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Galanteria papierniczapapier

• papier kserograficzny, bezdrzewny
• wysokiej jakości - do stosowania w drukarkach laserowych, 

atramentowych oraz kserokopiarkach.
• technologia ColorLok gwarantuje m.in. żywsze i jaśniejsze barwy, głębszą 

czerń, szybsze schnięcie nadruku
• wykonany zgodnie z ekologiczną normą FSC (C001580) oraz EcoLabel 

(SE/011/02)
• parametry techniczne:
• klasa: B
• gramatura (ISO 536): 80gsm
• białość (ISO 11475): 160CIE
• nieprzeźroczystość (ISO 2471): 93%
• chropowatość (ISO 8791-2): 220 ml/min 
• grubość (ISO 534): 106µm
• 500 arkuszy w j.s.

SKU kolor format klasa białość (CIE) pakow.
PPL500A4  biały A4 B 160 5/240

Papier kserograficzny A4 
klasa B

• papier kserograficzny, bezdrzewny
• do stosowania w drukarkach laserowych, atramentowych oraz 

kserokopiarkach.
• parametry techniczne:
• klasa: C
• gramatura (ISO 536): 80gsm
• białość (ISO 11475): 146CIE (tolerancja +/- 0,5)
• nieprzeźroczystość (ISO 2471): 93%
• grubość (ISO 534): 104µm
• 500 arkuszy w j.s.

SKU kolor format klasa białość (CIE) pakow.
KF01087  biały A4 C 146 5/240

Papier kserograficzny A4 
klasa C

• papier kserograficzny, bezdrzewny
• wyjątkowo gładki, najwyższej jakości - do stosowania w drukarkach 

laserowych, atramentowych, kserokopiarkach oraz do druku offsetowego
• charakteryzuje się obustronną gładkością, wysokokontrastowym zadrukiem 

oraz bardzo wysokim stopniem odwzorowania żądanych kolorów
• technologia ColorLok gwarantuje m.in. żywsze i jaśniejsze barwy, głębszą 

czerń, szybsze schnięcie nadruku
• spełnia wymagania dla papierów trwałych archiwalnych, zgodnie z normą 

ISO 9706 (atest międzynarodowy)
• wykonany zgodnie z ekologiczną normą FSC (C001580) oraz EcoLabel 

(SE/011/02)
• parametry techniczne:
• klasa: A
• gramatura (ISO 536): 80gsm
• białość (ISO 11475): 167CIE
• nieprzeźroczystość (ISO 2471): 93%
• chropowatość (ISO 8791-2): 140 ml/min 
• grubość (ISO 534): 103µm
• 500 arkuszy w j.s.

SKU kolor format klasa białość (CIE) pakow.
PPDCA4  biały A4 A 167 5/240

Papier kserograficzny A4 
klasa A
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Galanteria papiernicza notatniki

• notatnik Conceptum® jest gwarancją najwyższej jakości wykonania
• atrakcyjna kolorystyka nadaje nowoczesności
• luksusowe, prążkowane wykończenie okładki
• zaprojektowany z myślą, aby wszystkie niezbędne materiały znajdowały 

się w jednym miejscu
• posiada dwie zakładki (wstążeczki), elastyczną gumkę, miejsce na 

długopis oraz kieszonkę na 10 wizytówek lub inne karty o wymiarach 
90x60mm

• ilość kartek: 194 (papier chamois) w linie, w tym 20 kartek z perforacją
• gramatura: 80gsm
• format: A5 lub A6
• wymiary: 135x203x20mm lub 95x150x20

Notatnik Conceptum® A5/A6 
w linie, twarda, kolorowa okładka w prążki

SKU kolor rozmiar (mm) format ilość kartek typ pakow.
SCO571  fioletowy 135x203x20 A5 194 w linie 3/21
SCO573  różowy 135x203x20 A5 194 w linie 3/21
SCO575  brązowy 135x203x20 A5 194 w linie 3/21
SCO577  granatowy 135x203x20 A5 194 w linie 3/21

SCO570  fioletowy 95x150x20 A6 194 w linie 3/21
SCO572  różowy 95x150x20 A6 194 w linie 3/21
SCO574  brązowy 95x150x21 A6 194 w linie 3/21
SCO578  niebieski 95x150x22 A6 194 w linie 3/21
SCO576  granatowy 95x150x23 A6 194 w linie 3/21
SCO579  zielony 95x150x24 A6 194 w linie 3/21
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Galanteria papierniczanotatniki

• notatnik Conceptum® jest gwarancją najwyższej jakości wykonania
• atrakcyjna kolorystyka nadaje nowoczesności
• luksusowe, prążkowane wykończenie okładki
• zaprojektowany z myślą, aby wszystkie niezbędne materiały znajdowały 

się w jednym miejscu
• posiada dwie zakładki (wstążeczki), elastyczną gumkę zamykającą, 

miejsce na długopis oraz kieszonkę na 10 wizytówek lub inne karty 
o wymiarach 90x60mm

• ilość kartek: 194 (papier chamois), w kratkę, w tym 20 kartek z perforacją
• gramatura: 80gsm
• format: A5 lub A6
• wymiary: 135x203x20mm lub 95x150x20

SKU kolor rozmiar (mm) format ilość kartek typ pakow.
SCO561  fioletowy 135x203x20 A5 194 w kratkę 3/21
SCO563  różowy 135x203x20 A5 194 w kratkę 3/21
SCO565  brązowy 135x203x20 A5 194 w kratkę 3/21
SCO567  granatowy 135x203x20 A5 194 w kratkę 3/21

SCO560  fioletowy 95x150x20 A6 194 w kratkę 3/21
SCO562  różowy 95x150x20 A6 194 w kratkę 3/21
SCO564  brązowy 95x150x20 A6 194 w kratkę 3/21
SCO568  niebieski 95x150x20 A6 194 w kratkę 3/21
SCO566  granatowy 95x150x20 A6 194 w kratkę 3/21
SCO569  zielony 95x150x20 A6 194 w kratkę 3/21

Notatnik Conceptum® A5/A6  
w kratkę, twarda, kolorowa okładka w prążki

80
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Galanteria papiernicza notatniki

• notatnik Conceptum® jest gwarancją najwyższej jakości wykonania
• klasyczny, biznesowy wygląd
• luksusowe, prążkowane wykończenie okładki
• zaprojektowany z myślą, aby wszystkie niezbędne materiały znajdowały 

się w jednym miejscu
• posiada dwie zakładki (wstążeczki), elastyczną gumkę, miejsce na 

długopis oraz kieszonkę na 10 wizytówek lub inne karty o wymiarach 
90x60mm

• ilość kartek: 194 (papier chamois) w tym 20 kartek z perforacją
• w trzech wariantyach: w kratkę, w linie i gładki
• gramatura: 80gsm
• format: A4, A5 lub A6
• wymiary: 213x295x20, 148x213x20 lub 108x151x20mm

SKU kolor rozmiar (mm) format ilość kartek typ pakow.
SCO111  czarny 213x295x20 A4 194 w kratkę 5/20

SCO121  czarny 148x213x20 A5 194 w kratkę 5/20

SCO131  czarny 108x151x20 A6 194 w kratkę 5/20

SCO112  czarny 213x295x20 A4 194 w linie 5/20

SCO122  czarny 148x213x20 A5 194 w linie 5/20

SCO132  czarny 108x151x20 A6 194 w linie 5/20

SCO110  czarny 213x295x20 A4 194 gładki 5/20

SCO120  czarny 148x213x20 A5 194 gładki 5/20

SCO130  czarny 108x151x20 A6 194 gładki 5/20

Notatnik Conceptum® A4/A5/A6 
twarda, czarna okładka w prążki
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Galanteria papierniczanotatniki

• notatnik Conceptum® jest gwarancją najwyższej jakości wykonania
• ekskluzywana wersja z realistyczną imitacją skóry węża
• okładka pokryta lakierem UV
• zaprojektowany z myślą, aby wszystkie niezbędne materiały znajdowały 

się w jednym miejscu
• posiada dwie zakładki (wstążeczki), elastyczną gumkę, miejsce na 

długopis oraz zintegrowaną wewnętrzną kieszeń
• ilość kartek: 194 (papier chamois) w kropki, w tym 20 kartek z perforacją
• gramatura: 80gsm
• format: A5 lub A6
• wymiary: 130x200x18mm lub 95x140x18mm

Notatnik Conceptum® A5/A6 
w kropki, twarda okładka imitująca skórę węża

SKU kolor rozmiar (mm) format ilość kartek typ pakow.
SCO555  niebieski 130x200x18 A5 194 kropki 3/21
SCO553  szary 130x200x18 A5 194 kropki 3/21
SCO551  brązowy 130x200x18 A5 194 kropki 3/21

SCO550  brązowy 95x140x18 A6 194 kropki 3/21
SCO552  szary 95x140x18 A6 194 kropki 3/21
SCO554  niebieski 95x140x18 A6 194 kropki 3/21
SCO556  zielony 95x140x18 A6 194 kropki 3/21
SCO557  różowy 95x140x18 A6 194 kropki 3/21SW

D
SW

D
SW

D
SW

D
SW

D
SW

D
SW

D
SW

D

• notatnik Conceptum® jest gwarancją najwyższej jakości wykonania
• wyraź siebie z nowym notatnikiem w filcowej okładce
• zaprojektowany z myślą, aby wszystkie niezbędne materiały znajdowały 

się w jednym miejscu
• posiada dwie zakładki (wstążeczki), elatyczne lub magnetyczne zapięcie, 

miejsce na długopis oraz zintegrowaną wewnętrzną kieszeń
• ilość kartek: 194 (papier chamois) w linie lub gładki w tym 20 kartek 

z perforacją
• gramatura: 80gsm
• format: A5 lub A6
• wymiary: 135x202x17,4mm lub 101x148x17,4mm

Notatnik Conceptum® A5/A6  
gładki, twarda, okładka pokryta filcem

SKU kolor rozmiar (mm) format ilość kartek typ pakow.
SCO543  szary 135x202x17,4 A5 194 w linie 3/21

SCO541  różowy 101x148x17,4 A6 194 gładki 3/21
SCO542  szary 101x148x17,4 A6 194 gładki 3/21
SCO544  fioletowy 101x148x17,4 A6 194 gładki 3/21
SCO545  turkusowy 101x148x17,4 A6 194 gładki 3/21
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Galanteria papiernicza kołonotatniki

• kołonotatnik, format A4 lub A5, w kratkę
• okładki wykonane z lakierowanego, sztywnego kartonu
• ilość kartek: 160
• w niebieską kratkę 5x5mm
• gramatura kartek: 60gsm (zaokrąglone rogi)
• dzięki perforacji możliwość wpinania kartek do segregatorów lub 

skoroszytów
• na górze kartki miejsce na wpisanie daty, tematu, tytułu, nagłówka, itp.
• dłuższe krawędzie posiadają kolorowe krawędzie ułatwiające 

prowadzenie uporządkowanych notatek
• dziurkowanie: 4 lub 6
• mix kolorów

SKU kolor format ilość kartek typ dziurkowanie pakow.
LP32890  mix kolorów A4 160 w kratkę 4 24/24

LP32892  mix kolorów A5 160 w kratkę 6 20/20

Kołonotatnik Inspire A4/A5  
w kratkę

• kołonotatnik, format A4 lub A5, w kratkę
• okładki wykonane z lakierowanego, bardzo sztywnego kartonu
• ilość kartek: 140
• w niebieską kratkę 5x5mm
• gramatura kartek: 70gsm
• dzięki perforacji możliwość wpinania kartek do segregatorów lub 

skoroszytów
• na górze kartki miejsce na wpisanie daty, tematu, tytuły, nagłówka, itp.
• dłuższe krawędzie posiadają kolorowe krawędzie ułatwiające 

prowadzenie uporządkowanych notatek
• dziurkowanie: 4 lub 6
• kolor czerwony

SKU kolor format ilość kartek typ dziurkowanie pakow.
LP32894  czerwony A4 140 w kratkę 4 24/24

LP32900  czerwony A5 140 w kratkę 6 20/20

Kołonotatnik Multi A4/A5 
w kratkę

SKU kolor format ilość kartek typ dziurkowanie pakow.
LP29632  niebieski A4 160 w kratkę 4 24/24

LP29569  niebieski A5 160 w kratkę 6 20/20

• kołonotatnik, format A4 lub A5, w kratkę
• okładki wykonane z wytrzymałego polipropylenu
• ilość kartek: 160
• w niebieską kratkę 5x5mm
• gramatura kartek: 70gsm (zaokrąglone rogi)
• dzięki perforacji możliwość wpinania kartek do segregatorów lub 

skoroszytów
• na górze kartki miejsce na wpisanie daty, tematu, tytuły, nagłówka, itp.
• dłuższe krawędzie posiadają kolorowe krawędzie ułatwiające 

prowadzenie uporządkowanych notatek
• dziurkowanie: 4 lub 6
• kolor niebieski

Kołonotatnik Think A4/A5  
w kratkę

60

70

70
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Galanteria papierniczakołonotatniki

• kołonotatnik, format A4 lub A5, w kratkę
• ilość kartek: 80
• kratka o wymiarach 5x5mm
• gramatura kartek: 70gsm
• dzięki perforacji możliwość wpinania do segregatorów lub skoroszytów
• dziurkowanie: 4 lub 6
• kolor szaro-zielony

SKU kolor format ilość kartek typ dziurkowanie pakow.
KF01981  szaro-zielony A4 80 w kratkę 4 10/40/1200

KF00258  szaro-zielony A5 80 w kratkę 6 5/30/2100

Kołonotatnik A4/A5 
w kratkę

• kołonotatnik, format A4 lub A5, w linię
• ilość kartek: 80
• odstęp między liniami 9mm
• gramatura kartek: 70gsm
• dzięki perforacji możliwość wpinania do segregatorów lub skoroszytów
• dziurkowanie: 4 lub 6
• kolor szaro-zielony

SKU kolor format ilość kartek typ dziurkowanie pakow.
KF01983  szaro-zielony A4 80 w linie 4 10/40/1200

KF10039  szaro-zielony A5 80 w linie 6 5/40/2100

Kołonotatnik A4/A5 
w linie

• kołonotatnik, format A4 lub A5, w kratkę
• ilość kartek: 80
• w czarną kratkę 5x5mm
• gramatura kartek: 60-80gsm
• gramatura okładki: 300gsm
• boczna spirala
• perforacja ułatwiająca oddzieranie kart wzdłuż spirali
• miejsce opisowe
• dziurkowanie: 4
• A4 - margines wew. ok. 40mm
• A5 - margines wew. ok. 28mm / zew. ok. 20mm
• mix kolorów

SKU PBS SKU kolor format ilość 
kartek typ dziurko- 

wanie pakow.

16058011-99 7525001PL-99  mix kol. A4 80 w kratkę 4 5/40/2100

16058021-99 7524001PL-99  mix kol. A5 80 w kratkę 4 5/80/2400

Kołonotatnik A4/A5  
w kratkę

70
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Galanteria papiernicza bruliony, bloki, wkłady

• jednostronnie powleczona masą barwiącą
• ilość wyraźnych kopii wykonanych jednocześnie: 8-10 szt.
• ilość kopii z tego samego miejsca: min. 10 szt.
• gramatura: 28gsm ± 2
• masa barwiąca zawiera specjalny składnik woskowy zapewniający 

właściwości samoregenerujące oraz możliwość wielokrotnego użycia
• odbitki wykonane przy pomocy kalki maszynowej są odporne  

na działanie światła - nie wykazują żadnych zmian nasilenia barwy pod 
wpływem działania światła

• okres przydatności do użytku: min. 12 miesięcy od daty produkcji
• rozmiar: 210x297mm
• 50 lub 100 sztuk w j.s.
• kolor czarny (maszynowa) lub fioletowy (ołówkowa)

SKU kolor format typ ilość kartek pakow.
1922950PL-01  czarny A4 maszynowa 50 60/2400

1922100PL-01  czarny A4 maszynowa 100 60/2400

1923950PL-23  fioletowy A4 ołówkowa 50 60/2400

1923100PL-23  fioletowy A4 ołówkowa 100 60/2400

Kalka A4 
maszynowa/ołówkowa

• ilość kartek: 100 lub 50
• w niebieską kratkę 5x5mm
• gramatura kartek: 60-80gsm
• gramatura okładki: 120gsm (przód) oraz 200gsm (tył)
• miejsca opisowe
• klejony po krótkim boku
• mix kolorów

SKU PBS SKU kolor format ilość kartek typ pakow.
16040011-99 7534001PL-99  mix kolorów A4 100 w kratkę 5/30/1080

16045011-99 7536001PL-99  mix kolorów A4 50 w kratkę 10/60/2160

16040021-99 7535001PL-99  mix kolorów A5 100 w kratkę 5/30/1080

16045021-99 7537001PL-99  mix kolorów A5 50 w kratkę 10/60/2160

Blok biurowy A4/A5 
w kratkę

• dostosowany do segregatorów ringowych oraz z mechanizmem 
dźwigniowym z dociskaczem

• w niebieską kratkę 5x5mm
• gramatura papieru: 70-80gsm
• indywidualnie foliowany
• format: A4 lub A5
• 50 lub 100 kartek w j.s.

SKU PBS SKU kolor format ilość kartek typ pakow.
14030015-99 8321001PL-99  mix kolorów A4 100 w kratkę 10/780

14035013-14 8323001PL-09  biały A4 50 w kratkę 20/1560

14035013-99 8323001PL-99  mix kolorów A4 50 w kratkę 20/1560

14030025-99 8320001PL-99  mix kolorów A5 100 w kratkę 10/1560

14035023-14 8322001PL-09  biały A5 50 w kratkę 20/3120

Wkład do segregatora A4/A5 
w kratkę

BLOK BIUROWY
A4 –100 kartek – w kratkę

NOTEPAD
A4  –100 sheets – squared

P

ER CI

G U A R A N T E
E

WKŁADY DO 
SEGREGATORA
100 szt. – A4 – mix kolorów

REFILL PADS
100 pcs. – A4 – assorted

PL  PBS Connect Polska Sp. z o.o. 
ul. Annopol 3,  
03-236 Warszawa 
www.pbspolska.eu

SLO  Biroprodaja d.o.o. 
Obrtna ulica 30,  
SI-9000 Murska Sobota 
www.biroprodaja.si

HU  PBS Hungária Kft. 
Építész utca -12. 1 
116 Budapest 
www.pbs.hu

HU  AS Lavex 
Aleksandri 13,  
EE-51004 Tartu 
www.lavex.ee

CZ  Büroprofi s.r.o. 
Hlinská 456/2,  
370 01 České Budějovice 
www.bueroprofi.cz

LT  Dolovija 
T.Ševčenkos g. 15/14,  
LT-03223 Vilnius 
www.dolovija.lt  

SK  Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 
Stará Vajnorská 3/A,  
83 104 Bratislava,  
www.bueroprofikanex.sk

HR  Fokus d.o.o. 
Koledovčina 4, 
10000 Zagreb 
www.fokus.hr

SK  Lamitec spol. s.r.o 
Plynárenská 2, 
SK-821 09 Bratislava 
www.lamitec.sk

CZ  Office line Boué spol.s r.o 
Poděbradská 61a/261, 
198 00 Praha  
http://www.officeline.cz

HU  Corwell Kft. 
Pallag u. 37., 
H-2120 Dunakeszi  
www.corwell.hu

SLO  Biromat d.o.o. 
Brnčičeva 29, 
1231 Ljubljana-Črnuče 
www.biromat.si

RO  REBEKA  Com Serv SRL 
Green Parc sos. centura Bucuresti 
nord nr. 24-26 tunari, Ilfov  
www.rebeka.ro

BY  УП “Мартек” 
ул.Скрыганова 6-2401 Г,  
BY-220073 Минск 
www.martek-by.com

UA  ТОВ «Компанія «Імпорт-Офіс» Українав 
ул. Гусовського 12/7, 
010011 м.Київ 
www.import-office.com.ua

RO  S.C. OBI ROM IMPORT-EXPORT S.R.L. 
Str. 23 August, nr 79A, ap. 23,  
075100 Otopeni, Ilfov 
www.obirom.ro

BG  O Plus EOOD  
Business Park Sofia Bldg. 12A, floor 2 
Mladost 4,1766 Sofia  
http://www.oplus.bg nr art. 14030015-99

WKŁADY DO 
SEGREGATORA
100 szt. – A5 – mix kolorów

REFILL PADS
100 pcs. – A5 – assorted

PL	 �PBS�Connect�Polska�Sp.�z�o.o.
ul.	Annopol	3,		
03-236	Warszawa	
www.pbspolska.eu

SLO	 �Biroprodaja�d.o.o.
Obrtna	ulica	30,		
SI-9000	Murska	Sobota	
www.biroprodaja.si

HR	 �Fokus�d.o.o.
Koledovčina	4,	
10000	Zagreb	
www.fokus.hr

SK	 �Lamitec�spol.�s.r.o
Plynárenská	2,	
SK-821	09	Bratislava	
www.lamitec.sk

CZ	 �Office�line�Boué�spol.s�r.o
Poděbradská	61a/261,	
198	00	Praha		
http://www.officeline.cz

HU	 �Corwell�Kft.
Pallag	u.	37.,	
H-2120	Dunakeszi		
www.corwell.hu

HU	 �PBS�Hungária�Kft.
Építész	utca	-12.	1	
116	Budapest	
www.pbs.hu

HU	 �AS�Lavex
Aleksandri	13,		
EE-51004	Tartu	
www.lavex.ee

CZ	 �Büroprofi�s.r.o.
Hlinská	456/2,		
370	01	České	Budějovice	
www.bueroprofi.cz

UA	 �ТОВ�«Компанія�«Імпорт-Офіс»�Українав
ул.	Гусовського	12/7,	
010011	м.Київ	
www.import-office.com.ua

LT	 �Dolovija
T.Ševčenkos	g.	15/14,		
LT-03223	Vilnius	
www.dolovija.lt		

SK	 �Büroprofi�Kanex�Slovakia�s.r.o.
Stará	Vajnorská	3/A,		
83	104	Bratislava,		
www.bueroprofikanex.sk

SLO	 �Biromat�d.o.o.
Brnčičeva	29,	
1231	Ljubljana-Črnuče	
www.biromat.si

RO	 �REBEKA��Com�Serv�SRL
Green	Parc	sos.	centura	Bucuresti	
nord	nr.	24-26	tunari,	Ilfov		
www.rebeka.ro

RO	 �S.C.�OBI�ROM�IMPORT-EXPORT�S.R.L.
Str.	23	August,	nr	79A,	ap.	23,		
075100	Otopeni,	Ilfov	
www.obirom.ro

BY	 �УП�“Мартек”
ул.Скрыганова	6-2401	Г,		
BY-220073	Минск	
www.martek-by.com

BG	 �O�Plus�EOOD�
Business	Park	Sofia	Bldg.	12A,	floor	2	
Mladost	4,1766	Sofia		
http://www.oplus.bg

nr art. 14015211-14
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• brulion, format A4 lub A5, w kratkę
• ilość kartek: 96
• w kratkę 5x5mm
• gramatura kartek: 55gsm
• gramatura okładki: 1000gsm
• wewnętrzne strony z linią marginesu w kolorze czerwonym
• kolor biało-czerwony

SKU kolor format ilość kartek typ pakow.
16031111-99  biało-czerwony A4 96 w kratkę 5/40/1000

16031211-99  biało-czerwony A5 96 w kratkę 10/80/2000

Brulion A4/A5 
w kratkę

55
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Galanteria papiernicza bloczki

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) gratis pakow.
3M-FT510111758 żółty 653Y-24 VP standard 38x51 21+3x100 70 3 bloczki tel.

3M-FT510110388 żółty 653-1T ekologiczne 38x51 24x100 80 brak tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510060476 żółty 653 38x51 3x100 70 tel.

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7585001/1 żółty 38x51 3x100 70 36/144/42336

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF10500 żółty 38x51 3x100 63 4/96/13440

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7591001PL-11 żółty 38x51 3x100 70 3/108/432

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 21+3/24x100 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 70 lub 80gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• wersja ekologiczna posiada certyfikat BLUE ANGEL
• 21+3 lub 24 sztuki w j.s.
• 3 bloczki GRATIS

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 3x100 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• 3 sztuki w j.s.

• uniwersalne żółte karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 3x100 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 70gsm ± 4%
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

• uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• ilość karteczek: 3x100 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 63gsm
• warstwa z klejem wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody
• 3 sztuki w j.s.

• uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 3x100 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 70gsm
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny (653)
38x51mm, 24x100 karteczek, 3 bloczki GRATIS

Bloczek samoprzylepny (653)
38x51mm, 3x100 karteczek

Bloczek samoprzylepny
38x51mm, 3x100 karteczek

Bloczek samoprzylepny
38x51mm, 3x100 karteczek

Bloczek samoprzylepny
38x51mm, 3x100 karteczek
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• żółte karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 12x90 w rozmiarze 51x51mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• 12 sztuk w j.s.

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 51x76mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

• uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 51x76mm
• gramatura: 70gsm
• klej umieszczony wzdłuż krótszego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (622-12SSCY-EU)
51x51 mm, 12x90 karteczek

Bloczek samoprzylepny (656)
51x76mm, 1x100 karteczek

• uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 51x76mm
• gramatura: 63gsm
• warstwa z klejem wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny
51x76mm, 1x100 karteczek

Bloczek samoprzylepny
51x76mm, 1x100 karteczek

• uniwersalne żółte karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 51x76mm
• gramatura: 70gsm ± 4%
• klej umieszczony wzdłuż krótszego boku
• klej usuwalny za pomocą wody 

Bloczek samoprzylepny
51x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7584001 żółty 51x76 1x100 70 12/288/22176

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF10501 żółty 51x76 1x100 63 12/192/19200

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7592001PL-11 żółty 51x76 1x100 70 12/288

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT500072853 żółty 656 51x76 1x100 70 192

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70005197937 żółty 622-12SSCY-EU 51x51 12x90 74 tel.
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) gratis pakow.
3M-70005197887 żółty 654-12SSCY-EU 76x76 12x90 74 brak tel.

3M-70005198331 żółty 654-P12SSCY-EU 76x76 10+2x90 74 2 bloczki tel.

3M-70005197911 żółty 654-6SSCY-EU 76x76 6x90 74 brak tel.

3M-70005198315 żółty 654-P6SSCY-EU 76x76 5+1x90 74 1 bloczek tel.

3M-FT510093741 żółty 654-S 76x76 1x90 74 brak tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510110347 żółty 654-1T 76x76 16x100 80 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510060518 żółty 654 76x76 1x100 70 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) gratis pakow.
3M-FT510111766 żółty 654Y-16 VP 76x76 14+2x100 70 2 bloczki tel.

• żółte karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 1-12x90 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• 1, 5+1, 6, 10+2 lub 12 sztuk w j.s.
• 1 lub 2 bloczki GRATIS

• żółte karteczki, funkcjonalne i ekologiczne
• ilość karteczek: 16x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 80gsm
• produkt i opakowanie w 100% z surowców wtórnych
• bloczki wykonane z całkowicie odbarwionego i utylizowanego włókna
• pakowane w karton zbiorczy, w którym pojedyncze bloczki nie są foliowane
• posiadają certyfikat BLUE ANGEL
• 16 sztuki w j.s.

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 14+2x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• 14+2 sztuk w j.s.
• 2 bloczki GRATIS

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (654)
76x76mm, 1/6/12x90 karteczek, bloczki GRATIS

Bloczek samoprzylepny (654)
76x76mm, 1x100 karteczek

Bloczek samoprzylepny (654Y-16 VP)
76x76mm, 14+2x100 karteczek, 2 bloczki GRATIS

Bloczek samoprzylepny, ekologiczny (654-1T)
76x76mm, 16x100 karteczek
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SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7586001 żółty 76x76 1x100 70 12/144/17136

• uniwersalne kolorowe karteczki, idealne do przekazywania wiadomości, najwyższa jakość produktu
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm ± 4%
• klej usuwalny za pomocą wody
• produkt wyróżniony tytułem "Produkt Roku" podczas targów Meeting Premiera

Bloczek samoprzylepny
76x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF10514 żółty 76x76 1x75 70 6/96
KF10515 zielony 76x76 1x75 70 6/96
KF10516 różowy 76x76 1x75 70 6/96

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF10502 żółty 76x76 1x100 63 12/144/20160

• popularne karteczki do zastosowania w pracy, szkole i domu
• ilość karteczek: 1x75 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm
• możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody

• uniwersalne żółte karteczki, w najpopularniejszym formacie
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 63gsm
• warstwa z klejem wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny Brilliant
76x76mm, 1x75 karteczek

Bloczek samoprzylepny
76x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7593001PL-11 żółty 76x76 1x100 70 12/144

• uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm
• klej umieszczony wzdłuż krótszego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny
76x76mm, 1x100 karteczek
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT500072846 żółty 657 102x76 1x100 70 tel.

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 102x76mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Bloczek samoprzylepny (657)
102x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7587001 żółty 105x76 1x100 70 12/144/11088

• uniwersalne żółte karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 105x76mm
• gramatura: 70gsm ± 4%
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny
105x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF01410 żółty 102x76 1x100 63 12/96

• uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 102x76mm
• gramatura: 63gsm
• warstwa z klejem wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny
102x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7594001PL-11 żółty 101x76 1x100 70 12/144

• uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 101x76mm
• gramatura: 70gsm
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny
101x76mm, 1x100 karteczek
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) gratis pakow.
3M-70005197903 żółty 655-12SSCY-EU 127x76 12x90 74 brak tel.

3M-70005198356 żółty 655-P12SSCY-EU 127x76 10+2x90 74 2 bloczki tel.

3M-70005197895 żółty 655-6SSCY-EU 127x76 6x90 74 brak tel.

3M-70005198307 żółty 655-P6SSCY-EU 127x76 5+1x90 74 1 bloczek tel.

3M-FT510093667 żółty 655-S 127x76 1x90 74 brak tel.

• żółte karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 1-12x90 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• 1, 5+1, 6, 10+2 lub 12 sztuk w j.s.
• 1 lub 2 bloczki GRATIS

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (655)
127x76mm, 1/6/12x90 karteczek, bloczki GRATIS

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510060526 żółty 655 127x76 1x100 70 tel.

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Bloczek samoprzylepny (655)
127x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) gratis pakow.
3M-FT510111774 żółty 655Y-16 VP 127x76 14+2x100 70 2 bloczki tel.

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 14+2x100 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania 
 wiadomości i przypomnień
• 14+2 sztuki w j.s.
• 2 bloczki GRATIS

Bloczek samoprzylepny (655Y)
127x76mm, 16x100 karteczek, 2 bloczki GRATIS

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510110362 żółty 655-1T 127x76 16x100 80 tel.

• żółte karteczki, funkcjonalne i ekologiczne
• ilość karteczek: 16x100 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 80gsm
• produkt i opakowanie w 100% z surowców wtórnych
• bloczki wykonane z całkowicie odbarwionego i utylizowanego włókna
• pakowane w karton zbiorczy, w którym pojedyncze bloczki nie są foliowane
• posiadają certyfikat BLUE ANGEL
• 16 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny, ekologiczny (655-1T)
127x76mm, 16x100 karteczek
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SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7588001 żółty 127x76 1x100 70 12/10080

• uniwersalne żółte karteczki, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 70gsm ± 4%
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny
127x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF10503 żółty 127x76 1x100 63 12/144/8640

• uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 63gsm
• warstwa z klejem wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny,
127x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7595001PL-11 żółty 127x76 1x100 70 12/144

• uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 70gsm
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny
127x76mm, 1x100 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510010612 żółty 659 152x102 1x100 70 tel.

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 152x102mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Bloczek samoprzylepny (659)
152x102mm, 1x100 karteczek
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• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 152x102mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień Bloczki samoprzylepne Post-it®

Paleta ENERGETYCZNA
Bloczki samoprzylepne Post-it®

Paleta RADOSNA
Bloczki samoprzylepne Post-it®

Paleta MARZYCIELSKA
Bloczki samoprzylepne Post-it®

Paleta SPOKOJNA
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-FT510283532 mix kolorów 653-TFEN 38x51 12x100 70-72 paleta energetyczna tel.
3M-FT510283508 mix kolorów 653-MTDR 38x51 12x100 70-72 paleta marzycielska tel.
3M-FT510283474 mix kolorów 653-MLBA 38x51 12x100 70-72 paleta spokojna tel.
3M-FT510283441 mix kolorów 653-FLJO 38x51 12x100 70-72 paleta radosna tel.

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• ilość karteczek: 12x100 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 70-72gsm
• dodaj więcej kolorów swoim wiadomościom
• idealne do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• 12 sztuk w j.s.

• kolorowe karteczki samoprzylepne, funkcjonalne i ekologiczne
• ilość karteczek: 24x100 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 80gsm
• produkt i opakowanie w 100% z surowców wtórnych
• bloczki wykonane z całkowicie odbarwionego i utylizowanego włókna
• pakowane w karton zbiorczy, w którym pojedyncze bloczki nie są foliowane
• posiadają certyfikat BLUE ANGEL
• 24 sztuki w j.s.

Bloczek samoprzylepny (653-TFEN)
38x51mm, 12x100 karteczek

Bloczek samoprzylepny, ekologiczny (653-1RPT)
38x51mm, 24x100 karteczek

SKU kolor marka rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF02516 mix kolorów Q-Connect 38x51 3x4x100 70 12

7585183S-99 mix kolorów Donau 38x51 3x100 70 48/14112

• kolorowe karteczki samoprzylepne, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• ilość karteczek: 3x100/3x4x100 w rozmiarze 38x51mm
• karteczki w 3 lub 4 kolorach
• gramatura: 70gsm
• możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody
• 3 lub 12 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny
38x51mm, 3x100/3x4x100 karteczek
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510110396 mix kolorów 653-1RPT 38x51 24x100 80 tel.
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-70005198174 mix kolorów 622-12SS-EG 51x51 12x90 74 promienne kolory tel.

3M-70005198182 mix kolorów 622-12SS-JP 51x51 12x90 74 energiczne kolory tel.

• kolorowe karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 12x90 w rozmiarze 51x51mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• 12 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (622)
51x51mm, 12x90 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-70005197929 mix kolorów 654-6SS-EG 76x76 6x90 74 promienne kolory tel.
3M-70005198075 mix kolorów 654-6SS-JP 76x76 6x90 74 energiczne kolory tel.
3M-70005198141 turkusowy 654-6SS-AW 76x76 6x90 74 morska fala tel.
3M-70005198125 czerwony 654-6SS-PO 76x76 6x90 74 czerwień tel.
3M-70005198133 niebieski 654-6SS-EB 76x76 6x90 74 elektryzujący błękit tel.

• kolorowe karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 6x90 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• 6 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (654-6SS)
76x76mm, 6x90 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70005165991 mix kolorów 654 -12SSUC 76x76 12x90 74 12

3M-70071213642 mix kolorów 654S-N 76x76 5x90 74 24

• kolorowe karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 5/12x90 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• 5 lub 12 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (654S-N)
76x76mm, 5/12x90 kartek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7586012-99 mix kolorów 76x76 12x100 70 12/1428

• karteczki samoprzylepne w różnych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze 
 jak i domu
• ilość karteczek: 12x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm ± 4%
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• 12 sztuk w j.s.
• mix kolorów (6 żółtych, 2 niebieskie, 2 różowe, 2 zielone)

Bloczek samoprzylepny
76x76mm, 12x100 karteczek
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-FT510283540 mix kolorów 654-TFEN 76x76 6x100 70-72 paleta energetyczna tel.
3M-FT510283516 mix kolorów 654-MTDR 76x76 6x100 70-72 paleta marzycielska tel.
3M-FT510283482 mix kolorów 654-MLBA 76x76 6x100 70-72 paleta spokojna tel.
3M-FT510283458 mix kolorów 654-FLJO 76x76 6x100 70-72 paleta radosna tel.

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70-72gsm
• dodaj więcej kolorów swoim wiadomościom
• idealne do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• 6 sztuk w j.s. 

Bloczek samoprzylepny (654)
76x76mm, 6x100 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510091794 truskawkowy 654-RB 76x76 1x100 70-72 tel.
3M-FT510091752 morski 654-RB 76x76 1x100 70-72 tel.
3M-FT510091778 wiosenny 654-RB 76x76 1x100 70-72 tel.

3M-FT510010190 jaskrawy różowy 654-NP 76x76 1x100 70-72 72
3M-FT510010174 jaskrawy żółty 654-NY 76x76 1x100 70-72 72
3M-FT510010182 jaskrawy zielony 654-NG 76x76 1x100 70-72 72

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70-72gsm
• dodaj więcej kolorów swoim wiadomościom
• idealne do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Bloczek samoprzylepny (654N)
76x76mm, 1x100 karteczek

• kolorowe karteczki, funkcjonalne i ekologiczne
• ilość karteczek: 16x100 w rozmiarze 76x76mm lub 127x76mm
• gramatura: 80gsm
• produkt i opakowanie w 100% z surowców wtórnych
• bloczki wykonane z całkowicie odbarwionego i utylizowanego włókna
• pakowane w karton zbiorczy, w którym pojedyncze bloczki nie są foliowane
• posiadają certyfikat BLUE ANGEL
• 16 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny, ekologiczny (654-1RPT/655-1RPT)
76x76/127x76mm, 16x100 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510110354 mix kolorów 654-1RPT 76x76 16x100 80 tel.

3M-FT510110370 mix kolorów 655-1RPT 127x76 16x100 80 tel.
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-70005198067 mix kolorów 655-6SS-EG 127x76 6x90 74 promienne kolory tel.
3M-70005198059 mix kolorów 655-6SS-JP 127x76 6x90 74 energiczne kolory tel.

• kolorowe karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 6x90 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 74gsm
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• 6 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (655-6SS)
127x76xmm, 6x90 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-FT510283557 mix kolorów 655-TFEN 127x76 6x100 70-72 paleta energetyczna tel.
3M-FT510283524 mix kolorów 655-MTDR 127x76 6x100 70-72 paleta marzycielska tel.
3M-FT510283490 mix kolorów 655-MLBA 127x76 6x100 70-72 paleta spokojna tel.
3M-FT510283466 mix kolorów 655-FLJO 127x76 6x100 70-72 paleta radosna tel.

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 70-72gsm
• dodaj więcej kolorów swoim wiadomościom
• idealne do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• 6 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny (655)
127x76mm, 6x100 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70071213691 mix kolorów 655S-N 127x76 5x90 74 24

• kolorowe karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 5x90 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• 5 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (655S-N)
127x76mm, 5x90 karteczek
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EtiudoMaker®
http://etiuda.pbspolska.eu
• fantastycznie proste, skuteczne i bezpłatne  
 narzędzie dla każdej hurtowni i firmy biuroserwisowej
• umożliwia dokonanie personalizacji ulotek  
 reklamowych PBS Connect Polska 
• spersonalizowaną ulotkę można wydrukować,  
 zapisać i dystrybuować jako PDF lub przesłać jako link
• nie wymaga instalacji na komputerze – wystarczy  
 wpisać do wyszukiwarki podany adres URL
• całość operacji zajmuje maks. 3 minuty

1.   Wpisz  http://etiuda.pbspolska.eu do swojej przeglądarki internetowej.

2.   Wybierz ulotkę, na jaką chcesz nanieść swoje dane teleadresowe i ceny.

3.   Rozpocznij edycję.

4.   Po uzupełnieniu danych, załaduj swoje logo (preferowany format pliku: .png).

5.   Tak spersonalizowaną ulotkę możesz zapisać jako plik PNG, plik PDF, wydrukować
   lub przesłać jako link.

I tak bez ograniczeń.  Zapraszamy!

2.

3.
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...a teraz Z-notes
oraz karteczki w linie i kratkę
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70005197796 żółty R330-12SS-CY 76x76 12x90 74 tel.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky Z-Notes (R330-12SS-CY)
76x76mm, 12x90 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-70005197853 mix kolorów R330-6SS-EG 76x76 6x90 74 promienne kolory tel.

3M-70005197861 mix kolorów R330-12SS-EG 76x76 12x90 74 promienne kolory tel.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky Z-Notes (R330)
76x76mm, 6/12x90 karteczek

Bloczek samoprzylepny Super Sticky Z-Notes (R330)
76x76mm, 6/12x90 karteczek

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• ilość karteczek: 12x90 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - kleję się do trudnych powierzchni
• są połączeniem współczesności i klasyki
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone  
 w harmonijkę
• ilość karteczek: 6/12x90 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - kleję się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika,  
 kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie  
 wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania  
 wiadomości i przypomnień

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone  
 w harmonijkę
• ilość karteczek: 6/12x90 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - kleję się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika,  
 kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie  
 wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania  
 wiadomości i przypomnień

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) kolorystyka pakow.
3M-70005197846 mix kolorów R330-6SS-JP 76x76 6x90 74 energiczne kolory tel.

3M-70005197879 mix kolorów R330-12SS-JP 76x76 12x90 74 energiczne kolory tel.
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• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70-72gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Bloczek samoprzylepny Z-Notes (R-330)
76x76mm, 1x100 karteczek

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70-72gsm
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• kolor przplatany pastelowy/neonowy

Bloczek samoprzylepny Z-Notes (R330)
76x76mm, 1x100 karteczek

• kolorowe karteczki, wykorzystaj gdy żółte Cię znudzą
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70-72gsm
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• mix kolorów (neonowy)

Bloczek samoprzylepny Z-Notes (R-330-NR)
76x76mm, 6x100 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510000092 żółty R-330 76x76 1x100 70-72 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510118738 różowy R330NAP 76x76 1x100 70-72 tel.
3M-FT510118746 zielony R330NAG 76x76 1x100 70-72 tel.

3M-FT510027590 żółto-różowy R330-NA 76x76 1x100 70-72 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510089939 mix kolorów R-330-NR 76x76 6x100 70-72 tel.
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• żółte lub kolorowe karteczki, funkcjonalne i ekologiczne
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• ilość karteczek: 6/16x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 80gsm
• produkt i opakowanie w 100% z surowców wtórnych
• bloczki wykonane z surowców wtórnych, z całkowicie odbarwionego utylizowanego włókna
• pakowane bez indywidualnych folii, w ekologicznym kartonie zbiorczym,    
 wykonanym z niefarbowanej i niewybielanej tektury
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• posiadają certyfikat BLUE ANGEL
• 6 lub 16 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny ekologiczne Z-notes (R330-1/R330 - 1RPT)
76x76mm, 6/16x100 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510280090 żółty R330-1T 76x76 16x100 80 tel.

3M-FT510280108 żółty R330-1B 76x76 6x100 80 tel.

3M-FT510280082 mix kolorów R330 - 1RPT 76x76 16x100 80 tel.

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF02161 żółty 76x76 1x100 63 12/144/14400

• uniwersalne żółte karteczki, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• karteczki złączone w harmonijkę, tzw. "zetkę"
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 63gsm
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny typu Z
76x76mm, 1x100 karteczek

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• ilość karteczek: 16x90 w rozmiarze 127x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - kleję się do trudnych powierzchni
• są połączeniem współczesności i klasyki
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Bloczek samoprzylepny Super sticky Z-Notes (R350-12SS-CY)
127x76mm, 12x90 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70005197838 żółty R350-12SS-CY 127x76 16x100 74 tel.
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SKU kolor ID ilość karteczek pakow.
3M-FT510102336 czarny DS100-VP 12x100 tel.

SKU kolor ID ilość karteczek pakow.
3M-FT510118647 czarny C2014Y12 10+2x100 tel.

SKU kolor ID ilość karteczek pakow.
3M-FT510078098 czarny C2014 1x100 tel.

• zestaw Combi-Millenium
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają  
 się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć  
 karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości  
 i przypomnień
• zestaw zawiera: 12x100 karteczek w rozmiarze 76x76mm,  
 podajnik Combi-Millenium,  zakładkę Post-it

• zestaw Millenium
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne    
 wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć   
 karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości  
 i przypomnień
• zestaw zawiera: 10+2x100 karteczek w rozmiarze 76x76mm,   
 podajnik Millenium, zakładkę Post-it
• 2 bloczki GRATIS

• zestaw Millenium
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne    
 wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę  
 i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości  
 i przypomnień
• zestaw zawiera: 1x100 karteczek w rozmiarze 76x76mm,   
 podajnik Millenium, zakładkę Post-it
• 1 bloczek GRATIS

Zestaw promocyjny Z-Notes (DS100-VP)
podajnik Combi-Millenium + 12 bloczków + zakładka

Zestaw promocyjny Z-Notes (C2014Y12)
podajnik Millenium z 12 bloczkami, 2 bloczki GRATIS

Podajnik do bloczków samoprzylepnych Millenium Z-Notes (C2014)
1 bloczek GRATIS
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SKU kolor ID ilość karteczek pakow.
3M-FT510283599 jasnoniebieski CRV-8P 8x100 tel.

• zestaw Curve
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę  
 i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• zestaw zawiera: 8x100 karteczek w rozmiarze 76x76mm, podajnik Curve
• podajnik Curve GRATIS

Zestaw bloczków samoprzylepnych Z-notes (CRV-8P)
76x76mm, 8x100 karteczek, podajnik Curve GRATIS

• podajnik kartonowy z ekologicznymi bloczkami Z-notes
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• bloczki wykonane w 100% z surowców wtórnych
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• zestaw zawiera: 1x200 ekologicznych karteczek w rozmiarze 76x76mm i podajnik kartonowy
• posiadaja certyfikat BLUE ANGEL

Podajnik ekologiczny kartonowy bloczków Z-notes (B330-1RG)
76x76mm, 1x200 karteczek

• podajnik kartonowy z bloczkami Z-notes
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• zestaw zawiera: 1x200 karteczek w rozmiarze 76x76mm i podajnik kartonowy

Podajnik kartonowy bloczków Z-notes (B330-NA-EU)
76x76mm, 1x200 karteczek

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek pakow.
3M-70005039345 żółto-różowy B330-NA-EU 76x76 1x200 12
3M-70005014355 różowy B330FL-EU 76x76 1x200 12
3M-70005014363 zielony B330SE-EU 76x76 1x200 12
3M-70071494010 różowo-żółty B330 F EU 76x76 1x200 12

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek pakow.
3M-FT510283607 żółty B330-1RG 76x76 1x200 tel.
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek pakow.
3M-FT510283805 czarny PBL-B1Y 76x76 1x100 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek pakow.
3M-FT510283821 różowy HD-330 76x76 1x100 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek pakow.
3M-FT510283813 czerwony APL-330 76x76 1x100 tel.

• elegancki podajnik Stone zaprojektowany przez Karima Rashid
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• zestaw zawiera: 1x100 karteczek w rozmiarze 76x76mm, podajnik Stone zaprojekotowany
 przez Karima Rashid 
• 1 bloczek GRATIS 

• podajnik w kształcie serca do bloczków samoprzylepnych Z-Notes
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• zestaw zawiera: 1x100 karteczek w rozmiarze 76x76mm, podajnik
• 1 bloczek GRATIS

• podajnik w kształcie jabłka do bloczków samoprzylepnych Z-Notes
• system Z-Notes to kartki w bloczku złożone w harmonijkę
• po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie
• nawet rozmawiając przez telefon jesteś w stanie wyciągnąć karteczkę i zanotować informację
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień
• zestaw zawiera: 1x100 karteczek w rozmiarze 76x76mm, podajnik
• 1 bloczek GRATIS

Podajnik do bloczków samoprzylepnych Stone by Karim Rashid
Z-Notes (PBL-B1Y), 1 bloczek GRATIS

Podajnik do karteczek (HD-330) w kszałcie serca
bloczek GRATIS

Podajnik do karteczek (APL-330), w kszałcie jabłka
bloczek GRATIS
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SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70005166122 mix kolorów 675 - 6SSUC w linie 100x100 6x90 74 12

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70005169985 mix kolorów 660 - 3 SSUC w linie 102x152 3x90 74 12

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70071494465 mix kolorów 5845- SSUC w linie 125x200 4x45 74 12

• kolorowe karteczki w linie, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 6x90 w rozmiarze 100x100mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• 6 sztuk w j.s.

• kolorowe karteczki w linie, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 3x90 w rozmiarze 102x152mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• 3 sztuk w j.s.

• kolorowe karteczki w linie, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 4x45 w rozmiarze 125x200mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom
• 4 sztuk w j.s.

Bloczek samoprzylepny Super Sticky w linie (675 - 6SSUC)
100x100mm, 6x90 karteczek

Bloczek samoprzylepny Super Sticky w linie (660 - 3 SSUC)
102x152mm, 3x90 karteczek

Bloczek samoprzylepny Super Sticky w linie (5845- SSUC)
125x200mm, 4x45 karteczek

100
x

100
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x
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SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510093832 żółty 660-S 102x152 1x75 74 tel.

• żółte karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 1x75 w rozmiarze 102x152mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom i rozmiarom

Bloczek samoprzylepny Super Sticky (660-S)
102x152mm, 1x75 karteczek

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510010620 żółty 660 w linie 102x152 1x100 74 tel.

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510010638 żółty 662 w kratkę 102x152 1x100 74 tel.

• żółte karteczki w linie, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 102x152mm
• gramatura: 74gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• idealne do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

• żółte karteczki w kratkę, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 102x152mm
• gramatura: 74gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• idealne do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Bloczek samoprzylepny w linie (660)
102x152mm, 1x100 karteczek

Bloczek samoprzylepny w kratkę (662)
102x152mm, 1x100 karteczek

• notes samoprzylepny, idealne do przekazywania wiadomości
• ilość karteczek: 1x50 w rozmiarze 150x203 lub 1x100 w rozmiarze 101x150
• gramatura: 75gsm
• karteczki w żółtym kolorze z nadrukowanymi liniami
• klej na bazie wody, umieszczony wzdłuż krótkiego boku
• rozmiar: 101x150 lub 150x203mm

Bloczek samoprzylepny w linie
101x150/150x203mm, 1x50/1x100 karteczek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7597001PL-99 żółty w linie 101x150 1x100 75 6/72

7596001PL-99 żółty w linie 150x203 1x50 75 12/72
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• kolorowe karteczki, idelane dla osób które dużo notują
• ilość karteczek: 1x400 w rozmiarze 51x51mm
• gramatura: 70-72gsm
• kostka zawiera dużą ilość kartek - gdy zwykłe bloczki nie wystarczają
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Mini kostka samoprzylepna (2051L/ 2051P) 
51x51mm, 1x400 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7575001PL-99 mix kolorów 50x50 1x250 75 48/288/10080

• karteczki samoprzylepne w żywych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości  
 zarówno w biurze jak i domu
• fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji
• ilość karteczek: 1x250 w rozmiarze 50x50mm
• gramatura: 75gsm
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

Mini kostka samoprzylepna, fluorescencyjna
50x50mm, 1x250 karteczek

• kolorowe karteczki, które przyklejają się praktycznie do wszystkiego
• ilość karteczek: 1x350 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 74gsm
• super mocne - pozostają przyklejone na długo
• super przyczepne - przyklejają się do trudnych powierzchni
• super przebojowe - wyróżniają się dzięki kolorom

Kostka samoprzylepna Super Sticky (2028-S)
76x76mm, 1x350 karteczek

• żółte karteczki, idelane dla osób które dużo notują
• ilość karteczek: 1x450 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm
• kostka zawiera dużą ilość kartek - gdy zwykłe bloczki są za małe
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Kostka samoprzylepna (636B)
76x76mm, 1x450 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510091729 cytrynowy 2051L 51x51 1x400 70-72 tel.
3M-FT510091737 różowy 2051P 51x51 1x400 70-72 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-70071417300 ultra żółty 2028-S 76x76 1x350 74 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510018763 żółty 636B 76x76 1x450 70 tel.
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• kolorowe karteczki, idelane dla osób które dużo notują
• ilość karteczek: 1x450 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70-72gsm
• kostka zawiera dużą ilość kartek - gdy zwykłe bloczki nie wystarczają
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Kostka samoprzylepna (2030-U)
76x76mm, 1x450 karteczek

• karteczki samoprzylepne w delikatnych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości   
 zarówno w biurze jak i domu
• ilość karteczek:1x450 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 75gsm
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• 5 sztuk w j.s.
• kolor pastelowy

Kostka samoprzylepna, pastelowa
76x76mm, 1x450 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510280157 mix kolorów 2030-U 76x76 1x450 70-72 tel.

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510093253 mix kolorów 2028-NB 76x76 1x450 70-72 tel.
3M-FT510093204 mix kolorów 2028-NP 76x76 1x450 70-72 tel.
3M-FT510093170 różowy 2028-P 76x76 1x450 70-72 tel.
3M-FT510093212 niebieski 2028-B 76x76 1x450 70-72 tel.
3M-FT510093238 zielony 2028-G 76x76 1x450 70-72 tel.

• kolorowe karteczki, idelane dla osób które dużo notują
• ilość karteczek: 1x450 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura:  70-72gsm
• kostka zawiera dużą ilość kartek - gdy zwykłe bloczki są za małe
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Kostka samoprzylepna (seria 2028)
76x76mm, 1x450 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7589001 mix kolorów 76x76 1x450 75 32/3808

76
x

76

76
x

76

76
x

76



117

bloczki Galanteria papiernicza

pbspolska.eu

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7574001PL-99 mix kolorów 76x76 1x400 75 12/72/2880

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7573001PL-99 mix kolorów 76x76 1x400 75 12/72/2880

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF01348 mix kolorów 76x76 1x320 70 6/32

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
KF01347 mix kolorów 76x76 1x400 70 6/36

• karteczki samoprzylepne w żywych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości   
 zarówno w biurze jak i domu
• fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji
• ilość karteczek: 1x400 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 75gsm
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

• karteczki samoprzylepne w delikatnych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości    
 zarówno w biurze jak i domu
• ilość karteczek: 1x400 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 75gsm
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor pastelowy

• kolorowe karteczki samoprzylepne, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• żywe, fluorescencyjne kolory karteczek
• ilość karteczek: 1x320 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm
• możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

• kolorowe karteczki samoprzylepne, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• pastelowe, stonowane kolory karteczek
• ilość karteczek: 1x400 w rozmiarze 76x76mm
• gramatura: 70gsm
• możliwość kilkukrotnego przeklejenia karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody.
• kolor pastelowy

Kostka samoprzylepna, fluorescencyjna
76x76mm, 1x400 karteczek

Kostka samoprzylepna, pastelowa
76x76mm, 1x400 karteczek

Kostka samoprzylepna Brilliant
76x76mm, 1x320 karteczek

Kostka samoprzylepna, pastelowa
76x76mm, 1x400 karteczek
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• karteczki samoprzylepne w kształcie jabłka, idealne do pozostawienia wiadomości  
 zarówno w biurze jak i domu
• fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji
• ilość karteczek:1x400
• gramatura: 75gsm
• grubość: 40mm
• specjalny otwór na długopis lub ołówek
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

• karteczki samoprzylepne w żywych kolorach, idealne do pozostawienia wiadomości   
 zarówno w biurze jak i domu
• fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji
• ilość karteczek: 1x280 w rozmiarze 101x76mm
• gramatura: 75gsm
• specjalny otwór na długopis lub ołówek
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

• karteczki samoprzylepne w różnych kształtach, idealne do pozostawienia wiadomości   
 zarówno w biurze jak i domu
• ilość karteczek: 1x50
• gramatura: 75gsm
• grubość: 5mm
• możliwość przeklejania karteczek 
• klej usuwalny za pomocą wody

Bloczek samoprzylepny jabłko
1x400 karteczek

Kostka samoprzylepna
101x76mm, 1x280 karteczek

Bloczek samoprzylepny
różne kształty, 1x50 karteczek

• kolorowe karteczki w różnych kształtach, idelane dla osób które chcą się wyróźnić
• ilość karteczek: 1x225
• gramatura: 70-72gsm
• kostka zawiera dużą ilość kartek - gdy zwykłe bloczki są za małe
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania      
 wiadomości i przypomnień

Kostka samoprzylepna (2007)
różne kształty, 1x225 karteczek

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7581001PL-99 mix kolorów 101x76 1x280 75 12/72/2880

SKU kolor typ ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7563001PL-99 mix kolorów jabłko 1x400 75 12/72/2304

SKU kolor typ ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7560001PL-16 różowy strzałka 1x50 75 24/288/18432
7561001PL-11 żółty telefon 1x50 75 24/288/18432
7562001PL-16 jasnoróżowy serduszko 1x50 75 24/288/18432

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
3M-FT510076647 mix kolorów 2007A strzałka 1x225 70-72 tel.
3M-FT510080128 mix kolorów 2007F kwiatek 1x225 70-72 tel.
3M-FT510076654 mix kolorów 2007SP chmurka 1x225 70-72 tel.
3M-FT510076563 mix kolorów 2007H serduszko 1x225 70-72 tel.
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bloczki

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7564001PL-99 mix kolorów 43x50 6x150 75 6/36/2160

SKU kolor typ rozmiar (mmxm) gramatura (gsm) pakow.
7572001PL-99 żółty na rolce 66x10 60 50/3000

SKU kolor rozmiar (mm) ilość karteczek gramatura (gsm) pakow.
7578001PL-99 mix kolorów 38x51 4x50 70 24/288/11520

KF10510 mix kolorów 38x51 4x50 75 10/240

• karteczki samoprzylepne w kształcie trójkątów, w 6 neonowych kolorach przyciągających wzrok
• specjalne opakowanie po oderwaniu zawieszki tworzy podstawkę
• ilość karteczek: 6x150 w rozmiarze 43x50mm
• gramatura: 75gsm
• klej usuwalny za pomocą wody
• możliwość przeklejania karteczek
• kolor neonowy

• taśma samoprzylepna do zastosowania zarówno w biurze jak i na potrzeby domowe
• wyposażona w gilotynkę - element umożliwiający równe oderwanie taśmy
• szerokość: 60mm
• długość: 10m
• gramatura: 70gsm

Kostka samoprzylepna, notes-trójkąt
43x50mm, 6x150 karteczek

Taśma samoprzylepna, na rolce
66mm, 10m

Bloczek samoprzylepny, notes
38x51mm, 4x50 karteczek

SKU kolor ID rozmiar (mm) ilość karteczek pakow.
3M-70071088481 żółty 5635 100x100 1x200 48

• żółte karteczki, idealny sposób do codziennej komunikacji
• ilość karteczek: 1x200 w rozmiarze 100x100mm
• gramatura: 70gsm
• są połączeniem współczesności i klasyki
• doskonałe do sporządzania notatek czy zostawiania wiadomości i przypomnień

Kostka samoprzylepna (5635)
100x100mm, 1x200 karteczek

• karteczki samoprzylepne, idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• nowe, żywe, fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej karteczki z informacją
• ilość karteczek: 4x50 w rozmiarze 38x51mm
• gramatura: 70 lub 75gsm
• możliwość kilkukrotnego przeklejania karteczek
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy
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Galanteria papiernicza zakładki indeksujące

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-FT510285362 mix kolorów 670-5 6+3 standard 15x50 6+3x100 tel.

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-FT510114752 mix kolorów 670/5 standard 15x50 5x100 tel.

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-FT510114760 mix kolorów 671/3 standard 26x76 3x100 tel.

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-XA004806296 mix kolorów 672-P1 z linijką 25,4x38 4x50 tel.

• ilość znaczników: 6+3x100 w rozmiarze 15x50mm
• idealne do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów
• pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach
• można po nich pisać
• mix kolorów
• 3 bloczki GRATIS

• ilość znaczników: 5x100 w rozmiarze 15x50mm
• idealne do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów
• pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach
• można po nich pisać
• mix kolorów

• ilość znaczników: 3x100 w rozmiarze 26x76mm
• idealne do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów
• pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach
• można po nich pisać
• mix kolorów

• w podajniku z linijką
• ilość znaczników: 4x50 w rozmiarze 25,4x38mm
• idealne do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów
• pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach
• można po nich pisać
• mix kolorów

Znaczniki papierowe (670-5 6+3)
15x50mm, 6+3x100 zakładek, 3 bloczki GRATIS

Znaczniki papierowe (670/5)
15x50mm, 5x100 zakładek

Znaczniki papierowe (671/3)
26x76mm, 3x100 zakładek

Znaczniki papierowe w podajniku (672-P1)
25,4x38mm, 4x50 zakładek

• zakładki indeksujące, idealne do skutecznego 
 i szybkiego zaznaczania stron
• ilość zakładek: 4x50 w rozmiarze 20x50mm
• gramatura: 75 lub 80gsm
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

Zakładki indeksujące, papierowe
20x50mm, 4x50 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek gramatura (gsm) pakow.
7576001PL-99 mix kolorów standard 20x50 4x50 75 24/576/25920

KF01226 mix kolorów standard 20x50 4x50 80 15/900/16200
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zakładki indeksujące

• zakładki indeksujące z notesem
• ilość zakładek: 6x10 w rozmiarze 97,6x148,4mm
• gramatura: 120gsm
• z nadrukowanymi liniami na notatki i kolorowymi indeksami
• klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku, usuwalny za pomocą wody

Zakładki indeksujące z notesem
97,6x148,4mm, 6x10 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek gramatura (gsm) pakow.
7553001PL-99 mix kolorów z notesem 97,6x148,4 6x10 120 12/72

• doskonałe do oznaczania ważnych dokumentów, zaznaczania stron w książkach
• ilość zakładek: 4x20 w rozmiarze 12x45mm lub 2x20 w rozmiarze 25x45mm
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe, ultra cienkie
• półtransparentne - nie zasłaniają tekstu, na którym są przyklejone
• można po nich pisać permanentnymi markerami, cienkopisami
• brzegi w kolorowe wzory przyciągają wzrok i nie pozwalają 
 przeoczyć zakładki

Zakładki indeksujące
12x45mm/25x45mm, 2/4x20 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek grubość (µm) pakow.
7568001PL-99 mix kolorów standard 12x45 4x20 60 12/288/17280

7569001PL-99 mix kolorów standard 25x45 2x20 60 12/288/17280

• zakładki indeksujące, do zastosowania w pracy, szkole i domu
• ilość zakładek: 4x50 w rozmiarze 19x43mm
• wykonane z folii PP o grubości 82µm
• umożliwiają zaznaczanie stron
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

Zakładki indeksujące
19x43mm, 4x50 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek grubość (µm) pakow.
KF01225 mix kolorów standard 19x43 4x50 82 15/900/16200

• zakładki indeksujące, doskonałe do etykietowania, oznaczania ważnych dokumentów, stron w książkach
• ilość zakładek: 3x10 w rozmiarze 37x50mm
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe, ultra cienkie
• można po nich pisać permanentnymi markerami, cienkopisami
• półtransparentne - nie zasłaniają tekstu, na którym są przyklejone
• w zestawie linijka o długości 12cm
• 3 kolory brzegów zakładek

Zakładki indeksujące z linijką
37x50mm, 3x10 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek grubość (µm) pakow.
7566001PL-99 mix kolorów z linijką 37x50 3x10 60 24/288/14400
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Galanteria papiernicza zakładki indeksujące

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-70005056984 mix kolorów 680-VAD5EU standard 25x43/12x43 4x50/2x24 12

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-70071353570 neon 683-4 standard 12x43 4x35 24
3M-70071353588 pastel 683-4AB standard 12x43 4x35 24

• zestaw zakładek indeksujących standardowych i strzałek
• 2 bloczki po 24 karteczki (strzałki) w rozmiarze 12x43mm
• 4 bloczki po 50 karteczek w rozmiarze 25x45mm
• wykonane z folii PP
• ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji
• różnorodność kolorystyczna umożliwia podział dokumentów w segregatorach i teczkach
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni
• dyspenser wykonany z poliestru

• zakładki indeksujące
• ilość zakładek: 4x35 w rozmiarze 12x43mm
• wykonane z folii PP o grubości 67µm
• ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji
• różnorodność kolorystyczna umożliwia podział dokumentów w segregatorach i teczkach
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni
• mix kolorów neonowy lub pastelowy

Zestaw promocyjny (680-VAD5EU)
25x43mm/12x43mm, 4x50/2x24 zakładek

Zakładki indeksujące (683-4)
12x43mm, 4x35 zakładek

• zakładki indeksujące, idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• ilość zakładek: 4x35 w rozmiarze 12x45mm
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe, cienkie
• można po nich pisać cienkopisami lub markerami
• dyspenser wykonany z PP
• perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka
• zakładki w intensywnych, żywych kolorach
• substancja klejąca na bazie wody

• zakładki indeksujące, idealne do pozostawienia uwag, informacji w formie zakładki
• ilość zakładek: 5x25 w rozmiarze 12x45mm
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe
• z możliwością zapisu
• nowe, żywe, fluorescencyjne kolory przyciągają spojrzenie
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

Zakładki indeksujące
12x45mm, 4x35 zakładek

Zakładki indeksujące
12x45mm, 5x25 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
7557001PL-99 mix kolorów standard 12x45 4x35 24/288

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
7577001PL-99 mix kolorów standard 12x45 5x25 24/576/34560
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zakładki indeksujące

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-70071392719 czerwony 680-1 standard 25x43 1x50 36
3M-70071392735 niebieski 680-2 standard 25x43 1x50 36
3M-70071392776 zielony 680-3 standard 25x43 1x50 36
3M-70071392826 pomarańczowy 680-4 standard 25x43 1x50 36
3M-70071392834 żółty 680-5 standard 25x43 1x50 36
3M-70071392883 purpurowy 680-8 standard 25x43 1x50 36
3M-70071392743 jaskraworóżowy 680-21 standard 25x43 1x50 36
3M-70071392768 jaskrawoniebieski 680-23 standard 25x43 1x50 36

• ilość zakładek: 1x50 w rozmiarze 25x43mm
• wykonane z folii PP
• ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji
• różnorodność kolorystyczna umożliwia podział dokumentów w segregatorach i teczkach
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

Zakładki indeksujące (680)
25x43mm, 1x50 zakładek

• idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• ilość zakładek: 1x50 w rozmiarze 25x45mm
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe, cienkie
• można po nich pisać cienkopisami lub markerami
• dyspenser wykonany z PP
• zakładki w intensywnych, żywych kolorach
• klej usuwalny za pomocą wody

• idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• 2 bloczki po 40 karteczek w rozmiarze 12x45mm
• 1 bloczek 50 karteczek w rozmiarze 25x45mm
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe, cienkie
• można po nich pisać cienkopisami lub markerami
• dyspenser wykonany z PP
• zakładki w intensywnych, żywych kolorach
• klej usuwalny za pomocą wody

Zakładki indeksujące
25x45mm, 1x50 zakładek

Zakładki indeksujące
12x45mm/25x45mm, 2x40/1x50 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
7558001PL-99 mix kolorów standard 25x45 1x50 24/288/20736

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
7559001PL-99 mix kolorów standard 12x45/25x45 2x40/1x50 24/288/20736
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Galanteria papiernicza zakładki indeksujące

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-XA004806338 mix kolorów 684-ARR1 strzałka 12x43 5x20 48

3M-70071353604 mix kolorów 684-ARR3 strzałka 12x43 4x24 48
3M-70071353612 mix neonowy 684-ARR4 strzałka 12x43 4x24 48

SKU kolor ID typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-70071392784 żółto-czerwony 680-31 ręka+ołówek 25,4x43,2 1x50 36

• ilość zakładek: 5x20 lub 4x24 w rozmiarze 12x43mm 
• wykonane z folii PP
• wskazują i ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji
• różnorodność kolorystyczna umożliwia podział dokumentów w segregatorach i teczkach
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

• z nadrukiem ręki i ołówka
• idealnie nadają się do wskazywania miejsca do podpisu
• ilość zakładek: 1x50 w rozmiarze 25,4x43,2mm
• wykonane z folii PP o grubości 140µm
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

Zakładki indeksujące (684)
12x43mm, 5x20/4x24mm zakładek

Zakładki indeksujące z nadrukiem „ręka + ołówek” (680-31)
25,4x43,2mm, 1x50 zakładek

• ilość zakładek: 5x25 w rozmiarze 12x45mm 
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe, ultra cienkie
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

• idealne do pozostawienia wiadomości zarówno w biurze jak i domu
• ilość zakładek strzałek: 4x25 w rozmiarze 12x42mm
• ilość zakładek: 4x25 w rozmiarze 12x45mm
• wykonane z folii PP o grubości 60µm
• wielorazowe, ultra cienkie
• w zestawie linijka wyskalowana do 12cm
• nowe, żywe, fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć znacznika
• klej usuwalny za pomocą wody
• kolor neonowy

Zakładki indeksujące, strzałka
12x45mm, 5x25 zakładek

Zakładki indeksujące, stand./strzałka
12x45mm/12x42mm, 4x25/4x25 zakładek

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
7556001PL-99 mix kolorów strzałka 12x45 5x25 24/576/25920

SKU kolor typ rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
7579001PL-99 mix kolorów standard/strzałka 12x45/12x42 4x25/4x25 24/288/27648
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zakładki indeksujące

SKU kolor ID typ rodzaj rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-XA004806312 mix neonowy 686-RYB do archiwizacji silne 38x25 3x22 tel.
3M-XA004806304 mix pastelowy 686-PGOEU do archiwizacji silne 38x25 3x22 tel.

SKU kolor ID typ rodzaj rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-70071425006 mix kolorów 686-F1 do archiwizacji proste 50,8x38 4x6 24

SKU kolor ID typ rodzaj rozmiar (mm) ilość zakładek pakow.
3M-70071355427 mix kolorów 686-A1 do archiwizacji wygięte 50,8x38 4x6 24

• zakładki indeksujące do archiwizacji
• silniejsze i grubsze od standardowych
• ilość zakładek: 3x22 w rozmiarze 38x25mm
• wykonane z folii PP o grubości 140µm
• ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji
• różnorodność kolorystyczna umożliwia podział dokumentów w segregatorach i teczkach
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni
• mix kolorów neonowy lub pastelowy

• zakładki indeksujące do archiwizacji, proste
• silniejsze i grubsze od standardowych
• ilość zakładek: 4x6 w rozmiarze 50,8x38mm
• wykonane z folii PP o grubości 140µm
• ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji
• różnorodność kolorystyczna umożliwia podział dokumentów w segregatorach i teczkach
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

• zakładki indeksujące do archiwizacji, wygięte
• silniejsze i grubsze od standardowych
• ilość zakładek: 4x6 w rozmiarze 50,8x38mm
• wykonane z folii PP o grubości 140µm
• ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji
• różnorodność kolorystyczna umożliwia podział dokumentów w segregatorach i teczkach
• nie zasłaniają tekstu, ponieważ połowa zakładki jest przezroczysta
• można po nich pisać
• można je wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc powierzchni

Zakładki indeksujące, do archiwizacji (686)
silne, 38x25mm, 3x22 zakładek

Zakładki indeksujące, do archiwizacji (686-F1)
proste, 50,8x38mm, 4x6 zakładek

Zakładki indeksujące, do archiwizacji (686-A1)
wygięte, 50,8x38mm, 4x6 zakładek

>> TECZKI ZAWIESZKOWE
znajdziesz na stronie 25-26
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Galanteria papiernicza kostki w pojemnikach

• ekologiczna kostka w pojemniku, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 89x89mm
• wysokość kostki: 85mm
• ilość karteczek: 700 ± 3%
• gramatura karteczek: 70gsm
• wymiary zewnętrzne pojemnika: 95x95x95mm
• stabilny pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów neonowych

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
7492001PL-99  mix kolorów 95x95 95 12/1344

Kostka nieklejona w pojemniku 
95x95, kolorowa

• ekologiczna kostka w pojemniku, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 83x83mm
• wysokość kostki: 75mm
• wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82mm
• stabilny pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
7491001-99  mix kolorów 92x92 82 6/960

Kostka nieklejona w pojemniku  
92x92, kolorowa

• ekologiczna kostka w pojemniku, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 89x89mm
• wysokość kostki: 85mm
• ilość karteczek: 700 ± 3%
• gramatura karteczek: 70gsm
• wymiary zewnętrzne pojemnika: 95x95x95mm
• stabilny pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa
• foliowana jednostka sprzedaży
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
7492001PL-09  biały 95x95 95 12/1344

Kostka nieklejona w pojemniku 
95x95, biała

• ekologiczna kostka w pojemniku, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 83x83mm
• wysokość kostki: 75mm
• wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82mm
• stabilny pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa
• foliowana jednostka sprzedaży
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
7490001-99  biały 92x92 82 6/960

Kostka nieklejona w pojemniku 
92x92, biała
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Galanteria papierniczakostki nieklejone kolorowe

• kostka ekologiczna, karteczki nieklejone 
• rozmiar karteczki: 90x90mm
• wysokość kostki: 90mm
• ilość karteczek: 700 ± 3%
• gramatura karteczek: 70gsm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów neonowych

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
8302001PL-99  mix kolorów 90x90 90 12/1344

Kostka nieklejona 
90x90, kolorowa

• kostka, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 83x83mm
• wysokość kostki: 75mm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
8309000-99  mix kolorów 83x83 75 6/1140

Kostka nieklejona 
83x83, kolorowa

• kostka, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 83x83mm
• wysokość kostki: 75mm
• ilość karteczek: 750
• gramatura karteczek: 75gsm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
KF15624  mix kolorów 83x83 75 12/1140

Kostka nieklejona 
83x83, kolorowa

• kostka, karteczki nieklejone
• wymiary karteczki: 85x85mm
• wysokość kostki: 40mm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
14052311-99 8308501-99X  mix kolorów 85x85 40 12/2280

Kostka nieklejona 
85x85, kolorowa

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Galanteria papiernicza kostki nieklejone białe

• kostka ekologiczna, karteczki nieklejone 
• rozmiar karteczki: 90x90mm
• wysokość kostki: 90mm
• ilość karteczek: 700 ± 3%
• gramatura karteczek: 70gsm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
8302001PL-09  biały 90x90 90 12/1344

Kostka nieklejona 
90x90, biała

• kostka, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 83x83mm
• wysokość kostki: 75mm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
8309000-09  biały 83x83 75 6/1140

Kostka nieklejona 
83x83, biała

• kostka, karteczki nieklejone
• rozmiar karteczki: 83x83mm
• wysokość kostki: 75mm
• ilość karteczek: 750
• gramatura karteczek: 75gsm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
KF15629  biały 83x83 75 6/1140

Kostka nieklejona 
83x83, biała

• kostka, karteczki nieklejone
• wymiary karteczki: 85x85mm
• wysokość kostki: 40mm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• kolor biały

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
14052311-14 8308501-09X  biały 85x85 40 12/2280

Kostka nieklejona 
85x85, biała

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%



pbspolska.eu 129

Galanteria papierniczakostki klejone

• kostka, karteczki klejone 
• rozmiar karteczki: 90x90mm
• wysokość kostki: 90mm
• ilość karteczek: 700 ± 3%
• gramatura karteczek: 70gsm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów neonowych

SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
8315000-99  mix kolorów 90x90 90 12/1344

Kostka klejona 
90x90, kolorowa

• kostka, karteczki klejone w formie kręconego bloczka
• rozmiar karteczki: 83x83mm
• wysokość bloczka: 35 lub 55mm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
14053411-99 8303001-99X  mix kolorów 83x83 35 8/1200
14053421-99 8304001-99X  mix kolorów 83x83 55 8/1200

Kostka klejona, kręcona 
83x83, kolorowa

• kostka, karteczki klejone
• wymiary karteczki: 85x85mm
• wysokość kostki: 40mm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• kolor biały

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
14053311-14 8308502-09X  biały 85x85 40 12/2280

Kostka klejona 
85x85, biała

• kostka, karteczki klejone
• wymiary karteczki: 85x85mm
• wysokość kostki: 40mm
• do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika
• foliowana jednostka sprzedaży
• mix kolorów

SKU PBS SKU kolor rozmiar (mm) wysokość (mm) pakow.
14053311-99 8308502-99X  mix kolorów 85x85 40 12/2280

Kostka klejona 
85x85, kolorowa



PBSPolska130

Galanteria papiernicza etykiety

• uniwersalne etykiety samoprzylepne do drukarek atramentowych, 
laserowych i kserokopiarek

• gramatura: 143gsm (papier matowy)
• białość: 162 CIE
• rozmiary etykiet zgodne z najbardziej popularnymi programami 

komputerowymi
• nowy System Express Mailing, pozwala na łatwiejsze odklejenie 

etykiety od arkusza! Dodatkowo nowe opakowanie ułatwia dostęp 
do poszczególnych arkuszy etykiet (dotyczy wybranych modeli)

• posiadają certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi 
z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 
kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7 dostępny 
na na apli.com lub pbspolska.eu

• 10, 25 lub 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

Etykiety uniwersalne prostokątne 
pakowane po 10/25/100 arkuszy

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na  
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP3127  biały 38x21,2 65/6500 100 5/450
AP3128  biały 48,5x16,9 68/6800 100 5/451
AP3129  biały 48,5x25,4 44/4400 100 5/452
AP1284  biały 52,5x21,2 56/5600 100 5/453
AP3130  biały 52,5x29,7 40/4000 100 5/454
AP3131  biały 64,6x33,8 24/2400 100 5/455
AP1294  biały 70x16,9 51/5100 100 5/456
AP3132  biały 70x25,4 33/3300 100 5/457
AP3133  biały 70x30 27/2700 100 5/458
AP1293  biały 70x33,8 24/2400 100 5/459
AP3134  biały 70x35 24/2400 100 5/460
AP1298  biały 70x36 24/2400 100 5/461
AP3135  biały 70x37 24/2400 100 5/462
AP3136  biały 70x42,4 21/2100 100 5/463
AP1295  biały 70x50,8 15/1500 100 5/464
AP1290  biały 70x67,7 12/1200 100 5/465
AP1288  biały 97x42,4 12/1200 100 5/466
AP1291  biały 97x67,7 8/800/1 100 5/467
AP1299  biały 105x29 20/2000 100 5/468
AP3137  biały 105x35 16/1600 100 5/469
AP10817  biały 105x37 16/1600 100 5/470
AP3138  biały 105x40 14/1400 100 5/471
AP1277  biały 105x42,4 14/1400 100 5/472
AP3139  biały 105x48 12/1200 100 5/473
AP1278  biały 105x57 10/1000 100 5/474
AP1292  biały 105x70 8/800 100 5/475
AP3140  biały 105x74 8/800 100 5/476
AP1280  biały 105x148 4/400 100 5/477
AP1264  biały 210x148 2/200 100 5/478
AP3141  biały 210x297 1/100 100 5/479

AP10818  biały 70x37 24/600 25 5/480
AP10819  biały 210x297 1/25 25 5/481

AP12926  biały 38x21,2 65/650 10 5/482
AP12925  biały 48,5x25,4 44/440 10 5/483
AP12924  biały 70x25,4 33/330 10 5/484
AP12923  biały 70x37 24/240 10 5/485
AP12922  biały 105x37 16/160 10 5/486
AP12921  biały 105x74 8/80 10 5/487
AP12919  biały 105x148 4/40 10 5/488
AP12918  biały 210x148 2/20 10 5/489
AP12917  biały 210x297 1/10 10 5/490

SW
D

SW
D

SW
D
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Galanteria papiernicza

AP1278  
105x57 mm

AP1292  
105x70 mm

AP1280  
AP12919  
105x148 mm

AP1264  
AP12918  
210x148 mm

AP3141
AP10819  
AP12917  
210x297 mm

AP3140  
AP12921  
105x74 mm

AP1299  
105x29 mm

AP10817  
AP12922  
105x37 mm

AP1277  
105x42,4 mm

AP3139  
105x48 mm

AP3137  
105x35 mm

AP3138  
105x40 mm

AP1295  
70x50,8 mm

AP1290  
70x67,7 mm

AP1288  
97x42,4 mm

AP1291  
97x67,7 mm

AP3135  
AP10818
AP12923 
70x37 mm 

AP3136  
70x42,4 mm

AP1294  
70x16,9 mm

AP3132  
AP12924  
70x25,4 mm

AP3133  
70x30 mm

AP1293  
70x33,8 mm

AP3134  
70x35 mm

AP1298  
70x36 mm

etykiety

AP3127 
AP12926  
38x21,2 mm

AP3128 
48,5x16,9 mm

AP3129  
AP12925  
48,5x25,4 mm

AP3131  
64,6x33,8 mm

AP1284 
52,5x21,2 mm

AP3130  
52,5x29,7 mm

AP12061 
70x37 mm

AP12065 
105x35 mm

AP12068 
105x148 mm

AP12069 
210x148 mm

AP12070 
210x297 mm

• ekologiczne etykiety samoprzylepne do drukarek atramentowych, 
laserowych i kserokopiarek

• gramatura: 143gsm (papier matowy)
• białość: 140 CIE
• etykiety oraz opakowanie wykonane z papieru otrzymanego w 100% 

z odzysku
• w 100% wolne od chloru (EFC)
• zawierają klej na bazie wody
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7 dostępny na 
apli.com lub pbspolska.eu

• 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

Etykiety ekologiczne prostokątne 
pakowane po 100 arkuszy

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na  
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP12061  biały 70x37 24/2400 100 5/450
AP12065  biały 105x35 16/1600 100 5/450
AP12068  biały 105x148 4/400 100 5/450
AP12069  biały 210x148 2/200 100 5/450
AP12070  biały 210x297 1/100 100 5/450SW

DS
W

D
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D
SW

D
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Galanteria papiernicza etykiety

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

KF15386  biały 38,1x21,2 65/6500 100 10/720
KF16121  biały 48,5x16,9 68/6800 100 10/720
KF00190  biały 48,5x25,4 40/4000 100 10/720
KF10638  biały 52,5x21,2 56/5600 100 10/720
KF00574  biały 52,5x29,7 40/4000 100 10/720
KF16124  biały 63,5x38,1 21/2100 100 10/720
KF16123  biały 63,5x46,6 18/1800 100 10/720
KF16122  biały 64,6x33,8 24/2400 100 10/720
KF10640  biały 70x25 33/3300 100 10/720
KF10641  biały 70x25,4 33/3300 100 10/720
KF10642  biały 70x30 27/2700 100 10/720
KF10643  biały 70x32 27/2700 100 10/720
KF10645  biały 70x35 24/2400 100 10/720
KF10646  biały 70x36 24/2400 100 10/720
KF10647  biały 70x37 24/2400 100 10/720
KF10649  biały 70x42,3 21/2100 100 10/720
KF02446  biały 70x50,8 15/1500 100 10/720
KF10650  biały 70x67,7 12/1200 100 10/720
KF10652  biały 96,5x42,3 12/1200 100 10/720
KF10653  biały 105x35 16/1600 100 10/720
KF10654  biały 105x37 16/1600 100 10/720
KF10656  biały 105x42,3 14/1400 100 10/720
KF10657  biały 105x48 12/1200 100 10/720
KF10658  biały 105x57 10/1000 100 10/720
KF10659  biały 105x74 8/800 100 10/720
KF10660  biały 105x148,5 4/400 100 10/720
KF16126  biały 199,6x289,1 1/100 100 10/720
KF10662  biały 210x148,5 2/200 100 10/720
KF10664  biały 210x297 1/100 100 10/720

Etykiety uniwersalne prostokątne 
pakowane po 100 arkuszy

• klasyczne etykiety samoprzylepne, odpowiednie do drukarek 
laserowych, atramentowych i kserokopiarek

• gramatura: front 70gsm, podkład 55gsm
• białość: 150 CIE
• QCT - Quatro Clean Technology - ochronne pole  

wzdłuż krawędzi etykiety, które zapobiega odkładaniu się  
kleju na mechanizmie drukarki

• na tylnej stronie opakowania widok 1:1 rozkładu etykiet na arkuszu
• możliwość pobrania darmowego programu do projektowania i wydruku 

etykiet Q-CONNECT SOFT kompatybilny również z oprogramowaniem 
Windows 7 dostępny na Q-CONNECT.com lub pbspolska.eu

• 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały
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KF10662 
210x148,5 mm

KF00574 
52,5x29,7 mm

KF10641 
70x25,4 mm

KF10647 
70x37 mm

KF10653 
105x35 mm

KF10659 
105x74 mm

KF15386 
38,1x21,2 mm

KF16124 
63,5x38,1 mm

KF10642 
70x30 mm

KF10649 
70x42,3 mm

KF10654 
105x37 mm

KF10660 
105x148,5 mm

KF16121 
48,5x16,9 mm

KF16123 
63,5x46,6 mm

KF10643 
70x32 mm

KF02446 
70x50,8 mm

KF10656 
105x42,3 mm

KF16126 
199,6x289,1 mm

KF00190 
48,5x25,4 mm

KF16122 
64,6x33,8 mm

KF10645 
70x35 mm

KF10650 
70x67,7 mm

KF10657 
105x48 mm

KF10664 
210x297 mm

KF10638 
52,5x21,2 mm

KF10640 
70x25 mm

KF10646 
70x36 mm

KF10652 
96,5x42,3 mm

KF10658 
105x57 mm

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%
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Galanteria papierniczaetykiety

• uniwersalne etykiety samoprzylepne, kompatybilne z drukarkami 
atramentowymi, laserowymi i kserokopiarkami

• gramatura: front 70gsm, podkład 55gsm
• białość: 150 CIE
• szeroki wybór rozmiarów etykiet
• etykiety MULTI3 można zaprojektować i wydrukować za pomocą 

bezpłatnego programu w języku polskim APLI SOFT PRO SE dostępny na 
apli.com lub pbspolska.eu

• 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP4716  biały 38x21,2 65/6500 100 5/450
AP10490  biały 48,5x16,9 68/6800 100 5/450
AP4717  biały 48,5x25,4 44/4400 100 5/450
AP10491  biały 52,5x21,5 56/5600 100 5/450
AP4719  biały 52,5x29,7 40/4000 100 5/450
AP4701  biały 64,6x33,8 24/2400 100 5/450
AP4720  biały 70x16,9 51/5100 100 5/450
AP4702  biały 70x25,4 33/3300 100 5/450
AP4722  biały 70x30 27/2700 100 5/450
AP10495  biały 70x33,8 24/2400 100 5/450
AP4703  biały 70x35 24/2400 100 5/450
AP4723  biały 70x36 24/2400 100 5/450
AP4704  biały 70x37 24/2400 100 5/450
AP4705  biały 70x42,4 21/2100 100 5/450
AP10496  biały 70x50,8 15/1500 100 5/450
AP4718  biały 70x67,7 12/1200 100 5/450
AP4706  biały 97x42,4 12/1200 100 5/450
AP10498  biały 97x67,7 8/800 100 5/450
AP10502  biały 105x29 20/2000 100 5/450
AP4707  biały 105x35 16/1600 100 5/450
AP4708  biały 105x37 16/1600 100 5/450
AP4709  biały 105x40 14/1400 100 5/450
AP4710  biały 105x42,4 14/1400 100 5/450
AP4711  biały 105x48 12/1200 100 5/450
AP4724  biały 105x57 10/1000 100 5/450
AP4725  biały 105x70 8/800 100 5/450
AP4712  biały 105x74 8/800 100 5/450
AP4713  biały 105x148 4/400 100 5/450
AP4715  biały 210x148 2/200 100 5/450
AP4714  biały 210x297 1/100 100 5/450

Etykiety uniwersalne prostokątne 
pakowane po 100 arkuszy
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AP4716 
38x21,2 mm

AP4701 
64,6x33,8 mm

AP4703 
70x35 mm

AP4718 
70x67,7 mm

AP4708 
105x37 mm

AP4725 
105x70 mm

AP10490 
48,5x16,9 mm

AP4720 
70x16,9 mm

AP4723 
70x36 mm

AP4706 
97x42,4 mm

AP4709 
105x40 mm

AP4712 
105x74 mm

AP4717 
48,5x25,4 mm

AP4702 
70x25,4 mm

AP4704 
70x37 mm

AP10498 
97x67,7 mm

AP4710 
105x42,4 mm

AP4713 
105x148 mm

AP10491 
52,5x21,5 mm

AP4722 
70x30 mm

AP4705 
70x42,4 mm

AP10502 
105x29 mm

AP4711 
105x48 mm

AP4715 
210x148 mm

AP4719 
52,5x29,7 mm

AP10495 
70x33,8 mm

AP10496 
70x50,8 mm

AP4707 
105x35 mm

AP4724 
105x57 mm

AP4714 
210x297 mm
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Galanteria papiernicza etykiety

• uniwersalne etykiety samoprzylepne z zaokrąglonymi rogami do 
drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek

• gramatura: 143gsm
• białość: 162 CIE
• rozmiary etykiet zgodne z najbardziej popularnymi programami 

komputerowymi
• posiadają certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi 

z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7 dostępny na 
apli.com lub pbspolska.eu

• 10 lub 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP2414  biały 63,5x38,1 21/2100 100 5/450
AP2415  biały 63,5x46,6 18/1800 100 5/450
AP2409  biały 64x33,9 24/2400 100 5/450
AP2419  biały 99,1x38,1 14/1400 100 5/450
AP2411  biały 99,1x57 10/1000 100 5/450
AP2420  biały 99,1x67,7 8/800 100 5/450
AP2421  biały 99,1x93,1 6/600 100 5/450
AP2412  biały 199,6x289,1 1/100 100 5/450

AP12927  biały 25,4x10 189/1890 10 tel.
AP12920  biały 190x61 4/40 10 tel.

Etykiety uniwersalne zaokrąglone 
pakowane po 10/100 arkuszy

AP2414 
63,5x38,1 mm

AP2420 
99,1x67,7 mm

AP2415 
63,5x46,6 mm

AP2421 
99,1x93,1 mm

AP2409 
64x33,9 mm

AP2412 
199,6x289,1 mm

AP2419 
99,1x38,1 mm

AP12927 
25,4x10 mm

AP2411 
99,1x57 mm

AP12920 
190x61 mm

• usuwalne, matowe etykiety samoprzylepne, kompatybilne z drukarkami 
atramentowymi, laserowymi i kopiarkami

• niezbędne podczas pracy w każdym biurze
• ich specyficzna formuła pozwala na odklejenie etykiety bez 

pozostawiania śladu kleju
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7 dostępny na 
apli.com lub pbspolska.eu

• posiadają certyfikat FSC - papier pochodzi z ekologicznie zarządzanych 
obszarów leśnych

• 25 arkuszy w j.s.
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP10197  biały 17,8x10 270/6750 25 35
AP10198  biały 25,4x10 189/4725 25 35

Etykiety usuwalne zaokrąglone 
pakowane po 25 arkuszy

270 189

AP10197 
17,8x10 mm

AP10198 
25,4x10 mm
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Galanteria papierniczaetykiety

• klasyczne etykiety samoprzylepne z zaokrąglonymi rogami, 
odpowiednie do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek

• gramatura: front 70gsm, podkład 55gsm
• białość: 150 CIE
• QCT - Quatro Clean Technology - ochronne pole  

wzdłuż krawędzi etykiety, które zapobiega odkładaniu się  
kleju na mechanizmie drukarki

• na tylnej stronie opakowania widok 1:1 rozkładu etykiet na arkuszu
• możliwość pobrania darmowego programu do projektowania i wydruku 

etykiet Q-CONNECT SOFT kompatybilny również z oprogramowaniem 
Windows 7 dostępny na Q-CONNECT.com lub pbspolska.eu

• 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

KF00573  biały 38x21,2 65/6500 100 10/720
KF10639  biały 66x33,9 24/2400 100 10/720
KF01586  biały 99x42,3 12/1200 100 10/720

Etykiety uniwersalne zaokrąglone 
pakowane po 100 arkuszy

65 24 12
KF00573 
38x21,2 mm

KF10639 
66x33,9 mm

KF01586 
99x42,3 mm

16
AP4727 
99,1x34 mm

12
AP10489 
śr 60 (okrągłe) mm

14
AP4728 
99,1x38,1 mm

21
AP4726 
63,5x38,1 mm

10 8 6 4 2 1
AP10499 
99,1x57 mm

18
AP10492 
63,5x46,6 mm

AP4729 
99,1x67,7 mm

12
AP10493 
63,5x72 mm

AP10500 
99,1x93,1 mm

24
AP10494 
64x33,9 mm

AP10501 
99,1x139 mm

AP10503 
199,6x144,5 mm

AP10504 
 199,6x289,1 mm

• uniwersalne etykiety samoprzylepne z zaokrąglonymi rogami, 
kompatybilne z drukarkami atramentowymi, laserowymi 
i kserokopiarkami

• gramatura: front 70gsm, podkład 55gsm
• białość: 150 CIE
• szeroki wybór rozmiarów etykiet
• etykiety MULTI3 można zaprojektować i wydrukować za pomocą 

bezpłatnego programu w języku polskim APLI SOFT PRO SE dostępnego 
na apli.com lub pbspolska.eu

• 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

Etykiety uniwersalne zaokrąglone 
pakowane po 100 arkuszy

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP10489  biały ø 60 (okrągłe) 12/1200 100 5/450
AP4726  biały 63,5x38,1 21/2100 100 5/450
AP10492  biały 63,5x46,6 18/1800 100 5/450
AP10493  biały 63,5x72 12/1200 100 5/450
AP10494  biały 64x33,9 24/2400 100 5/450
AP4727  biały 99,1x34 16/1600 100 5/450
AP4728  biały 99,1x38,1 14/1400 100 5/450
AP10499  biały 99,1x57 10/1000 100 5/450
AP4729  biały 99,1x67,7 8/800 100 5/450
AP10500  biały 99,1x93,1 6/600 100 5/450
AP10501  biały 99,1x139 4/400 100 5/450
AP10503  biały 199,6x144,5 2/200 100 5/450
AP10504  biały 199,6x289,1 1/100 100 5/450
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Galanteria papiernicza etykiety

• możliwość pisania na etykietach, bez konieczności ich drukowania
• do wykorzystania w biurze, szkole, handlu, przy pracach manualnych 
• prostokątne o zaokrąglonych rogach
• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• opakowanie typu mini-bag
• 6 arkuszy w j.s.
• kolor biały

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP2670  biały 12x18 28/168 6 440

AP2674  biały 16x22 16/96 6 440

Etykiety do pisania ręcznego zaokrąglone 
pakowane po 6 arkuszy

• możliwość pisania na etykietach, bez konieczności ich drukowania
• rozmiar etykiety: 12x18mm
• liczba etykiet na arkuszu: 28
• do wykorzystania w biurze, szkole, handlu, przy pracach manualnych 
• prostokątne o zaokrąglonych rogach
• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• opakowanie typu mini-bag
• 3 arkuszy w j.s.
• kolor żółty

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP2083  żółty 12x18 28/84 3 700

Etykiety do pisania ręcznego zaokrąglone 
pakowane po 3 arkusze

• specjalne, okrągłe etykiety do szybkiego oznaczania książek, albumów, 
czy podręczników

• możliwość pisania na etykietach, bez konieczności ich drukowania
• średnica: 8 lub 13mm
• do wykorzystania w biurze, szkole, handlu lub pracach plastycznych 
• wykonane z materiałów nadających się do recyklingu
• pakowane w małe, wygodne zawieszki typu mini-bag
• 3 lub 5 arkuszy w j.s.

SKU kolor rozmiar ø (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP2056  niebieski 13 35/175 5 440
AP2057  czerwony 13 35/175 5 440
AP2058  zielony 13 35/175 5 440

AP2044  żółty 8 96/288 3 700

Etykiety do pisania ręcznego okrągłe 
pakowane po 3/5 arkuszy
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Galanteria papierniczaetykiety

AP1591 
70x37 mm

AP1593 
70x37 mm

AP1594 
70x37 mm

AP1592 
70x37 mm

AP1599 
210x297 mm

AP1601 
210x297 mm

AP1600 
210x297 mm

AP1602 
210x297 mm

AP2870 
25,4x10 mm

AP2871 
25,4x10 mm

AP2879 
210x297 mm

AP2878 
210x297 mm

AP2881 
210x297 mm

• etykiety fluorescencyjne, samoprzylepne, kompatybilne z drukarkami 
laserowymi oraz kopiarkami 

• idealnie nadające się do oznaczania dokumentów
• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7  
dostępny na apli.com lub pbspolska.eu

• 20 arkuszy w j.s.

Etykiety fluorescencyjne prostokątne/zaokrąglone 
pakowane po 20 arkuszy

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP2870  żółty 64x33,9 24/480 20 40
AP2871  pomarańczowy 64x33,9 24/480 20 40

AP2879  pomarańczowy 210x297 1/20 20 40
AP2878  żółty 210x297 1/20 20 40
AP2881  zielony 210x297 1/20 20 40
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• kolorowe etykiety samoprzylepne pozwalają na szybką identyfikację 
wybranego produktu, do drukarek atramentowych, laserowych i 
kserokopiarek

• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7  
dostępny na apli.com lub pbspolska.eu

• 20 arkuszy w j.s.

Etykiety kolorowe prostokątne/zaokrąglone 
pakowne po 20 arkuszy

SKU kolor rozmiar (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP1591  żółty 70x37 24/480 20 35
AP1593  czerwony 70x37 24/480 20 35
AP1594  zielony 70x37 24/480 20 35
AP1592  niebieski 70x37 24/480 20 35

AP1599  żółty 210x297 1/20 20 35
AP1601  czerwony 210x297 1/20 20 35
AP1600  niebieski 210x297 1/20 20 35
AP1602   zielony 210x297 1/20 20 35
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Galanteria papiernicza etykiety

• etykiety samoprzylepne, przeznaczone do opisywania, oznaczania płyt 
CD/DVD, odpowiednie do drukarek atramentowych, laserowych oraz 
kserokopiarek

• rozmiar etykiety: ø117mm
• liczba etykiet na arkuszu: 2
• gramatura: front 70gsm, podkład 55gsm
• białość: 150 CIE
• QCT - Quatro Clean Technology – ochronne pole  

wzdłuż krawędzi etykiety, które zapobiega odkładaniu się  
kleju na mechanizmie drukarki

• na tylnej stronie opakowania widok 1:1 rozkładu etykiet na arkuszu
• możliwość pobrania darmowego programu do projektowania i wydruku 

etykiet Q-CONNECT SOFT kompatybilny również z oprogramowaniem 
Windows 7 dostępny na www.Q-CONNECT.com lub pbspolska.eu

• 25 arkuszy w j.s.
• kolor biały

SKU kolor rozmiar ø (mm) il. etykiet na  
ark./w opak. il. ark. pakow.

KF01579  biały 117 2/50 25 10/660

Etykiety na płyty CD/DVD 117mm 
pakowane po 25 arkuszy

• etykiety samoprzylepne, przeznaczone do opisywania, oznaczania płyt 
CD/DVD, odpowiednie do drukarek atramentowych, laserowych oraz 
kserokopiarek

• rozmiar etykiety: ø117mm
• liczba etykiet na arkuszu: 2
• gramatura: front 70gsm, podkład 55gsm
• białość: 150 CIE
• średnica etykiet idealnie pasująca do średnicy płyt CD/DVD
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7 dostępny  
na apli.com lub pbspolska.eu

• 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

SKU kolor rozmiar ø (mm) il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP10816  biały 117 2/200 100 5/450

Etykiety na płyty CD/DVD 117mm 
pakowane po 100 arkuszy

AP2001 
śr 114/41 mm

AP10294 
śr 114/18 mm

2
KF01579 
śr 117 mm

2
AP10816 
śr 117 mm

• etykiety samoprzylepne, przeznaczone do opisywania, oznaczania płyt 
CD/DVD, odpowiednie do drukarek atramentowych, laserowych oraz 
kserokopiarek

• rozmiar etykiety: ø114mm
• liczba etykiet na arkuszu: 2 lub 3
• średnica etykiet idealnie pasująca do średnicy płyt CD/DVD
• etykieta jest gotowa do użycia zaraz po wydruku!
• klej usuwalny – możliwość usunięcia etykiety bez pozostawienia śladów 

kleju (AP2001) 
• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7 dostępny  
na apli.com lub pbspolska.eu

• 25 lub 100 arkuszy w j.s.
• kolor biały

Etykiety na płyty CD/DVD 114mm 
pakowane po 25/100 arkuszy

SKU kolor rozmiar ø (mm) il. etykiet na  
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP2001  biały 114/41 2/50 25 5/450

AP10294  biały 114/18 3/300 100 5/450SW
D
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Galanteria papierniczaetykiety

AP1226 
64,6x33,8 mm

AP1228 
210x297 mm

AP1227 
105x148 mm

AP10066 
45,7x21,2 mm

AP10070 
63,5x29,6 mm

AP10071 
210x297 mm

• etykiety samoprzylepne wykonane z matowego poliestru, odporne 
na działanie warunków atmosferycznych, odpowiednie do drukarek 
laserowych oraz kserokopiarek

• do identyfikacji korespondencji, płyt CD/DVD oraz do identyfikacji 
zewnętrznej

• temperatura użytkowania: od -20°C do 100°C
• niezastąpione w laboratoriach, magazynach itd.
• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7  
dostępny na apli.com oraz pbspolska.eu

• 20 arkuszy w j.s.
• kolor biały

Etykiety poliestrowe prostokątne 
białe, pakowane po 20 arkuszy

SKU kolor rozmiar (mm) typ il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP1226  biały 64,6x33,8 prostokątne 24/480 20 35

AP1227  biały 105x148 prostokątne 4/80 20 35

AP1228  biały 210x297 prostokątne 1/20 20 35
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• etykiety samoprzylepne wykonane z matowego poliestru, odporne 
na działanie warunków atmosferycznych, odpowiednie do drukarek 
laserowych oraz kserokopiarek

• do identyfikacji korespondencji, płyt CD/DVD oraz do identyfikacji 
zewnętrznej

• temperatura użytkowania: od -20°C do 100°C
• do naklejenia na urządzenia elektroniczne, metalowe itp.
• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7  
dostępny na apli.com oraz pbspolska.eu

• 20 arkuszy w j.s.
• kolor srebrny

Etykiety poliestrowe prostokątne/zaokrąglone 
srebrne, pakowane po 20 arkuszy

SKU kolor rozmiar (mm) typ il. etykiet na 
ark./w opak. il. ark. pakow.

AP10066  srebrny 45,7x21,2 zaokrąglone 48/960 20 5

AP10070  srebrny 63,5x29,6 prostokątne 27/540 20 5

AP10071  srebrny 210x297 prostokątne 1/20 20 5SW
D
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AP1224
AP10051 
70x37 mm

AP1225
AP10053 
210x297 mm

• etykiety samoprzylepne wykonane z matowego poliestru, odporne 
na działanie warunków atmosferycznych, odpowiednie do drukarek 
laserowych oraz kserokopiarek

• do identyfikacji korespondencji, płyt CD/DVD oraz do identyfikacji 
zewnętrznej

• temperatura użytkowania: od -20°C do 100°C
• gwarancja jakości foto
• produkt wykonany z materiałów nadających się do recyklingu
• darmowy program do projektowania i wydruku etykiet APLI SOFT 

kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7 dostępny na 
apli.com oraz pbspolska.eu

• 10 lub 20 arkuszy w j.s.
• kolor transparentny

Etykiety poliestrowe prostokątne 
transparentne, pakowane po 10/20 arkuszy

SKU kolor rozmiar 
(mm) typ il. etykiet na 

ark./w opak. il. ark. pakow.

AP1224  transparentny 70x37 prostokątne 24/480 20 40
AP1225  transparentny 210x297 prostokątne 1/20 20 35

AP10051  transparentny 70x37 prostokątne 24/240 10 5
AP10053  transparentny 210x297 prostokątne 1/10 10 5
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Galanteria papiernicza etykiety

• folia samoprzylepna, idealna do przygotowania własnych  
materiałów samoprzylepnych np. etykiet

• kompatybilna z drukarkami atramentowymi
• bezbarwna, samoprzylepna cała tylna strona
• wydruk fotograficznej jakości
• 10 sztuk w j.s.
• kolor transparentny

SKU kolor rozmiar (mm) il. ark. pakow.
AP10290  transparentny 210x297 10 5

Folia samoprzylepna

• uniwersalne etykiety samoprzylepne do drukarek igłowych  
na składance komputerowej

• liczba kolumn na arkuszu: 1, 2, 3 lub 4
• gramatura: front 70gsm, podkład 76gsm
• białość: 93 CIE
• precyzyjna perforacja ułatwia odklejenie etykiety  

i jest bezpieczna dla sprzętu
• 500 arkuszy w j.s.
• kolor biały

Etykiety do drukarek igłowych

SKU kolor rozmiar 
(mm)

szer. składanki 
(mm)

il. kolumn 
na ark.

ilość etykiet 
w opak. pakow.

AP4  biały 88,9x36 114 1 4000 2

AP15  biały 88,9x36 208 2 8000 2

AP25  biały 88,9x36 302 3 12000 2

AP5  biały 88,9x48,7 114 1 3000 2

AP7  biały 101,6x36 127 1 4000 2

AP8  biały 101,6x48,7 127 1 3000 2

AP18  biały 101,6x48,7 241 2 6000 2

AP30  biały 106,7x48,7 335 3 9000 2

AP75  biały 134,6x99,4 297 2 3000 2

AP73  biały 137,2x74,1 163 1 2000 2

SW
D

SW
D

SW
D

SW
D

• w trzech rodzajach - dedykowana do kopiarek, do drukarek 
atramentowych i laserowych

• format: A4
• rozmiar: 210x297mm
• 100, 50 lub 20 arkuszy w j.s.
• kolor transparentny

Folia do rzutników

SKU kolor rozmiar (mm) typ il. ark. pakow.
AP859  transparentny 210x297 kopiarka 100 5

AP1061  transparentny 210x297 atrament 50 5

AP1230  transparentny 210x297 atrament 20 5

AP1269  transparentny 210x297 atrament 100 5
AP1062  transparentny 210x297 laser 100 5
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Galanteria papierniczapapier fotograficzny

• papier fotograficzny, kompatybilny z drukarkami laserowymi
• do drukowania projektów, wykresów, prezentacji, itp.
• możliwość dwustronnego zadruku 
• zawiera certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier wykorzystany do 

produkcji pochodzi z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych
• błyszczący
• gramatura: 160 lub 210gsm
• format: A4
• 100 arkuszy w j.s.

SKU kolor format typ gramatura (gsm) il. ark. pakow.
AP11817  biały A4 laser 160 100 13/13

AP11833  biały A4 laser 210 100 5/9

Papier fotograficzny A4 
błyszczący, 160/210gsm

• papier fotograficzny, kompatybilny z drukarkami atramentowymi
• doskonale odzwzorowuje drukowane kolory
• posiada certyfikat PEFC, który gwarantuje, że drewno użyte do produkcji 

papieru pochodzi z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych
• matowy
• gramatura: 120gsm
• format: A4
• 100 arkuszy w j.s.

Papier fotograficzny A4 
matowy, 120gsm

SKU kolor format typ gramatura (gsm) il. ark. pakow.
AP12626  biały A4 atrament 120 100 20/800SW

D

• papier fotograficzny, kompatybilny z drukarkami atramentowymi  
lub laserowymi

• doskonale odzwzorowuje drukowane kolory
• posiada certyfikat PEFC, który gwarantuje, że drewno użyte do produkcji 

papieru pochodzi z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych
• błyszczący
• gramatura: 140, 180, 200 lub 280gsm
• format: A4
• 25, 50 lub 100 arkuszy w j.s.

Papier fotograficzny A4 
błyszczący, 140/180/200/280gsm

SKU kolor format typ gramatura (gsm) il. ark. pakow.
AP11804  biały A4 atrament 140 100 13/5

AP11475  biały A4 atrament 180 100 10/8

AP12239  biały A4 atrament 200 50 20/800

AP4458  biały A4 laser 280 25 20/800SW
D
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