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Artykuły szkolne seria GIMBOO by Verte

6765BTS14PL-99 Piórnik szkolny z wyposażeniem, 1 komora, 1 przekładka, mix kolorów

6767BTS14PL-99 Piórnik szkolny z wyposażeniem, 1 komora, 2 przekładki, mix kolorów

6775BTS14PL-99 Piórnik szkolny bez wyposażenia, 3 komory, mix kolorów

6768BTS14PL-99 Piórnik szkolny z wyposażeniem, 3 komory, mix kolorów

3779BTS14PL-99   
Worek szkolny XXL z nadrukiem 
foto, mix kolorów

6603BTS14PL-99   
Klej w sztyfcie 17g,  

mix kolorów

3775BTS14PL-99  Worek szkolny z nadrukiem, mix kolorów

3774001PL-99  Worek szkolny bez nadruku, mix kolorów

7830BTS14PL-99   
Pióro wieczne + 2 naboje na 
blistrze, mix kolorów

by

by
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Artykuły szkolneseria GIMBOO by Verte
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Artykuły szkolne okładki na książki/zeszyty

• okładka na książki w rolce lub w arkuszach
• samoprzylepna lub z samoprzylepnymi brzegami dla łatwiejszego 

obłożenia książki
• grubość folii: 65 lub 110µm
• kolor transparentny

SKU kolor typ rozmiar 
(cm)

grubość  
(µm) pakow.

8001076-00  transparentny samoprzylepna, 
rolka 40x100 65 10/350/6300

2335710-00  transparentny samoprzylepne 
brzegi, arkusze 25x45 110 10/100/3000

2338710-00  transparentny samoprzylepne 
brzegi, arkusze 30,5x53 110 5/50/2000

Okładka na książki  
z samoprzylepnym brzegiem

• okładka na książki, w rolce
• rozmiar: 40x180cm
• grubość folii: 65µm

SKU kolor typ rozmiar (cm) grubość (µm) pakow.
8018095-99  transparentny standard, rolka 40x180 65 10/500/9000
8018595-99  mix kolorów standard, rolka 40x180 65 10/500/4000

Okładka na książki  
w rolce

• wykonana z folii krystalicznej
• format: A5
• rozmiar: 148x210mm
• grubość folii: 150µm

SKU kolor typ rozmiar (cm) grubość (µm) pakow.
2283095PL-00  transparentny standard 148x210 150 25/200/40000
2283095PL-04  czerwony standard 148x210 150 25/200/40000
2283095PL-06  zielony standard 148x210 150 25/200/40000
2283095PL-10  niebieska standard 148x210 150 25/200/40000
2283095PL-11  żółta standard 148x210 150 25/200/40000
2283095PL-12  pomarańczowy standard 148x210 150 25/200/40000
2283095PL-23  fioletowy standard 148x210 150 25/200/40000

Okładka na zeszyty A5

• wykonana z folii krystalicznej
• format: A4
• rozmiar: 210x297mm
• grubość folii: 150µm

SKU kolor typ rozmiar (cm) grubość (µm) pakow.
2284095-00  transparentny standard 210x297 150 25/200/28800
2284095-04  czerwony standard 210x297 150 25/200/28800
2284095-06  zielony standard 210x297 150 25/200/28800
2284095-10  niebieski standard 210x297 150 25/200/28800
2284095-11  żółty standard 210x297 150 25/200/28800
2284095-12  pomarańczowy standard 210x297 150 25/200/28800
2284095-23  fioletowy standard 210x297 150 25/200/28800

Okładka na zeszyty A4
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Artykuły szkolnepióra/wymazywacze

• zestaw na blistrze: pióro lub pióro i wymazywacz do atramentu
• idealny zestaw dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
• pióro z wymiennymi nabojami, posiada skuwkę z klipsem
• dostępne w miksie kolorów
• kolor tuszu: niebieski
• 2 naboje GRATIS

SKU kolor typ pakow.
MA-1B  mix kolorów pióro 20/3360

MA-0015  mix kolorów pióro + wymazywacz 20/6000

Pióro wieczne / wymazywacz

• atrament do piór w kartridżach
• gwarantują doskonałą linię pisania
• 25 lub 50 sztuk w j.s.
• kolor niebieski

SKU kolor sztuk w j.s. pakow.
MA-NABOJE-25  niebieski 25, zawieszka 25/6250

MA-NABOJE  niebieski 50, zawieszka 20/5000

Naboje do piór w zawieszce  
25/50szt.

• atrament do piór w kartridżach
• w eleganckim słoiczku zamykanym korkiem
• 100 sztuk w j.s.
• kolor niebieski

SKU kolor sztuk w j.s. pakow.
KF03645  niebieski 100, słoik 6

Naboje do piór  
w szklanym słoiku

• wymazywacz z cienkopisem
• jedna, dwustronna oprawa
• do korekty tekstu pisanego niebieskim atramentem
• biała końcówka służy do wymazania tekstu, niebieska do jego 

skorygowania
• grubość końcówki: niebieska ok. 1mm, biała do 3,5mm
• długość korpusu ze skuwkami: 168mm
• 1 lub 2 sztuki (blister) w j.s.

SKU kolor grubość końcówki (mm) sztuk w j.s. pakow.
KF02339  niebieski 1-3,5 1 50

KF03644  niebieski 1-3,5 2, blister 50

Wymazywacz do atramentu  
z cienkopisem
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Artykuły szkolne długopisy

• elegancki długopis 3-funkcyjny, automatyczny, tusz na bazie oleju, 
wodoodporny

• z obrotowym mechanizmem i wymiennymi wkładami
• posiada dwa wkłady tuszowe (czerwony i niebieski) oraz jeden ołówkowy
• gumka chroniona skuwką
• transparentna obudowa w 4 żywych kolorach
• chromowany klip i pierścień
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: ok. 0,33-0,35mm
• długość linii pisania: ok. 1200m
• ołówek przeznaczony na grafity 0,5mm
• praktyczny piórnik w komplecie

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m) pakow.

PTF14012949SB-09 JTF14012949SB-23  fioletowy 0,7 1200 8/40/960
PTF14012950SB-21 JTF14012950SB-17  jasnoniebieski 0,7 1200 8/40/960
PTF14012951SB-15 JTF14012951SB-41  jasnozielony 0,7 1200 8/40/960
PTF14012948SB-13 JTF14012948SB-30  różowy 0,7 1200 8/40/960

Długopis wielofunkcyjny Ele 0,7mm 
etui GRATIS

• klasyczny długopis z wymiennym wkładem, tusz na bazie oleju
• kulka wykonana z węglika wolframu - jest niezwykle twarda i odporna 

na uszkodzenia, dzięki czemu linia zachowuje swój regularny kształt
• gniazdo, w którym osadzona jest kulka, wykonane jest z mosiądzu 

wysokoniklowego, metalizowana końcówka
• gumowy, profilowany (ergonomiczny) uchwyt z antypoślizgowymi 

żłobieniami, nadruk na obudowie, klips, uchwyt w kolorze tuszu
• średnica kulki: 0,7mm
• grubość linii pisania: ok. 0,33-0,35mm
• długość linii pisania: ok. 1700m
• certyfikat ISO 9001:2001 i ISO 12757-2
• 4 sztuki w j.s., mix kolorów

SKU PBS SKU kolor śr. kulki 
(mm)

dł. linii 
(m) pakow.

PBA1908WP4-99 JBA1908WP4-99  mix kolorów 0,7 1700 50/200

Długopis Soft Glider Joy 0,7mm

• praktyczny zestaw piśmienniczny dla ucznia
• doskonale sprawdza się w szkole
• zestaw zawiera:
 – 2x długopis żelowy
 – 2x długopis
 – 1x pióro kulkowe
 – 1x ołówek drewniany
 – 1x ołówek automatyczny
 – 1x zakreślacz
 – 1x temperówka
 – 1x gumka
 – 12x grafit HB do ołówka automatycznego
 – 50x karteczka 38x51mm
• pakowany w blister
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
NH45287  mix kolorów zestaw 12/48

• unikalne połączenie długopisu z zakreślaczem
• doskonały do pisania i zakreślania
• dostępny w wersji z jednym wkładem długopisowym lub czterema
• pakowany w blister
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
NH53546  mix kolorów z 4 wkładami 24/48

NH53545  mix kolorów z 1 wkładem 24/48

Długopis z zakreślaczem

Zestaw piśmienniczy  
15 części
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Artykuły szkolneołówki

• ołówek automatyczny
• transparentna obudowa z kolorowymi elementami
• żłobiona rękojeść
• gumka chroniona transparentną skuwką
• z plastikowym, profilowanym klipsem
• „sliding sleeve” - system gwarantujący niemal 100% wykorzystanie grafitu
• „cushioned lead” – unikalny system amortyzujący zabezpieczający grafit 

przed złamaniem
• zestaw zawiera: ołówek M002, grafity: 6x0,5mm
• grafit: 0,5mm

SKU PBS SKU kolor grafit 
(mm) pakow.

PSA130331PB1MRM-15 JSA130331PB1MRM-41  jasnozielony 0,5 24/192/5760
PSA130302PB1MRM-13 JSA130302PB1MRM-30  różowy 0,5 24/192/5760
PSA130308PB1MRM-09 JSA130308PB1MRM-23  fioletowy 0,5 24/192/5760
PSA130325PB1MRM-21 JSA130325PB1MRM-17  jasnoniebieski 0,5 24/192/5760

Ołówek automatyczny M002 0,5mm 
GRATIS - grafity

• kolorowy ołówek automatyczny
• występuje w obudowach w różnym kolorze
• zakończony gumką
• grafit: 2mm
• twardość 2B
• 48 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor grafit (mm) pakow.
LP49174  mix kolorów 2 1440

Ołówek automatyczny 2mm 
kolorowy grafit

• kolorowe grafity
• twardość HB
• grafit 2mm
• 12 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor grafit (mm) pakow.
LP49173  mix kolorów 2 24/144/576

Kolorowe grafity 0,5 lub 2mm, HB

• ołówek drewniany
• obudowa lakierowana
• różne wzory
• twardość: HB
• 4 sztuki w j.s. (zawieszka)
• mix kolorów

SKU kolor twardość pakow.
ICOGR/4B  mix kolorów HB 25/100

Ołówek drewniany 
z gumką
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Artykuły szkolne gumki do ścierania

• gumka przeznaczona do ścierania pisma ołówka oraz pióra
• wykonana z najwyższej jakości syntetycznego kauczuku – polimerowa 

(thermoplastic rubber) 
• wersja dwustronna
• 2 lub 3 sztuki w j.s. (blister)

SKU kolor rozmiar 
(mm) materiał sztuk w j.s. pakow.

7307001-99/3B  niebiesko-biały 41x18x11 syntetyczny 
kauczuk 3, blister 50

7301001-99/2B  niebiesko-czerwony 57x19x8 syntetyczny 
kauczuk 2, blister 50

Gumka wielofunkcyjna

• gumka przeznaczona do ścierania pisma ołówka
• wykonana z najwyższej jakości syntetycznego kauczuku – polimerowa 

(thermoplastic rubber) 
• jednolita, biała
• 2 lub 3 sztuki w j.s. (blister)

SKU kolor rozmiar (mm) materiał sztuk w j.s. pakow.

7305001-09/3B  biały 41x21x11 syntetyczny 
kauczuk 3, blister 50

7304001-09/2B  biały 62x21x11 syntetyczny 
kauczuk 2, blister 50

Gumka do ścierania ołówka

• unikatowy zestaw, gumka z temperówką
• z jednej storny zakończony gumką, z drugiej temperówka z 

pojemniczkiem na odpadki
• 24 sztuki w j.s.
• mix kolorów
• gumka uniwersalna z osłonką
• praktyczna osłonka zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu gumki
• 24 sztuki w j.s.
• mix kolorów
• gumka uniwersalna
• występuje w róźnych kształtach geometrycznych
• 48 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
LP53177  mix kolorów gumka z temperówką 24/144/576

LP53178  mix kolorów gumką z osłonką 24/144/576

LP53179  mix kolorów gumka w ksz. geometrycznych 48/144/576

Gumki do ścierania

• uniwersalna gumka do ścierania
• doskonała dla dzieci - występuje w róźnych, kolorowych wzorach
• 2 lub 3 sztuki w j.s. (blister)
• mix kolorów

SKU kolor sztuk w j.s. pakow.
ICG7120174000  mix kolorów 2, blister 12/144

ICG7120174001  mix kolorów 3, blister 12/144

Gumka do ścierania  
różne wzory
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Artykuły szkolnekorektory

• korektor w piórze
• metalowa końcówka, zapewnia precyzyjną korektę
• pojemność: 10ml
• pakowany w blister
• kolor niebieski

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7618001-99/B  biały 10 30

Korektor w piórze  
z metalową końcówką, 10ml

• korektor w piórze
• plastikowa końcówka, zapewnia precyzyjną korektę
• pojemność: 10ml
• pakowany w blister
• kolor czerwony

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7619001-99/B  biały 10 30

Korektor w piórze  
z plastikową końcówką, 10ml

• korektor w piórze
• metalowa końcówka, zapewnia precyzyjną korektę
• pojemność: 7ml
• pakowany w blister
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
LP37233  mix kolorów 7 24/288

Korektor w piórze  
z metalową końcówką, 7ml

• w buteleczce
• nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym nakładanie warstwy 

korygującej
• płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię 
• płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający
• wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
• pojemność: 20ml
• pakowany w blister

SKU kolor rozmiar (ml) pakow.
7615001-99/B  biały 20 30

Korektor w płynie  
z pędzelkiem, 20ml
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Artykuły szkolne temperówki

• temperówka wykonana z aluminium
• z możliwością regeneracji ostrza
• wyposażona w jedno lub dwa ostrza
• przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 

8 lub 11mm
• 2 lub 3 sztuki w j.s. (blister)
• kolor srebrny

SKU kolor ostrze sztuk w j.s. pakow.
7860001-99/3B  srebrny pojedyncze 3 50

7862001-99/2B  srebrny podwójne 2 50

Temperówka metalowa na blistrze 
pojedyncza/podwójna

• temperówka wykonana z aluminium
• z możliwością regeneracji ostrza
• wyposażona w jedno lub dwa ostrza
• przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 

8 lub 11mm
• pakowana w blister
• kolor srebrny

SKU kolor rozmiar (mm) ostrze pakow.
7860001PL-99  srebrny 14,5x24,5x10 pojedyncze 20/19200

7862001PL-99  srebrny 24x25x13 podwójne 20/19200

Temperówka metalowa luzem  
pojedyncza/podwójna

• praktyczne, wygodne i bezpieczne ostrzenie kredek i ołówków
• temperówka posiada elektryczny silnik zasilany bateriami (4xAA)
• do użytku biurowego oraz domowego
• wymiary: 113x70x45mm
• kolor niebiesko-żółty
• pakowana w blister

SKU kolor rozmiar (mm) ostrze pakow.
KF00893  niebieski/żółty 113x70x45 pojedyncze 3

Temperówka elektryczna  
pojedyncza

• temperówka elektryczna
• praktyczne, wygodne i bezpieczne ostrzenie kredek i ołówków
• temperówka posiada elektryczny silnik zasilany bateriami (AA)
• do użytku biurowego oraz domowego
• pakowana w blister
• mix kolorów
• zapasowe ostrze GRATIS

SKU kolor ostrze pakow.
ICTEMSU-99  mix kolorów pojedyncze 24/144

Temperówka elektryczna Suni 
pojedyncza, zapasowe ostrze GRATIS
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Artykuły szkolnetemperówki

• temperówka wykonana z estetycznego plastiku
• ostrze z możliwością regeneracji
• posiada duży pojemnik na ścinki
• przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek  

o maksymalnej średnicy 8mm
• wymiary: 38x59x38mm
• mix kolorów

SKU kolor ostrze pakow.
7812001-99  mix kolorów pojedyncze 40/480

Temperówka plastikowa 
pojedyncza

temperówka pojedyncza:
• wykonana z estetycznego plastiku
• ostrze z możliwością regeneracji 
• z transparentną pokrywą
• istnieje możliwość zasłonięcia otworu zapobiegając wysypywaniu się 

resztek z pojemnika
• przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 8mm
• wymiary: 44x25x44mm
• mix kolorów

temperówka podwójna:
• wykonana z estetycznego plastiku
• ostrza z możliwością regeneracji
• wyposażona w ostrza o dwóch wymiarach
• dodatkowe ostrze sprawia, że kredka/ołówek charakteryzuje się 

łagodniejszym zakończeniem
• przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 11mm
• wymiary: 30x29x42mm
• mix kolorów

SKU kolor ostrze pakow.
7813001-99  mix kolorów pojedyncze 40/480

7814001-99  mix kolorów podwójne 40/480

Temperówka plastikowa 
pojedyncza/podwójna

• tradycyjna temperówka
• z pojedynczym lub podwójnym ostrzem
• elegancki kształt oraz wysokiej jakości wykonanie
• posiada duży pojemnik na ścinki
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (mm) ostrze pakow.
KF00592  mix kolorów 40x55x19 pojedyncze 18/432

KF00593  mix kolorów 50x70x25 podwójne 18/324

Temperówka plastikowa  
pojedyncza/podwójna

• tradycyjna temperówka
• z pojedynczym ostrzem
• posiada praktyczny pojemnik na ścinki
• 24 sztuki w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor ostrze pakow.
LP54643  mix kolorów pojedyncze 192/384

Temperówka plastikowa 
pojedyncza

• temperówka wykonana z plastiku
• wyposażona w pojedyncze ostrze 
• przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek  

o maksymalnej średnicy 8,2mm
• gumowana obudowa
• 20 sztuk w j.s. (plastikowe wiaderko)
• mix kolorów

SKU kolor ostrze pakow.
AR87510  mix kolorów pojedyncze 1

Temperówka plastikowa 
pojedynczainventers of the GEODREIECK®
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Artykuły szkolne kredki, pastele

• odpowiednie do zaznaczania ważnych informacji
• intensywne kolory
• trójkątny kształt
• 5 sztuk w j.s.

SKU kolor typ pakow.
LP34250  zielony fluorescencyjne 30/360
LP34251  pomarańczowy fluorescencyjne 30/360
LP34252  różowy fluorescencyjne 30/360
LP34253  żółty fluorescencyjne 30/360

Kredki fluorescencyjne Jumbo

• doskonłe do rozpoczęcia przygody z rysunkiem
• intensywne kolory
• trwałe, wygodne opakowanie kartonowe
• 12 lub 24 sztuk w j.s. 
• w zestawie 24szt. temperówka oraz uchwyt do kredek GRATIS
• mix kolorów

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
LP36167  mix kolorów pastele olejowe 12 12/144

LP36169  mix kolorów pastele olejowe 24 12/48

Pastele olejowe

• kredki z motywem Walt Disney
• doskonałe dla dzieci ze szkół podstawowych
• dobrze odwzorowują kolory na papierze
• 24 sztuki w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
xxx  mix kolorów ołówkowe 24

Kredki  
różne wzory

zestaw kredek ołówkowych
• zapewniają wysoki kontrast na papierze
• kredki posiadają miękkie, odporne na złamania wkłady
• 24 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
LP34247  mix kolorów ołówkowe 24 120

LP34249  mix kolorów ołówkowe Jumbo 12 12/144

Kredki ołówkowe

zestaw kredek ołówkowych Jumbo
• zapewniają wysoki kontrast na papierze
• kredki trójkątne o zwiększonej grubości
• 12 sztuk w j.s.
• mix kolorów
• temperówka GRATIS
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Artykuły szkolneflamastry, kreda

• flamastry szkolne
• doskonale sprawdzają się dla uczniów
• 5, 10 lub 15 sztuk w j.s. na zawieszce
• mix kolorów

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
7363905PL-99  mix kolorów standard 5 40

7363910PL-99  mix kolorów standard 10 25

7363915PL-99  mix kolorów standard 15 24

Flamastry szkolne

• flamastry dwustronne
• pozwalają jednym pisakiem rysować linie o różnej szerokości
• atrament na bazie wody
• grubość linii pisania: 2,5/5mm
• długość linii pisania: 800m
• 12 sztuk w j.s. na zawieszce
• mix kolorów

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
LP52213  mix kolorów dwustronne 12 12/48

Flamastry dwustronne

• w plastikowym wiaderku z rączką
• do rysowania na placach zabaw
• stożkowy kształt, z lekko zaokrągloną jedną końcówką
• długość: ok. 105mm
• średnica: ok. 25mm
• nie zaleca się korzystania przez dzieci poniżej 3 roku życia
• 20 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
KF10920  mix kolorów XXL 20 18

Kreda chodnikowa XXL  
w plastikowym wiaderku
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Artykuły szkolne farby

• farby temperowe
• doskonałe do rozwijania zdolności plastycznych
• w metalowych tubkach
• pojemność: 16ml
• 6 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
ICKFAT/6  mix kolorów temperowe 10

Farby temperowe 16ml

• farby akwarelowe
• doskonałe do rozwijania kreatywności dziecka
• pakowane w plastikowe pudełko
• 12 sztuk w j.s. (zawieszka)
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
ICKFAW2  mix kolorów akwarelowe 10/80

Farby akwarelowe

• zestaw farb akrylowych z pędzelkiem i podobraziem
• doskonały dla adeptów malowania
• zestaw zawiera:
 – 10x farby akrylowe
 – 1x zadrukowane podobrazie
 – 1x zadrukowane podobrazie do ćwiczeń
 – 1x pędzelek
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
NH78874  mix kolorów akrylowe 24

Farby akrylowe z pędzelkiem i podobraziem

• mini zestaw farb i kredek
• doskonały do tornistra/plecaka - zajmuje mało miejsca
• zawsze można zabrać go ze sobą
• zestaw zawiera: farby x6, kredki x, gumka do ścierania, temperówka
• 24 sztuki w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor typ pakow.
NH35442  mix kolorów zestaw 24

Farby z kredkami
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Artykuły szkolneakcesoria do malowania

• praktyczny plastikowy kubeczek na wodę,  
z blokadą wylania oraz pokrywą

• dedykowany do szkół oraz dla dzieci korzystających  
z farb wodnych w domu

• dodatkowe tłoczenia zapewniają wygodne miejsce  
na położenie pędzelków oraz wypłukanie farby

• pojemność: 150ml
• średnica: 85mm (góra), 65mm (podstawa)
• wysokość: ok. 90mm
• kolor transparentny, kolorowa pokrywka

SKU kolor pojemność (ml) pakow.
KF02520  mix kolorów 150 10

Kubeczek do wody z blokadą wylania, 150ml

• brązowe włosie w pędzelkach z wąską końcówką oraz białe dla wersji 
„szczotkowej”

• metalowa skuwka oraz drewniany uchwyt z nadrukiem numeru
• pędzle w rozmiarze włosia 4, 8, 10, 12
• oferowane w kartonowym opakowaniu ze zdjęciem poszczególnych 

modeli pędzli
• 6 sztuk w j.s.
• kolor brązowy

SKU kolor rozmiar pakow.
KF02519A  brązowy 4, 8, 10, 12 25

Pędzelki szkolne

• zestaw pędzelków szkolnych
• doskonały dla uczniów
• pędzle w rozmiarze włosia 2, 4, 6, 8, 10 lub 12
• oferowane w kartonowym opakowaniu ze zdjęciem poszczególnych 

modeli pędzli
• wykonane z włosia końskiego lub ze szczeciny świńskiej
• 3 lub 5 sztuk w j.s. (blister)
• mix kolorów

SKU kolor typ rozmiar pakow.
ICKPE1  mix kolorów z włosia końskiego 2, 4, 6, 8, 10 25
ICKPE2  mix kolorów z włosia końskiego 4, 6, 10 25
ICKPE3  mix kolorów ze szczeciny świńskiej 4, 8, 12 25

Pędzelki szkolne

• fartuszek malarski dla dzieci
• zabezpiecza ubranie przed zachlapaniem farbą
• zapinany z tyłu
• z rękawkami oraz kieszonkami na akcesoria
• odpowiedni dla dziecie w wieku 3-6 lat
• kolor transparentny

SKU kolor rozmiar pakow.
NH50817  transparentny 3-6 lat 24/48

Fartuszek malarski
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Artykuły szkolne arkusze  kolorowy

• kolorowe arkusze pianki  
lub filcu

• doskonałe do pobudzenia 
kreatywności u dzieci

• rozmiar: 315x240mm
• 10 arkuszy w j.s.
• mix kolorów
 
 zestaw arkuszy miks zawiera: 
 – 10 arkuszy kartonowych
 – 10 arkuszy imitujących skórę
 –  50 arkuszy papieru 

bibułkowego
 – 4 arkusze folii celofanowej
 –  4 arkusze kartonu 

metalizowanego
• rozmiar: 315x240mm
• 78 arkuszy w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
LP43368  mix kolorów pianka 10 arkuszy 25

LP50335  mix kolorów filc 10 arkuszy 5/30

LP16074  mix kolorów mix 78 arkuszy 12/60

LP50336  mix kolorów mix „Premium” 62 arkuszy 5/30

Zestaw arkuszy do prac kreatywnych

• papier kolorowy
• doskonały do wydruków lub prac kreatywnych
• gramatura: 80gsm
• 100 arkuszy w j.s.
• mix kolorów pastelowych lub neonowych

SKU kolor typ sztuk w j.s. pakow.
LP28242  mix kolorów pastelowy 4x25 arkuszy 30

LP28308  mix kolorów neonowy 10x10 arkuszy 25

Papier kolorowy  
80gsm

zestaw arkuszy Premium zawiera:
 – 10 arkuszy kartonowych
 – 10 arkuszy imitujących skórę
 – 10 arkuszy krepiny
 – 10 arkuszy papieru bibułkowego
 – 6 arkuszy folii celofanowej
 – 4 arkusze kartonu metalizowanego 
 – 4 arkusze piankowe
 – 4 arkusze kartonu karbowanego
 – 4 arkusze filcu
• rozmiar: 315x240mm
• 62 arkuszy w j.s.
• mix kolorów

• taśma biurowa wykonana z odpornego na żółknięcie  
polipropylenu, uniwersalna

• cechuje się wysoką transparentnością 
• mocna substancja klejąca gwarantuje dużą trwałość
• szerokość: 18mm
• długość: 18m
• 8 sztuk w j.s.
• mix kolorów

Taśma samoprzylepna  
18mm, 18m, kolorowa

SKU kolor typ rozmiar (mm x m) pakow.
7878908PL-99  mix kolorów kolorowa 18x18 10/60SW

D
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Artykuły szkolnenożyczki

• nożyczki szkolne
• wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości
• posiadają zaokrąglone ostrza
• cechują się niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i 

odpryski
• uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy 

samoprzylepnej, itp.
• dostępne również w wersji dla leworęcznych
• rozmiar: 13,5cm
• mix kolorów

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
7930001PL-99  mix kolorów szkolne 13,5 12/11088

7930101PL-99  mix kolorów szkolne, dla 
leworęcznych 13,5 12/144

Nożyczki szkolne  
13,5cm

• nożyczki dekoracyjne
• wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości
• do cięcia papieru, cienkiej tektury, zdjęć
• dekoracyjna linia cięcia pozwala wycinać fantazyjne kształty
• 5 różnych linii cięcia
• rozmiar: 13,5cm
• mix kolorów

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
7940001PL-99  mix kolorów dekoracyjne 13,5 12

Nożyczki dekoracyjne  
13,5cm

• nożyczki szkolne z miękkimi, ergonomicznymi rączkami soft-grip
• 100% higieny - antybakteryjna powłoka Microban®
• zaokrąglone lub spiczaste końcówki ostrzy
• zalecane dla dzieci od 4/6. roku życia
• rozmiar: 13cm
• 5 lat gwarancji
• 1 sztuka (blister) lub 24 sztuki (display) w j.s. 
• mix kolorów

• nożyczki z motywem zwierząt
• zestaw zawiera: zebrę, małpkę, tygrysa, żyrafę, słonia oraz lwa
• zaokrąglone końcówki ostrzy
• zalecane dla dzieci od 4. roku życia
• rozmiar: 13cm
• 1 sztuk w j.s. (blister)

Nożyczki szkolne 
13cm

 SKU kolor typ rozmiar (cm) pakowa.
ME2600500  mix kolorów zaokrąglone 13 1/12
ME26005  mix kolorów zaokrąglone 13 1 (display)

ME2600600  mix kolorów spiczaste 13 1/12
ME26006  mix kolorów spiczaste 13 1 (display)

ME14462  mix kolorów z motywem zwierząt 13 6/72
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Artykuły szkolne linijki

• linijka, wykonana z polistyrolu
• odporna na odkształcenia
• cechuje się dużą odpornością na złamanie
• nieścieralna podziałka zgodna z normami
• podcięte brzegi ułatwiają precyzyjne kreślenie
• w zawieszce
• długość: 16, 20 lub 30cm
• kolor transparentny

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
7051901PL-00  transparentny 16 20

7052901PL-00  transparentny 20 20

7053901PL-00  transparentny 30 20

Linijka  
16/20/30cm, zawieszka

• zestaw geometryczny przydatny dla każdego ucznia
• wytrzymały, odporny na odkształcenia
• podziałka zgodna z normami
• zestaw mały: linijka 20cm, kątomierz, ekierka 10,5cm i ekierka 15cm
• zestaw duży: linijka 30cm, kątomierz, ekierka 13cm i ekierka 19cm

SKU kolor typ pakow.
7082904PL-99  mix kolorów duży 20
7082904PL-00  transparentny duży 20

7081904PL-99  mix kolorów mały 20
7081904PL-00  transparentny mały 20

Zestaw geometryczny  
mały/duży, zawieszka

• wielofunkcyjna linijka 3 w 1: linijka, cyrkiel, kątomierz
• wytrzymała, odporna na odkształcenia
• wykonana z tworzywa sztucznego
• podziałka zgodna z normą
• pakowana jednostkowo w zawieszkę
• kolor niebieski

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
CYRKOLEX/1B-99  niebieski 30 20

Linijka Cyrkolex 3w1  
zawieszka

• praktyczny zestaw linijek
• umożliwia kreślenie linii, liter oraz różnych kształtów
• podziałka w centymetrach oraz calach
• długość: 15cm

SKU kolor rozmiar (cm) pakow.
NH29891  mix kolorów 15 24/48

Zestaw linijek  
15x4cm, zawieszka
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inventers of the GEODREIECK®

ARISTO – TECHNOLOGIA RYSUNKU
Uznana, austriacka marka wyspecjalizowana w produkcji 
specjalistycznych artykułów do projektowania oraz rysunku 
technicznego.

150 lat doświadczenia sprawiło, że produkty sygnowane  
marką Aristo są synonimem jakości i precyzji.
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Artykuły szkolne kalkulatory, pudła

• kalkulator dla dzieci z dużymi przyciskami
• z 8-cyfrowym wyświetlaczem
• stylizowany na iPhone
• dotykowy panel
• podwójny system zasilania
• wyposażony w baterię
• pakowany w blister
• rozmiar: 190x245mm
• kolor czarny

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
NH50800  czarny 8-cyfrowy 190x245 12

Kalkulator 8-cyfrowy 
dotykowy

• kalkulator dla dzieci z dużymi przyciskami
• z 8-cyfrowym wyświetlaczem
• o wzorze banknotu Euro
• zasilany bateriami (baterie w komplecie)
• pakowany w blister
• rozmiar: 210x295mm
• mix kolorów

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
NH72461  mix kolorów 8-cyfrowy 210x295 12

Kalkulator 8-cyfrowy

• pudełko z uchwytami z boku
• z motywem Walt Disney
• pojemne i praktyczne
• otwierane od góry
• wymiary: 510x370x240mm
• mix wzorów

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
NH533185  mix kolorów 510x370x240 27

Pudełko składane 
510x370x240mm
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przyborniki na biurka Artykuły szkolne

• tablica łączona
• ½ powierzchni melaminowa – niemagnetyczna
• ½ powierzchni korkowa nie pozostawiająca śladów po pinezkach
• drewniana, lakierowana rama
• do mocowania w poziomie lub pionie
• w komplecie 2 haczyki do zawieszenia na ścianie
• rama żółta, szara, różowa lub niebieska
• rozmiar: 60x40cm
• czarny marker z uchwytem umożliwiającym  

przyklejenie do tablicy oraz 6 pinezek beczułek GRATIS

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GMX03001321  mix kolorów łączona 60x40 20/480

Tablica suchościenna-korkowa Combo 
60x40cm, marker i pinezki GRATIS

• tablica niemagnetyczna
• gładka, powierzchnia melaminowa
• drewniana, lakierowana rama
• do mocowania w poziomie lub pionie
• w komplecie 2 haczyki do zawieszenia na ścianie
• rama żółta, szara, różowa lub niebieska
• rozmiar: 60x40cm
• czarny marker z uchwytem umożliwiającym  

przyklejenie do tablicy GRATIS

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
GMP03001321  mix kolorów lakierowana 60x40 20/480

Tablica suchościeralna  
60x40cm, lakierowana, marker GRATIS

• samoprzylepna tablica z dniami tygodnia
• doskonała do przygotowywania planu tygodnia
• odpowiednia do pisania po niej kredą
• dzięki właściwościom samoprzylepnym można  

ją powiesić niemal wszędzie
• rozmiar: 60x45cm
• kolor czarny
• kreda GRATIS

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
NH298498  czarny samoprzlepna 60x45 12

Tablica-kalendarz  
60x45cm, samoprzylepna, kreda GRATIS

• wykonana w technologii 3D z motywem Walt Disney
• zabezpiecza powierzchnię biurka przed pomazaniem  

lub porysowaniem
• rozmiar: 43x30
• mix wzorów

SKU kolor typ rozmiar (cm) pakow.
NH531907  mix kolorów 3D 43x30 50

Podkładka na biurko 3D 
43x30cm
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Artykuły szkolne bransoletki, żetony

• bransoletka dla dziecka, która w przypadku zaginięcia malca  
pomaga w szybkim odnalezieniu opiekunów/rodziców

• przydatna podczas imprez
• można na niej zapisać imię, nazwisko, numery telefonów  

lub inne informacje
• osoby, które odnajdą zgubę mogą szybko nawiązać kontakt
• taśma jest bardzo wytrzymała i wodoodporna,  

może być wykorzystywana wielokrotnie
• ostrzeżenie: nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat  

ze względu na małe części
• rozmiar: 197x32mm

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
SID001  mix kolorów 197x32 10/200
SID002  mix kolorów 197x32 10/200
SID003  mix kolorów 197x32 10/200
SID004  mix kolorów 197x32 10/200
SID005  mix kolorów 197x32 10/200
SID006  mix kolorów 197x32 10/200
SID007  mix kolorów 197x32 10/200
SID008  mix kolorów 197x32 10/200
SID009  mix kolorów 197x32 10/200

Bransoletka Kid-Id-Band  
197x32mm

• kolorowe, jednorazowe bransoletki
• doskonale sprawdzają się w przypadku organizacji imprez, urodzin, itp.
• miękkie, wygodne oraz wodoodporne
• opakowanie zawiera samoprzylepne bezbarwne etykiety na których 

możemy wydrukować logo, datę bądź inne informacje
• rozmiar: 255x25mm
• 120 sztuk w j.s.
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (mm) pakow.
SEB210  różowy 255x25 20
SEB211  niebieski 255x25 20
SEB212  zielony 255x25 20
SEB213  żółty 255x25 20
SEB215  czarny 255x25 20
SEB216  biały 255x25 20

Bransoletki neonowe  
225x25mm

• plastikowe, żetony przeznaczone dla gastronomii
• służą do bezgotówkowych płatności, depozytów, etc.
• posiadają wytłoczone: symbol gastronomii (awers), litera E (rewers)
• wielokrotnego użytku - pełnią rolę talonów
• średnica: 25mm
• 100 sztuk w j.s.

SKU kolor typ rozmiar (mm) pakow.
SWM001  czerwony E 25 12
SWM002  żółty E 25 12

Żetony „E” 
średnica 25mm
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przyborniki na biurka Artykuły szkolne

TORBY LUXURY DZIECIĘCE

TORBY ŚLUBNE

TORBY EXCLUSIVE

TORBY INTENSIVE
 Posiadamy cztery formaty toreb TI

produkowanych z wysokojakościowego 
papieru barwionego w masie.

Pełna gama wzornicza 
skierowana 

do indywidualnego klienta.

 Posiadamy cztery formaty toreb TE 
produkowanych z wysokojakościowego 

papieru perłowego.

TORBY LUXURY

TORBY CLASSIC

KARNET ZŁOTY

KARNET DIAMENTOWY

KARNET SZAFIROWY

STANDY

Torby dostępne w pięciu rozmiarach, 
uszlachetnione złotą folią lub brokatem. 

 Posiadamy pięć formatów toreb TL 
produkowanych z wysokojakościowego 

papieru, lakierowane bądź matowe 
z lakierem wybiórczym.

 Posiadamy pięć formatów toreb TLS, TCS 
produkowanych z wysokojakościowego 

papieru, lakierowane bądź matowe 
z lakierem wybiórczym lub złoceniem.  Posiadamy cztery formaty toreb TLD

produkowanych z wysokojakościowego 
papieru, lakierowane bądź matowe 

z lakierem wybiórczym.

VERTE S.A.
www.vertesa.pl



Segregatory

Przekładki

Skoroszyty

Teczki zawieszkowe

Pojemniki na teczki

Koszulki

Obwoluty

Listwy zaciskające

Clipboardy

Szufl adki na biurko

Kartoteki

Pojemniki na dokumenty

Klipsy archiwizacyjne

Pudła archiwizacyjne

Teczki na dokumenty

Organizery

Teczki biznesowe

Aktówki

6

18

22

25

27

28

34

35

36

40

48

50

53

58

63

73

74

78

5

archiwizacja
dokumentów

Okładka #3.indd   2-3 2013-12-02   10:40:55


