągłe gumki chroniące zawartość przed wysunięciem

Teczka z gumką A4, 3-skrzydłowa
wykonana z kartonu w kratkę

Teczka z gumką A4, 3-skrzydłowa
wykonana z kartonu, gładka

Teczka z gumką A4, 3-skrzydłowa
wykonana z kartonu, gładka

Teczka z gumką A4, z przekładkami
wykonana z preszpanu

SKU kolor typ grubość (gsm) rozmiar (mm) pakow.
FEP01 czarny 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000
FEP04 czerwony 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000
FEP06 zielony 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000
FEP09 biały 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000
FEP10 niebieski 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000
FEP11 żółty 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000
FEP12 pomarańczowy 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000
FEP99 mix kolorów 3-skrzydłowa 400 232x317 25/3000

SKU kolor typ grubość (gsm) rozmiar (mm) pakow.
FEP01G czarny 3-skrzydłowa 400 232x320 50/3000
FEP04G czerwony 3-skrzydłowa 400 232x320 50/3000
FEP06G zielony 3-skrzydłowa 400 232x320 50/3000
FEP10G niebieski 3-skrzydłowa 400 232x320 50/3000
FEP11G żółty 3-skrzydłowa 400 232x320 50/3000
FEP12G pomarańczowy 3-skrzydłowa 400 232x320 50/3000

SKU PBS SKU kolor typ grubość (gsm) rozmiar (mm) pakow.
2056001PL-01 21191131-05 czarny 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000
2056001PL-04 21191131-04 czerwony 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000
2056001PL-06 21191131-02 zielony 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000
2056001PL-10 21191131-01 niebieski 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000
2056001PL-11 21191131-06 żółty 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000
2056001PL-12 21191131-07 pomarańczowy 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000
2056001PL-09 21191131-14 biały 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000
2056001PL-99 21191131-99 mix kolorów 3-skrzydłowa 300 232x320 50/3000

SKU kolor typ grubość (gsm) rozmiar (mm) pakow.
8647119-10 niebieski 7 przekładek 500 260x343 10/1000

8649119-10 niebieski 9 przekładek 500 260x343 10/1000

P ER CI

G
U A R A N T EE
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Archiwizacja dokumentów teczki z gumką

• teczka poszerzana
• wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 1,7mm
• pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100µm
• wewnątrz biała okleina o gramaturze 100gsm
• pojemność: ok. 230 kartek o gramaturze 80gsm
• zamykana czarną, okrągłą gumką wzdłuż teczki
• dwa, krótkie boki z tworzywa sztucznego w kolorze mlecznym
• szerokość grzbietu: 30mm

• teczka poszerzana, 3-skrzydłowa
• wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 1,9mm
• pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100µm
• wewnątrz biała okleina o gramaturze 100gsm
• pojemność: ok. 280 kartek o gramaturze 80gsm
• zamykana czarną, okrągłą gumką wzdłuż teczki
• szerokość grzbietu: 30mm

• teczka poszerzana, 3-skrzydłowa
• wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 1,8mm
• pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100µm
• wewnątrz biała okleina o gramaturze 100gsm
• pojemność: ok. 120 kartek o gramaturze 80gsm
• zamykana czarną, okrągłą gumką wzdłuż teczki
• szerokość grzbietu: 15mm

• teczka poszerzana
• wykonana z elastycznego, odpornego na pęknięcia PP o grubości 700µm
• wyposażona w narożną, okrągłą gumkę, zabezpieczającą zawartość   
 przed wysunięciem
• szerokość grzbietu: 30mm
• możliwość złożenia bocznych skrzydeł
• indywidualnie ofoliowana

Teczka-pudełko z gumką A4/30
pokryta folią polipropylenową

Teczka z gumką A4/30, 3-skrzydłowa
pokryta folią polipropylenową

Teczka z gumką A4/15, 3-skrzydłowa
pokryta folią polipropylenową

Teczka z gumką przestrzestrzenna A4/30
wykonana z polipropylenu

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
2075001PL-01 czarny z gumką 30mm 30x320x240 10/720
2075001PL-04 czerwony z gumką 30mm 30x320x240 10/720
2075001PL-06 zielony z gumką 30mm 30x320x240 10/720
2075001PL-10 niebieski z gumką 30mm 30x320x240 10/720

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
2076001PL-01 czarny z gumką 30mm 30x319x248 10/350
2076001PL-04 czerwony z gumką 30mm 30x319x248 10/350
2076001PL-06 zielony z gumką 30mm 30x319x248 10/350
2076001PL-10 niebieski z gumką 30mm 30x319x248 10/350

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
2073001PL-01 czarny z gumką 15mm 15x315x235 10/540
2073001PL-04 czerwony z gumką 15mm 15x315x235 10/540
2073001PL-06 zielony z gumką 15mm 15x315x235 10/540
2073001PL-10 niebieski z gumką 15mm 15x315x235 10/540

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
8545001PL-00 transparentny z gumką 30mm 32x327x250 20/480
8545001PL-04 czerwony z gumką 30mm 32x327x250 20/480
8545001PL-06 zielony z gumką 30mm 32x327x250 20/480
8545001PL-10 niebieski z gumką 30mm 32x327x250 20/480
8545001PL-11 żółty z gumką 30mm 32x327x250 20/480

teczki



pbspolska.eu 69

Archiwizacja dokumentówteczki

• wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 1,9mm
• łączenia na nity
• pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100µm
• wewnątrz biała okleina o gramaturze 100gsm
• pojemność: ok. 400 kartek o gramaturze 80gsm
• wyposażona w zamek, zabezpieczający zawartość przed wysypaniem
• szerokość grzbietu: 50mm

• teczka poszerzana, 3-skrzydłowa
• wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 1,9mm
• pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100µm
• wewnątrz biała okleina o gramaturze 100gsm
• pojemność: ok. 280 kartek o gramaturze 80gsm
• zamykana na 2 rzepy
• szerokość grzbietu: 35mm

• teczka poszerzana, 3-skrzydłowa
• wykonana z utwardzanego kartonu o grubości 1,8mm
• pokryta ekologiczną folią PP o grubości 100gsm
• wewnątrz biała okleina o gramaturze 100gsm
• pojemność: ok. 120 kartek o gramaturze 80gsm
• zamykana na 2 rzepy
• szerokość grzbietu: 15mm

• wykonana z eleganckiego PP
• posiada rączkę oraz mechanizm zatrzaskowy
• wykończenie krawędzi czarne lub w kolorze teczki
• szerokość grzbietu: 35mm

Teczka aktówka A4/50, z rączką i zamkiem
pokryta folią polipropylenową

Teczka z rzepem A4/35, 3-skrzydłowa
pokryta folią polipropylenową

Teczka z rzepem A4/15, 3-skrzydłowa
pokryta folią polipropylenową

Teczka dwukieszeniowa A4, z rączką i zamkiem
wykonana z polipropylenu

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
2078001PL-01 czarny z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270
2078001PL-04 czerwony z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270
2078001PL-05 bordowy z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270
2078001PL-06 zielony z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270
2078001PL-10 niebieski z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270
2078001PL-11 żółty z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270
2078001PL-18 granatowy z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270
2078001PL-41 jasnozielony z rączką i zamkiem 50mm 50x240x319 18/270

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
2074001PL-01 czarny z rzepem 35mm 35x248x319 10/350
2074001PL-04 czerwony z rzepem 35mm 35x248x319 10/350
2074001PL-05 bordowy z rzepem 35mm 35x248x319 10/350
2074001PL-06 zielony z rzepem 35mm 35x248x319 10/350
2074001PL-10 niebieski z rzepem 35mm 35x248x319 10/350
2074001PL-11 żółty z rzepem 35mm 35x248x319 10/350
2074001PL-18 granatowy z rzepem 35mm 35x248x319 10/350

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
2072001PL-01 czarny z rzepem 15mm 15x235x315 10/540
2072001PL-04 czerwony z rzepem 15mm 15x235x315 10/540
2072001PL-06 zielony z rzepem 15mm 15x235x315 10/540
2072001PL-10 niebieski z rzepem 15mm 15x235x315 10/540

SKU kolor typ szer. grzbietu rozmiar (mm) pakow.
8546001PL-00 transparentny z rączką i zamkiem 35mm 35x260x340 40/640
8546001PL-04 czerwony z rączką i zamkiem 35mm 35x260x340 40/640
8546001PL-06 zielony z rączką i zamkiem 35mm 35x260x340 40/640
8546001PL-10 niebieski z rączką i zamkiem 35mm 35x260x340 40/640
8546001PL-11 żółty z rączką i zamkiem 35mm 35x260x340 40/640
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Archiwizacja dokumentówteczki

• transparentna, wykonana z ekologicznego polipropylenu o grubości 180µm
• wyposażona w trwały zatrzask
• wcięcie ułatwia umieszczanie, sięganie po dokumenty
• zgrzewana po bokach

Teczka kopertowa z zatrzaskiem
z europerforacją 

• transparentna, wykonana z ekologicznego polipropylenu o grubości 200µm
• europerforacja umożliwia wpięcie do każdego segregatora
• wyposażona w trwały zatrzask
• wcięcie ułatwia wkładanie/wyjmowanie po dokumentów
• zgrzewana po bokach

SKU kolor typ format europerforacja pakow.
8540001PL-00 transparentny z zatrzaskiem A4 tak 4/4800
8540001PL-02 brązowy z zatrzaskiem A4 tak 4/4800
8540001PL-04 czerwony z zatrzaskiem A4 tak 4/4800
8540001PL-06 zielony z zatrzaskiem A4 tak 4/4800
8540001PL-10 niebieski z zatrzaskiem A4 tak 4/4800
8540001PL-11 żółty z zatrzaskiem A4 tak 4/4800

Teczka kopertowa z zatrzaskiem

SKU kolor typ format rozmiar (mm) pakow.
KF02464 transparentna z zatrzaskiem A3 460x325 12/60/720

8544001PL-00 transparentny z zatrzaskiem A4 330x235 12/120/480
8544001PL-02 dymny z zatrzaskiem A4 330x235 12/120/480
8544001PL-04 czerwony z zatrzaskiem A4 330x235 12/120/480
8544001PL-06 zielony z zatrzaskiem A4 330x235 12/120/480
8544001PL-10 niebieski z zatrzaskiem A4 330x235 12/120/480
8544001PL-11 żółty z zatrzaskiem A4 330x235 12/120/480

8547001PL-00 transparentny z zatrzaskiem C5 240x186 10/100/400
8547001PL-02 dymny z zatrzaskiem C5 240x186 10/100/400
8547001PL-04 czerwony z zatrzaskiem C5 240x186 10/100/400
8547001PL-06 zielony z zatrzaskiem C5 240x186 10/100/400
8547001PL-10 niebieski z zatrzaskiem C5 240x186 10/100/400
8547001PL-11 żółty z zatrzaskiem C5 240x186 10/100/400

8548001PL-00 transparentny z zatrzaskiem DL 220x110 10/100/800
8548001PL-02 dymny z zatrzaskiem DL 220x110 10/100/800
8548001PL-04 czerwony z zatrzaskiem DL 220x110 10/100/800
8548001PL-06 zielony z zatrzaskiem DL 220x110 10/100/800
8548001PL-10 niebieski z zatrzaskiem DL 220x110 10/100/800
8548001PL-11 żółty z zatrzaskiem DL 220x110 10/100/800

8549001PL-00 transparentny z zatrzaskiem A6 150x115 10/200/800
8549001PL-02 dymny z zatrzaskiem A6 150x115 10/200/800
8549001PL-04 czerwony z zatrzaskiem A6 150x115 10/200/800
8549001PL-06 zielony z zatrzaskiem A6 150x115 10/200/800
8549001PL-10 niebieski z zatrzaskiem A6 150x115 10/200/800
8549001PL-11 żółty z zatrzaskiem A6 150x115 10/200/800

8550001PL-00 transparentny z zatrzaskiem A7 115x80 10/300/1200
8550001PL-02 dymny z zatrzaskiem A7 115x80 10/300/1200
8550001PL-04 czerwony z zatrzaskiem A7 115x80 10/300/1200
8550001PL-06 zielony z zatrzaskiem A7 115x80 10/300/1200
8550001PL-10 niebieski z zatrzaskiem A7 115x80 10/300/1200
8550001PL-11 żółty z zatrzaskiem A7 115x80 10/300/1200
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Archiwizacja dokumentów teczki

Teczka z rozsuwanymi kieszeniami A4
wykonana z polipropylenu

Teczka na rysunki
wykonana z PVC

• wykonana z eleganckiego, sztywnego PP
• grubość okładki: 450µm, kieszeni: 200µm
• zamykana zakładkowo
• posiada 4 rozsuwane przezroczyste kieszenie
• złożona – 310x230mm 
• rozłożona netto (klapa zabezpieczająca złożona) – 310x350mm 
• rozłożona brutto (klapa zabezpieczająca rozłożona) – 310x455m

• wykonana z trwałego PVC
• obicie imitujące skórę
• wyposażona w suwak na długości trzech boków teczki
• rączka wykonana ze sztywnego plastiku
• wewnątrz dwie kieszonki (A4) lub wewnątrz kieszonka oraz gumowy, 
 zamykany dociskacz (A1, A2, A3)
• u podstawy teczki dwie nóżki zabezpieczające przed zamoczeniem
• po przeciwległych bokach mocowania na pasek na ramię znajdujący się 
 w komplecie (A1, A2)
• format: A1, A2, A3 lub A4

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
8543001PL-00 transparentny rozsuwana 310x350 30/60/3600
8543001PL-04 czerwony rozsuwana 310x350 30/60/3600
8543001PL-06 zielony rozsuwana 310x350 30/60/3600
8543001PL-10 niebieski rozsuwana 310x350 30/60/3600
8543001PL-12 pomarańczowy rozsuwana 310x350 30/60/3600

SKU kolor typ format rozmiar (mm) pakow.
KF00279 czarny z rączką A4 350x335x40 40

KF00278 czarny z rączką A3 465x420x40 1

KF00277 czarny z rączką i paskiem A2 640x530x40 8

KF00276 czarny z rączką i paskiem A1 890x705x40 6

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Archiwizacja dokumentóworganizery

• wykonany ze skóry ekologicznej, delikatnej i przyjemnej w dotyku
• wyposażony w miejsce na długopis oraz kieszeń na wizytówki
• dodatkowe dwie przegródki pozwalają na wsunięcie 
 niewielkiego pliku dokumentów, faktur, mapy, itp.
• w zestawie notatnik z 15 kartkami w kratkę 7x7mm
• charakteryzuje się wysoką precyzją wykończenia
• tworzy komplet z przybornikiem-tacką Emilia 
 oraz etui na długopis Rivioli

• eleganckie, funkcjonalne i stylowe etui na laptopa 15,4" 
• zapinane na rzep
• wykonane z wysokiej jakości pianki neoprenowej 3mm grubości
• zapewnia dodatkową ochronę dla notebooka narażonego na mechaniczne  
 uszkodzenia (rysy, pęknięcia) w trakcie przenoszenia i przechowywania 
 w torbie z innymi przedmiotami
• wymiary zewnętrzne: 360x330x15mm
• wymiary wewnętrzne: 355x325x10mm

• z rączką, zapinane na zamek
• wykonane z wysokiej jakości neoprenu
• zapewnia dodatkową ochronę laptopa 14" narażonego na mechaniczne  
 uszkodzenia (rysy, pęknięcia) w trakcie przenoszenia i przechowywania 
 w torbie z innymi przedmiotami
• wymiary zewnętrzne: 370x300x60mm
• wymiary wewnętrzne: 360x280x50mm

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
A30082 niebieski organizer 330x240x25 20/400
A30084 pomarańczowy organizer 330x240x25 20/400
A30085 zielony organizer 330x240x25 20/400
A30086 fioletowy organizer 330x240x25 20/400

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
A46006 czarny na laptopa 15,4" 360x330x15 25/550

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
A46007 czarny na laptopa 14" 370x300x60 10/140

Organizer Messina A4 
ze skóry ekologicznej

Etui na laptopa Neopren
wykonane z neoprenu

Etui na laptopa Cassino
wykonane z neoprenu

Przykładowa
personalizacja

15,4"

14"
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Archiwizacja dokumentów teczki biznesowe

• wygodna i elegancka teczka na laptopa wykonana z poliestru
• posiada komorę na laptop do17", w której znajduje się pasek mocujący
• zamykana kieszeń na baterię oraz dwie kieszonki na rzepy: kieszeń  
 zewnętrzną tylną na dokumenty oraz przegrodę ułatwiającą organizację  
 rzeczy biurowych (znajdziemy tu m.in. miejsce na telefon, wizytówki,  
 długopisy)
• posiada usztywnioną rączkę oraz odpinany regulowany pas na ramię 
 z osłoną i dwustronny, metalowy zamek błyskawicznу
• wymiary zewnętrzne: 405x330x160mm
• wymiary wewnętrzne: 395x280x70mm

• elegancka i funkcjonalna teczka na laptopa do 17" wykonana z poliestru
• z wygodnym wyprofilowanym uchwytem na grzbiecie
• wyposażona w regulowany odpinany pasek na ramię
• przednia strona teczki posiada kieszeń ułatwiającą organizację artykułów  
 biurowych (miejsce na telefon komórkowy oraz artykuły piśmienne) 
 zapinana na zamek dwustronny oraz rzep
• główna komora zawiera wszytą, miękką kieszeń chroniącą komputer, 
 dwa paski mocujące laptopa, kieszeń na CD oraz kieszeń na dokumenty  
 formatu A4
• tył teczki wyposażony został w pas umożliwiający mocowanie  
 na uchwytach toreb podróżnych
• wymiary zew.: 375x290x100mm
• wymiary wew.: 365x270x55mm

• stylowa i lekka torba na laptopa do 17,5''
• główna komora wyposażona została w organizer, kopertę ochronną 
 na komputer oraz haczyk na klucze
• przednia strona torby zawiera dwie kieszenie zapinane na zamek
• z tyłu dodatkowa, pełnowymiarowa kieszeń na dokumenty,   
 zapinana na rzep
• rączki spinane rzepem
• wymiary zewnętrzne: 450x360x90mm
• wymiary wewnętrzne: 430x350x50mm

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A46010 czarny na laptopa 17" 405x330x160 4/80

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A46110 czarny na laptopa 17" 375x290x100 15/120

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A92003 czarny na laptopa 17,5'' 450x360x90 15/150

Teczka na laptopa Arco
wykonana z poliestru

Teczka na laptopa Elite S
wykonana z poliestru

Teczka na laptopa Biggear
wykonana z poliestru

DW
Z

17"

17"

17,5"
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Archiwizacja dokumentówteczki biznesowe

• z 12 przegródkami zaopatrzonymi w wymienne indeksy
• wyposażona w cztery kieszenie na wizytówki, dwie przegródki  
 na dokumenty, notatnik oraz kieszeń zapinaną na zamek
• całość zapinana na rzep
• doskonała zarówno dla osób lewo- jak i praworęcznych
• format: A4
• wymiary zewnętrzne: 330x260x40mm

• wykonana z materiału imitującego prawdziwą skórę
• zamykana na dwa zamki szyfrowe 3-cyfrowe
• wyposażona we wzmocnioną rączkę
• we wnętrzu wykończonym podszewką znajdują się: dwie usztywnione,  
 poszerzane kieszenie na dokumenty A4, kieszonki na wizytówki,   
 miejsce na 3 długopisy, kieszonka na telefon komórkowy
• z zaokrąglonymi rogami 
• wymiary zewnętrzne: 445x320x105mm
• wymiary wewnętrzne: 420x290x90mm

• wykonana ze skóry ekologicznej
• wyposażona w kalkulator pełniący zarazem funkcję klipu
• zawiera notes A4, dwie małe kieszonki, kieszonkę wykonaną z PVC  
 na wizytówki oraz miejsce na długopis
• wymiary zewnętrzne: 330x250x20mm

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A31511 czarny harmonijkowa 330x260x40 10/200

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A92300 czarny old-school 445x320x105 5/60

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A31500 czarny z notatnikiem 330x250x20 20/480

Teczka harmonijkowa Vado
ze skóry ekologicznej

Teczka Karwowski
ze skóry ekologicznej

Teczka z notatnikiem i kalkulatorem Brescia
ze skóry ekologicznej
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• nowoczesna, elegancka, dwukomorowa teczka wykonana  
 ze skóry ekologicznej
• wyposażona w regulowany, odpinany pasek na ramię oraz wygodny,  
 wzmocniony uchwyt na grzbiecie
• teczkę dodatkowo zdobi klasyczne i eleganckie zapięcie
• z tyłu kieszonka zapinana na zamek
• we wnętrzu: dwie główne komory, w tym jedna podzielona na trzy  
 kieszenie, organizer: trzy kieszenie na wizytówki, jedną na telefon  
 komórkowy, trzy na materiały piśmienne
• pomiędzy głównymi komorami znajduje się również kieszeń  
 zapinana na zamek

• elegancka teczka wykonana ze skóry naturalnej lub ekologicznej
• z wygodnym uchwytem na grzbiecie oraz regulowanym i odpinanym  
 paskiem na ramię
• posiada wygodną do otwierania klapę na wsuwane zapięcia
• wewnątrz znajdują się dwie kieszenie przestrzenne, miejsce na laptopa 
 z paskiem mocującym, zamykana na zamek kieszeń na dokumenty A4, 
 organizer biurowy z miejscem na trzy materiały piśmienne, kieszeń  
 na telefon komórkowy oraz kieszonki na wizytówki
• pod klapką zawiera dwie kieszonki o wymiarach 24x17cm
• z tyłu kieszeń zamykana na zamek
• wymiary zewnętrzne: 417x315x150mm

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A92434 czarny aktówka 380x310x95 5/90

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A47118 czarny ekoskóra 417x315x150 5/45

A47117 czarny skóra naturalna 417x315x150 5/45

Teczka Cantana
ze skóry ekologicznej

Teczka Veneto
skórzana/ze skóry ekologicznej
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Archiwizacja dokumentówteczki biznesowe

• wykonana ze skóry ekologicznej
• bardzo pojemna z jedną dużą komorą, zamykana na dwa zamki  
 szyfrowe 3-cyfrowe
• wzmocniony i wyprofilowany uchwyt zapewnia wygodę noszenia
• wnętrze wyposażone w kieszonkę na zamek, 3 miejsca na materiały  
 piśmienne oraz kieszonkę na telefon komórkowy
• z boku posiada przydatną kieszonkę zapinaną na nap
• na spodzie umieszczono metalowe stopki, które chronią ją przed  
 zabrudzeniem i otarciem
• wymiary zewnętrzne: 455x340x200mm
• wymiary wewnętrzne: 420x310x190mm

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A45028 czarny lekarska 455x340x200 3/27

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A45033 czarny z wysuwaną rączką 460x380x220 3

Teczka typu „lekarska” Genova
ze skóry ekologicznej

Teczka na kółkach Mondo
ze skóry ekologicznej

• wykonana ze skóry ekologicznej ze specjalną przegrodą   
 do przechowywania laptopa
• zamykana na zamek szyfrowy 3-cyfrowy
• z boku umieszczona kieszonka zamykana na wsuwane zamknięcie
• wnętrze wyposażone w część organizacyjną: 3 miejsca na materiały  
 piśmienne oraz dwie kieszonki na wizytówki
• wzmocniony i wyprofilowany uchwyt zapewnia wygodę noszenia
• teczka posiada dodatkową wysuwaną rączkę o długości 107cm
• wymiary zewnętrzne: 460x380x220mm
• wymiary wewnętrzne: 410x265x60mm
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Archiwizacja dokumentów aktówki

• elegancka teczka z notatnikiem wykonana ze skóry ekologicznej
• trzy kieszenie na wizytówki, trzy miejsca na materiały piśmienne,   
 dwie dodatkowe przegródki na dokumenty oraz kieszonka na zamek.
• w przedniej części teczki umieszczono dodatkową kieszonkę zapinaną 
 na zamek
• zapinana na suwak
• format: A4
• wymiary: 360x290x50mm

• teczka z notatnikiem wykonana ze skóry ekologicznej
• wyposażona w dwa miejsca na długopisy trzy kieszonki na wizytówki 
 oraz jedną na inne dokumenty, kieszeń na dokumenty formatu,   
 kalkulator oraz podkładkę z notatnikiem
• całość zapinana na suwak
• format: A4
• wymiary: 315x260x20mm

• teczka z notatnikiem wykonana ze skóry ekologicznej
• wyposażona w miejsce na długopis, kieszeń na wizytówki,   
 dwie przegródki, podkładkę wraz z notatnikiem oraz zewnętrzną  
 kieszeń wykonaną z poliestru
• format: A4
• wymiary: 322x260x20mm

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A30042 czarny z notatnikiem 360x290x50 10/240

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A30056 czarny z kalkulatorem 315x260x20 20/400

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A31503 czarny z kieszenią zewnętrzną 322x260x20 20/400

Aktówka Milano, z notatnikiem
ze skóry ekologicznej

Aktówka Catana, z kalkulatorem
ze skóry ekologicznej

Aktówka Como, z zewnętrzną kieszenią
ze skóry ekologicznej
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Archiwizacja dokumentówaktówki

• teczka z notatnikiem wykonana ze skóry ekologicznej
• wyposażona w mechanizm 4-ringowy, kieszonkę na zamek, 7 kieszonek 
 na wizytówki ułożonych kaskadowo, miejsce na długopis i 3 kieszonki
• w zestawie: kalkulator, adresownik oraz notatnik
• zapiana na suwak
• format: A4
• wymiary zewnętrzne: 345x275x40mm

• teczka z bogatym wyposażeniem dodatkowym
• posiada kieszeń przestrzenną wyposażoną w kieszonki na wizytówki, 
 kieszonkę na rzep, miejsce na 4 długopisy, wyjmowany mechanizm  
 4-ringowy, przegrody na dokumenty, pasek przytrzymujący dokumenty  
 oraz kieszeń zewnętrzną
• zapinana na suwak
• całość zwieńczona wygodną, wyprofilowaną rączką na grzbiecie
• format: A4
• wymiary: 360x300x60mm

• teczka z notatnikiem i bogatym wyposażeniem dodatkowym
• wnętrze wyposażono w notatnik, kalkulator, wyjmowany mechanizm 
 4-ringowy, 6 kieszeni na wizytówki i na telefon komórkowy oraz miejsce 
 na 3 materiały piśmienne
• z przodu teczki znajdują się dwie kieszenie zapinane na zatrzask
• zapiana na suwak
• format: A4
• wymiary zewnętrzne: 357x285x45mm

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A30060 czarny z notatnikiem 345x275x40 12/312

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A30025 czarny z mech. 4-ringowym 360x300x60 10/200

SKU kolor typ wymiary (mm) pakow.
A30040 czarny z mech. 4-ringowym, z kalkulatorem 357x285x45 10/200

Aktówka z notatnikiem i zestawem biurowym
ze skóry ekologicznej

Aktówka Arezzo, z mechanizmem 4-ringowym
ze skóry ekologicznej

Aktówka Riccione, z mechanizmem 4-ringowym
ze skóry ekologicznej
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