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We are a company with years of experience. 
we have been operating on the market 
since 1990 and since 2000 under the name 
of Kw Trade. we specialize in import, 
export and distribution of well-recognized 

products including school supplies, stationery and office 
equipment. Our offer includes both: brand products 
for demanding clients and wide range of products in 

competitive prices for public contracts. Our products 
meet the requirements of international standards 
and they are provided with appropriate certificates. 
we constantly adapt to the needs of our customers by 
improving the level of service and expanding the offer. 
Our goal is to provide high quality products, introduce 
innovative solutions and competitiveness. we know that 
well equipped office is the fundamental of effective work.
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ilość zszywanych/
dziurkowanych kartek
punched/stapled sheets

format
format

rozmiar
size

zgodne  
z wymaganiami UE
conforms to EU 
regulations

nożyczki: 
końcówki ostre
scissors: pointy tips

okres gwarancji
guarantee

dziurkacze:  
średnica dziurki
punches: hole diameter

materiał: polipropylen
material: polypropylene

pojemność
capacity

zszywacze:  
odpowiednie zszywki
staplers: suitable staples

ilość szuflad
drawers quantity

ilość koszulek
pockets quantity

kreda: średnica
chalk: diameter

noże do papieru: 
szerokość ostrza
paper knives: blade width

maksymalna  
rozdzielczość druku
max printing resolution

format
format

gramatura
paper weight

nożyczki: 
z linijką
scissors: with ruler

zgodne z normą  
ASTM D-4236
conforms to ASTM D-4236

nożyczki: 
końcówki zaokrąglone
scissors: round tips

dziurkacze:  
odległość dziurek
punches: hole distance

zszywacze:  
zszywanie zamknięte
staplers: closed stapling

zamykane na kluczyk
locking: key

zestawy geometryczne: 
długość linijki
drawing sets: ruler length

noże do papieru:  
łamanie ostrza
paper knives: blade division

zgodne z normą  
ISO 9001
conforms to ISO 9001

ilość arkuszy
sheets

notesy samoprzylepne: 
ilość karteczek
sticky notes: sheets

dla leworęcznych
for left-handed

zszywacze:  
zszywanie zamknięte, otwarte
staplers: open, closed stapling

zszywacze:  
zszywanie zamknięte, otwarte, 
tapicerskie
staplers: open, closed, nailed 
stapling

zszywacze:  
głębokość zszywania
staplers: insertion depth

zszywacze:  
podstawa magnetyczna
staplers: magnetic base

A4 PP 5

10

CE D-4236
ASTM

5”

1
2

12 części
parts9 mm

28
10,5 mm

20
cm

drukarki 
atramentowe

ink jet

drukarki laserowe 
laser jet

kserokopiarki
copiers A4

g/m2

gsm

200

5760
dpi

ISO
9001

20

300

lata
years

3

podajniki taśmy:  
wymiary taśmy
tape dispensers:  
tape dimensions

zgodne  
z wymaganiami UE
conforms to EU 
regulations

zmywalny
washable

taśma pakowa:  
zakres temperatur
packing tape:  
temperature range

zgodne z normą EN71
conforms to EN71

klej w sztyfcie:  
waga sztyftu
glue stick: stick weight

okres gwarancji
guarantee

zgodne z normą  
ASTM D-4236
conforms to ASTM D-4236

klej w płynie: pojemność
liquid glue: capacity

zawiera PVP
contains PVP

PVPCE D-4236
ASTM

8
g

EN
71

34
ml

19x25
taśma
tape

-30-100
ºC

Dziurkacze i zszywacze, artykuły metalowe
PUNchES & STAPlErS, METAl AccESSOrIES

organizacja Dokumentów
OffIcE OrgANIzINg & ArchIVINg

galanteria biurowa i szkolna
OffIcE & SchOOl PrODUcTS

kleje i taśmy
glUES & TAPES

galanteria papiernicza
PAPEr
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zasilanie bateryjne
power: battery

uchylny wyświetlacz
adjustable display

grubość linii
line thickness

zgodne  
z wymaganiami UE
conforms to EU 
regulations

pędzle precyzyjne
precise brushes

średnica
diameter

gramatura
paper weight

przekrój sześciokątny
hexagonal cross-section

kredka okrągła: średnica
round crayon: diameter

zmywalne
washable

długość pisania
writing length

przekrój okrągły
circular cross-section

markery:
końcówka zaokrąglona
markers: round tip

zgodne  
z wymaganiami UE
conforms to EU regulations

obliczanie 
procentu
percentage

obliczanie 
pierwiastka
square root

pamięć
memory

klawisz zmiany 
znaku
sign change key

podwójne 
zero
double zero

potrójne 
zero
triple zero

suma ogólna
total sum

obliczanie 
podatku
tax calculation

zasilanie bateryjne 
i słoneczne
power: battery, solar

uchylna podstawka
adjustable support

pojemność
capacity

zgodne z normą EN71
conforms to EN71

pędzle okrągłe
round brushes

średnica grafitu
lead diameter

format
format

przekrój trójkątny
triangular cross-section

kredka trójkątna: średnica
triangular crayn: diameter

pojemność
capacity

kolor tuszu
ink color

przekrój sześciokątny
hexagonal cross-section

markery:
końcówka ścięta
markers: chisel tip

artykuły czyszczące: 
pojemność
cleaning supplies: capacity

zasilanie bateryjne 
i sieciowe
power: battery, Ac

wodoodporny
waterproof

taśma korekcyjna: 
szerokość, długość
correction tape:  
width, length

zgodne z normą  
ASTM D-4236
conforms to ASTM D-4236

pędzle płaskie
flat brushes

twardość grafitu
lead hardness

ostrzone
sharpened

grubość linii
line thickness

pędzle szkolne okrągłe
round school brushes

długopis wielokolorowy
multicolor pen

tusz wodoodporny
waterproof ink

przekrój owalny
oval cross-section

chusteczki czyszczące: 
ilość
cleaning cloths: quantity

wyświetlacz
display

okres gwarancji
guarantee

okres gwarancji
guarantee

zgodne z wymaganiami 
ACM Institute INC. USA
conforms to AMc Institute 
INc. USA

rozmiary pędzli
brushes’ sizes

pojemność
capacity

średnica grafitu
lead diameter

długość pisania
writing length

okres gwarancji
guarantee

twardość grafitu
lead hardness

ołówek z gumką
pencil with eraser

CE

lat
years

5

12
pozycji
digits

00000 GTM√% TAX+-/

250
ml 100

lat
years

5
mm
1,6 5 mm

10 m
7
ml

1500 m

HB

5,4 mm

8 mm 10 mm

APEN
71

180 m
2–4
mm

20
ml lata

years

2

CE D-4236
ASTM

12
ml

rozmiar
size

1,3,5,
7,9,11

4-5 mm 3 mm 4B

g/m2

gsm

300 A4+

artykuły plastyczne
crEATIVE MATErIAlS

artykuły korekcyjne i piśmienne
cOrrEcTION AND wrITINg PrODUcTS

artykuły artystyczne
ArTS

kalkulatory, artykuły czyszczące
cAlcUlATOrS & clEANINg PrODUcTS
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symbol
Symbol

materiał
material

KarteK SheetS rozstaw Dziurek
 hole diStance

śreDnica Dziurki
 hole diameter

listwa formatowa
 Guide bar

poDstawa
 baSe

str.
 PaGe80 g/m2 60 g/m2

9201p jednodziurkowy single hole metalowy metal 6 6 mm – 18

709 metalowy metal 8 80 mm 6 mm – 111x57 mm 16

709R metalowy metal 8 15 80 mm 6 mm 3*8; S: A3 A4 A5 A6 B5 B6; E: A4 B5 B6 111x57 mm 16

5530 metalowy metal 8 80 mm 6 mm – 108x60 mm 9

707A metalowy metal 10 80 mm 5,5 mm – 108x66,5 mm 16

P5024B Alpha metalowa konstrukcja metal constr. 10 80 mm 5,5 mm 3*8; S: A4 A5 A6 B5; E: A3 A4 B6 123x74 mm 12

P5134B Omax metalowa konstrukcja metal constr. 10 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 FOL A5 A4 3*8 123,3x69 mm 15

P5180S Dynamic metalowa konstrukcja metal constr. 10 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 124,5x74,8 mm 10

P6013B-R metalowy metal 10 80 mm 6 mm – 105x56 mm 16

P6087B Galaxy metalowy metal 10 80 mm 6 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 128x73 mm 14

837S metalowa konstrukcja metal constr. 12 80 mm 5,5 mm 3*8; S: A4 A5 A6 B5 B6; E: A3 A4 B4 B5 112x63 mm 17

706 metalowy metal 15 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 FOL3*8 A5 A4 125x82 mm 17

9401 metalowy metal 15 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 FOL3*8 A5 A4 285,5x91 mm 19

P5180M Dynamic metalowa konstrukcja metal constr. 20 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 125,5x88 mm 10

P6088B Galaxy metalowy metal 20 80 mm 6 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 130,5x97,5 mm 14

837 metalowa konstrukcja metal constr. 25 32 80 mm 5,5 mm A4 A5 A6 124,5x83 mm 17

837L metalowa konstrukcja metal constr. 25 5,5 mm 8-A6 8-A5 8-A4 130x111 mm 18

P5142 In-Touch metalowa konstrukcja metal constr. 25 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 128x88,5 mm 6

P6108B metalowy metal 25 35 80 mm 5,5 mm A4 A5 A6 124,7x83 mm 17

5531 metalowy metal 25 80 mm 6 mm A4, A5, A6 109x106 mm 9

701 metalowy metal 30 40 80 mm 6 mm S: A4 B5 A5 B6 A6 B7; E: A3 B4 A4 B5 A5 B6 149x179,3 mm 19

P5180L Dynamic metalowa konstrukcja metal constr. 30 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 126x106,5 mm 10

P5181L SOFTouch metalowa konstrukcja metal constr. 30 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 124,8x113 mm 7

837XL metalowa konstrukcja metal constr. 40 70/80 mm 6 mm A4 A5 A6 162,5x130 mm 18

P6089B Galaxy metalowy metal 40 80 mm 6 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 143,5x118 mm 14

P5161B Save Force metalowa konstrukcja metal constr. 45 80 mm 5,5 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 155x131 mm 8

P6090B Galaxy metalowy metal 60 75 80 mm 6 mm 3*8 A6 F3*8 A5 US A4 190,5x131 mm 14

TY845R metalowy metal 100 80 mm 6 mm A3, A4, A5, B4, B5, B6 121x228 mm 20

TY095 metalowy metal 150 80 mm 6 mm S: A3 A4 A5 B5 B6; E: A3 A4 B4 B5 330x150 mm 20

BIN 04029 metalowy metal 300 80 mm 6 mm A3 A4 A4-1 A4-2 A5 B4 B5 B6 326x133 mm 20

symbol
Symbol

materiał
material

KarteK SheetS głęb. zszyw.
inS. dePth

zszywKi*
StaPleS*

zszywanie
StaPlinG

poDstawa
 baSe

str.
 PaGe80 g/m2 60 g/m2

1001BDS metalowa konstrukcja metal constr. 8 46 mm 10# 95x21 mm 21

1011A metalowa konstrukcja metal constr. 8 15 34 mm 10# 97x21 mm 21

2001BD metalowa konstrukcja metal constr. 8 50 mm 10# 94x23 mm 21

5002 metalowa konstrukcja metal constr. 10 52 mm 10# 105x42 mm 21

868 metalowa konstrukcja metal constr. 10 20 19 mm 24/6, 26/6 56x23 mm 22

910B metalowa konstrukcja metal constr. 10 68 mm 24/6, 26/6 135x32 mm 22

930B metalowa konstrukcja metal constr. 10 68 mm 24/6, 26/6 142x37 mm 22

950L metalowy metal 10 30 300 mm 24/6, 26/6 383x46 mm 25

828L nożycowy plier metalowy metal 12 56 mm 24/6, 26/6 176x25 mm 26

9628 obrotowy swivel arm metalowy metal 12 90 mm 24/6, 26/6 148x41 mm 25

414 obrotowy swivel arm metalowy metal 12 100 mm 24/6 136x58 mm 25

S5027B Alpha metalowa konstrukcja metal constr. 15 19 mm 24/6, 26/6 62x32 mm 12

S5072B metalowa konstrukcja metal constr. 15 40 mm 24/6, 26/6 110x30 mm 22

S5130B Omax metalowa konstrukcja metal constr. 15 21 mm 24/6, 26/6 63x32 mm 15

S5148 In-Touch metalowa konstrukcja metal constr. 15 21 mm 24/6, 26/6 63x32 mm 6

5000 metalowa konstrukcja metal constr. 16 78 mm 24/6, 26/6 156x35 mm 23

204 metalowy metal 20 59 mm 24/6, 26/6 137x35 mm 23

205 metalowy metal 20 30 51 mm 24/6, 26/6 116x34 mm 23

208 metalowy metal 20 54 mm 24/6, 26/6 131x38 mm 23

210 metalowy metal 20 64 mm 24/6, 26/6 131x36 mm 24

4001BD metalowa konstrukcja metal constr. 20 68 mm 24/6, 26/6 131x33 mm 24

S5023B Alpha metalowa konstrukcja metal constr. 20 48 mm 24/6, 26/6 115x33 mm 12

S5065B Alpha metalowa konstrukcja metal constr. 20 54 mm 24/6, 26/6 148x43 mm 12

S5104 Dynamic metalowa konstrukcja metal constr. 20 57 mm 24/6, 26/6 166x46 mm 10

S5105 Dynamic metalowa konstrukcja metal constr. 20 51 mm 24/6, 26/6 137x43 mm 10

S5131B Omax metalowa konstrukcja metal constr. 20 32 mm 24/6, 26/6 111x30 mm 15

S5146 In-Touch metalowa konstrukcja metal constr. 20 76 mm 24/6, 26/6 166x40 mm 6

S5147 In-Touch metalowa konstrukcja metal constr. 20 45 mm 24/6, 26/6 104x36 mm 6

S5166 SOFTouch metalowa konstrukcja metal constr. 20 18 mm 24/6, 26/6 89x36 mm 7

S6085B Galaxy metalowy metal 20 65 mm 24/6, 26/6 130x34 mm 13

S6086B Galaxy metalowy metal 20 77 mm 24/6, 26/6 164x38 mm 13

5061 metalowy metal 20 60 mm 24/6, 26/6 125x39 mm 9

5001 metalowa konstrukcja metal constr. 20 35 mm 24/6, 26/6 81x29,5 mm 9

5132 metalowa konstrukcja metal constr. 25 65 mm 24/6, 26/6 104x32 mm 9

S10061B metalowa konstrukcja metal constr. 25 40 mm 24/6, 26/6 176x23 mm 26

S5025B Alpha metalowa konstrukcja metal constr. 25 50 mm 24/6, 26/6 182x41 mm 13

S5173 SOFTouch metalowa konstrukcja metal constr. 25 36 mm 24/6, 26/6 150x37 mm 7

S6083B Galaxy metalowy metal 28 51 mm 24/6, 26/6 107x31 mm 13

S6120B Axa metalowa konstrukcja metal constr. 28 63 mm 24/6, 26/6 127x35 mm 24

S5160B Save Force metalowa konstrukcja metal constr. 30 50 mm 24/6, 26/6  płaskie flat clinch 140x38 mm 8

S6030B Alpha metalowa konstrukcja metal constr. 60 61 mm 23/10 270x69 mm 13

TYSFT843 metalowa konstrukcja metal constr. 100 60 mm 23/6, 23/08, 23/10, 23/13 304x76 mm 26

8538 metalowy metal 100 69 mm 23/6, 23/08, 23/10, 23/13, 23/15 300x88 mm 27

938 metalowy metal 100 150 69 mm 23/6, 23/08, 23/10, 23/13, 23/15 281x72 mm 27

8539 metalowy metal 200 64 mm 23/6, 23/8, 23/10, 23/13,  
23/15, 23/17, 23/20, 23/23 310x83 mm 27

939 metalowy metal 200 64 mm 23/6, 23/8, 23/10, 23/13,  
23/15, 23/17, 23/20, 23/23 310x82 mm 27

* użycie zszywek 26/6 zwiększa ilość zszywanych kartek * USINg 26/6 STAPlES INcrEASES STAPlED ShEETS qUANTITy

dziurkacze i zszywacze, 
artykuły metalowe

 Dziurkacze – tabela cech  PUNchES – cOMPArISON

 zszywacze – tabela cech  STAPlErS – cOMPArISON
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Punches & staplers, 
metal accessories

kolekcja In-Touch 6 In-Touch collection

kolekcja SOFTouch 7 SOFTouch collection

kolekcja Save Force 8 Save Force collection

kolekcja Energy 9 Energy collection

kolekcja Dynamic 10 Dynamic collection

temperówki automatyczne 11 automatic sharpeners

kolekcja Alpha 12 Alpha collection

kolekcja Galaxy 13 Galaxy collection

kolekcja Omax 15 Omax collection

dziurkacze 16 punches 

dziurkacze specjalistyczne 18 heavy duty punches

zszywacze 21 staplers

zszywacze specjalistyczne 25 heavy duty staplers

rozszywacze 28 staple removers

zszywki, zszywki specjalistyczne 28 staples, heavy duty staples

spinacze, szpilki, pinezki, klipy 
w opakowaniach kartonowych 30 thumb tacks, paper clips, binder clips 

in cardboard boxes

spinacze, szpilki, pinezki, klipy, gumki 
w opakowaniach plastikowych 32 thumb tacks, paper clips, binder clips, 

rubber bands in plastic boxes

magnesy 35 magnets

Dziurkacze i zszywacze,  
artykuły metalowe



76 mm 45 mm 21 mm
24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

20 20 15
lata
years

3
lata
years

3
lata
years

3

80 mm5,5 mm
25

lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1589  biało-czarny
black&white

110-1590  czarno-pomarańczowy
black&orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1591  biało-czarny
black&white

110-1592  czarno-pomar.
black&orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1593  biało-czarny
black&white

110-1594  czarno-pomar.
black&orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1595  biało-czarny
black&white

110-1596  czarno-pomar.
black&orange

• magnetic base: you can stick 
the stapler to magnetic board 
or use it to collect scattered pins

 STAPLERS IN-TOUCH
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

 PUNCH IN-TOUCH P5142
• metal construction, lever made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

• In-Touch collection: the beauty of simplicity. EAGLE series of elegant design and distinctive colors: black&white 
or black&orange punches and staplers perfect for modern offi  ce. Large fl at surface enables advertising imprint.

• magnetic base S5148

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

• Linia In-Touch: piękno prostoty. Seria Eagle o eleganckiej linii i charakterystycznej kolorystyce: 
biało-czarne lub czarno-pomarańczowe dziurkacze i zszywacze idealne do nowoczesnego wnętrza. 
Duża płaska powierzchnia umożliwia wykorzystanie produktów pod nadruk reklamowy.

 DZIURKACZ IN-TOUCH P5142
• metalowa konstrukcja, ramię z wytrzymałego tworzywa
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony
• listwa formatowa

 ZSZYWACZE IN-TOUCH
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

S5146 S5147

S5148
• podstawa magnetyczna: zszywacz 

można przyczepić do tablicy 
magnetycznej lub wykorzystać 
do zebrania rozsypanych szpilek

• podstawa magnetyczna S5148
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36 mm 18 mm
24/6
26/6

24/6
26/6

25 20

lata
years

3
lata
years

3

80 mm5,5 mm
30

lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1597  biało-czarny
black&white

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1598  biało-czarny
black&white

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1599  biało-czarny
black&white

Punches & staplers, 
metal accessories

 PUNCH SOFTouch P5181L
• stable metal construction, ergonomic lever made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• guide bar
• lever lock for convenient storage

 STAPLERS SOFTouch
• metal construction, casing made of durable material
• non-slip rubber elements in base
• removable transparent cap with place for signature on arm
• staples residue indicator

• SOFTouch collection: easy punching, simple stapling. EAGLE series using modern technology helps to reduce force 
needed for punching or stapling up to 50%! Classic black&white color range make it perfect for any modern desk.

• Linia SOFTouch: łatwe dziurkowanie, proste zszywanie. Seria Eagle wykorzystująca nowoczesną technologię 
pozwala zmniejszyć siłę potrzebną do dziurkowania i zszywania nawet o 50%! Klasyczna, biało-czarna kolorystyka 
sprawia, że SOFTouch będzie się świetnie prezentować na każdym nowoczesnym biurku.

 DZIURKACZ SOFTouch P5181L
• stabilna, metalowa konstrukcja, ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• listwa formatowa
• blokada ramienia ułatwiająca przechowywanie

 ZSZYWACZE SOFTouch
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa
• antypoślizgowe, gumowe elementy w podstawie
• ramię wyposażone w zdejmowalną, półprzezroczystą 

nakładkę, pod którą można umieścić podpis
• wskaźnik ilości zszywek

S5173 S5166
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50 mm
24/6
26/6

30

lata
years

3

80 mm

5,5 mm
45

lata
years

3

standard fl at clinch
standardowe super płaskie

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1491  czarny
black

110-1492  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1495  czarny
black

110-1496  niebieski
blue

• SAVE FORCE collection consists of advanced modern technology products. The most important 
asset is reducing force needed for punching or stapling up to 50%. Punching and stapling of 
multiple sheets is no longer an eff ort – it becomes a pleasure.

 PUNCH SAVE FORCE P5161B
• stable, metal construction
• fi nishing elements made of durable material
• guide bar
• page center indicator
• lever lock for convenient storage
• integrated waste container made of non-abrasive material 

with back fl ap for easy emptying
• force reduction up to 50%

 STAPLER SAVE FORCE S5160B
• stable, metal construction
• fi nishing elements made of durable material
• staples residue indicator
• fl at clinch stapling system reduces volume of sheets up to 30% 
• force reduction up to 50%

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

• Linia SAVE FORCE to produkty wykonane w nowoczesnej, zaawansowanej technologii. 
Najważniejszy atut to redukcja siły nacisku do 50%. Dzięki temu zszywanie i dziurkowanie 
większej ilości kartek nie będzie już sprawiało problemu – stanie się przyjemnością.

 DZIURKACZ SAVE FORCE P5161B
• stabilna, metalowa konstrukcja
• elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw sztucznych
• listwa formatowa
• wskaźnik środka strony
• blokada ramienia ułatwiająca przechowywanie
• zintegrowany pojemnik na ścinki nierysujący podłoża z tylną klapką 

ułatwiającą opróżnianie
• redukcja siły nacisku do 50%

 ZSZYWACZ SAVE FORCE S5160B
• stabilna, metalowa konstrukcja
• elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw sztucznych
• wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
• system płaskiego zaginania zszywek pozwala na zmniejszenie objętości 

zszywanych dokumentów nawet o 30% 
• redukcja siły nacisku do 50%
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EnergyEnergy

EnergyEnergy

80 mm80 mm 6 mm6 mm
258

lata
years

3
lata
years

3

65 mm 60 mm 35 mm
24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

25 20 20
lata
years

3
lata
years

3
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1646  Energy

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1647  Energy

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1644  Energy

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1642  Energy

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1643  Energy

Punches & staplers, 
metal accessories

 STAPLERS ENERGY
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

 PUNCHES ENERGY
• metal punches
• page center indicator
• lever lock for convenient storage

• Energy line: express your power with colors. Trendy energetic set of colors fi ts in modern offi  ce.

• force reduction up to 50%
• integrated staple remover

• guide bar

• Linia Energy: wyraź się kolorem. Modne, energetyczne połączenie barw podkreśli nowoczesny charakter biura.

 DZIURKACZE ENERGY
• metalowe dziurkacze
• wskaźnik środka strony
• blokada ramienia ułatwiająca przechowywanie

 ZSZYWACZE ENERGY
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

5531
• listwa formatowa

5001
• redukcja siły nacisku do 50%
• wbudowany rozszywacz

5530

5132 5061

9



80 mm 80 mm 80 mm5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
10 20 30

lata
years

3
lata
years

3
lata
years

3

51 mm 57 mm
24/6
26/6

24/6
26/6

20 20

lata
years

3
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1506  czarny
black

110-1519  czerwony
red

110-1518  niebieski
blue

110-1520  pomarańczowy
orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1508  czarny
black

110-1516  czerwony
red

110-1515  niebieski
blue

110-1517  pomarańczowy
orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1507  czarny
black

110-1512  czerwony
red

110-1513  niebieski
blue

110-1514  pomarańczowy
orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1510  czarny
black

110-1525  czerwony
red

110-1524  niebieski
blue

110-1526  pomarańczowy
orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1509  czarny
black

110-1521  czerwony
red

110-1522  niebieski
blue

110-1523  pomarańczowy
orange

 PUNCHES DYNAMIC
• black punches with colorful elements
• metal construction
• ergonomic lever made of durable material
• fi nishing elements made of ABS
• waste container made of non-abrasive material 

with back fl ap for easy emptying
• guide bar, page center indicator

 STAPLERS DYNAMIC
• black staplers with colorful elements
• metal construction, casing made of durable material
• staples residue indicator

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 DZIURKACZE DYNAMIC
• czarne dziurkacze z kolorowymi elementami
• metalowa konstrukcja
• ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa
• elementy wykończeniowe z tworzywa ABS
• pojemnik na ścinki nierysujący podłoża z tylną klapką 

ułatwiającą opróżnianie
• listwa formatowa oraz wskaźnik środka strony

P5180S P5180M P5180L

 ZSZYWACZE DYNAMIC
• czarne zszywacze z kolorowymi elementami
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

S5105 S5104
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lata
years

3

lata
years

3

lata
years

3

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1669

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1313  czarny
black

130-1314  czerwony
red

130-1315  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1599  czarny
black

130-1600  czerwony
red

130-1601  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1802  niebiesko-biały
blue&white

130-1803  niebiesko-czarny
blue&black

Punches & staplers, 
metal accessories

 AUTOMATIC 
SHARPENER EG-5146

• carbon stainless steel alloy cutter
• trash tray easy to clean
• for wooden pencils 6,5 - 8 mm
• for batteries AA (4 pcs., not included)

 AUTOMATIC SHARPENER 
DYNAMIC E5121

• elegant black automatic sharpener
• durable steel alloy cutter
• for pencil diameter 6,5–8 mm
• for AA batteries (4 pcs., not included)

 SHARPENERS ALPHA 
• automatic sharpeners for pencils
• for AA batteries (4 pcs.; not included)
• stable base
• dimensions: 133x79x90 mm

 TEMPERÓWKA 
AUTOMATYCZNA 
DYNAMIC E5121

• elegancka czarna temperówka automatyczna
• trwały mechanizm ślimakowy
• do ostrzenia ołówków i kredek 6,5–8 mm
• na baterie typu AA (4 szt., nie dołączono)

 TEMPERÓWKA 
AUTOMATYCZNA EG-5146

• mechanizm ślimakowy z nierdzewnej stali węglowej
• łatwy do opróżniania pojemnik na ścinki
• przeznaczona do drewnianych ołówków i kredek 6,5–8 mm
• na baterie typu AA (4 szt., nie dołączono)

 TEMPERÓWKI ALPHA 
• automatyczne temperówki do ostrzenia ołówków i kredek
• na baterie typu AA (4 szt.; nie dołączono)
• stabilna podstawa
• wymiary: 133x79x90 mm

M5033B
• mechanizm: tradycyjny

M5034B
• mechanizm: ślimakowy
• istnieje możliwość 

podłączenia zasilacza

• mechanism: traditional (blades)
• mechanism: steel alloy cutter
• possible to use AC adapter
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80 mm5,5 mm
10

lata
years

3

48 mm54 mm 19 mm
24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

2020 15
lata
years

3
lata
years

3
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1072  czarny
black

110-1073  czerwony
red

110-1074  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1284  czarny
black

110-1285  czerwony
red

110-1286  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1295  czarny
black

110-1297  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1291  czarny
black

110-1292  czerwony
red

110-1293  niebieski
blue

 PUNCH ALPHA P5024B
• metal construction
• casing made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• non-slip lever
• double page center indicator
• guide bar

 STAPLERS ALPHA
• metal construction, casing made of durable material
• non-slip arm
• staples residue indicator

• integrated spare staples container • integrated staple remover• integrated spare staples container

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 DZIURKACZ ALPHA P5024B
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• ramię antypoślizgowe
• podwójny wskaźnik środka strony
• listwa formatowa

S5023B
• pojemnik na zapasowe zszywki

S5027B
• wbudowany rozszywacz

S5065B
• pojemnik na zapasowe zszywki

 ZSZYWACZE ALPHA
• metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa
• ramię antypoślizgowe
• wskaźnik ilości zszywek

12



GalaxyG

61 mm

50 mm

23/10

24/6
26/6

60

25

lata
years

3

lata
years

3

77 mm

65 mm 51 mm

24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

20

20 28

lata
years

3

lata
years

3
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1311  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1287  czarny
black

110-1289  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1317  niebieski
blue

110-1451  grafi towy
graphite

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1313  czerwony
red

110-1314  niebieski
blue

110-1315  żółty
yellow

110-1450  grafi towy
graphite

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1396  czerwony
red

110-1398  niebieski
blue

110-1399  żółty
yellow

110-1449  grafi towy
graphite

Punches & staplers, 
metal accessories

S6030B
• fl at: only 92 mm high for easy storage
• integrated spare staples container

S5025B PLIER
• hanger provides comfort: 

stapler is always close at hand

 STAPLERS GALAXY
• metal staplers
• staples residue indicator

S6030B
• płaski: wysokość tylko 92 mm, 

co ułatwia przechowywanie
• pojemnik na zapasowe zszywki

S5025B NOŻYCOWY
• mechanizm nożycowy zapewnia wygodę 

użytkowania
• uchwyt w obudowie: zawieszony na sznurku 

zszywacz jest zawsze pod ręką

 ZSZYWACZE GALAXY
• metalowe zszywacze
• wskaźnik ilości zszywek

S6086B

S6085B S6083B
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GalaxyG

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

10

40

20

60

lata
years

3

lata
years

3

lata
years

3

lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1079  czerwony
red

110-1080  niebieski
blue

110-1445  grafi towy
graphite

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1082  czerwony
red

110-1083  niebieski
blue

110-1446  grafi towy
graphite

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1086  niebieski
blue

110-1447  grafi towy
graphite

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1448  grafi towy
graphite

 PUNCHES GALAXY
• metal punches with non-slip element on lever
• waste container made of non-abrasive material
• guide bar
• page center indicator

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 DZIURKACZE GALAXY
• metalowe dziurkacze z antypoślizgowym 

elementem na ramieniu
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 

nierysującego podłoża
• listwa formatowa
• wskaźnik środka strony

P6087B

P6089B

P6088B

P6090B
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80 mm5,5 mm
10

lata
years

3

32 mm

21 mm

24/6
26/6

24/6
26/6

20

15
lata
years

3

lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1435  czarno-szary
black&grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1427  czarno-niebieski
black&blue

110-1428  biało-niebieski
white&blue

110-1429  czarno-szary
black&grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1425  biało-niebieski
white&blue

110-1426  czarno-szary
black&grey

*
* *

*
* *

Punches & staplers, 
metal accessories

 PUNCH OMAX P5134B
• metal construction
• casing made of durable material
• non-slip lever
• waste container made of non-abrasive material
• guide bar, page center indicator

 STAPLERS OMAX
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

while stock lasts while stock lasts

S5131B
S5130B

 DZIURKACZ OMAX P5134B
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• ramię antypoślizgowe
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 

nierysującego podłoża
• listwa formatowa, wskaźnik środka strony

 ZSZYWACZE OMAX
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

do wyczerpania zapasów do wyczerpania zapasów
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80 mm 80 mm

80 mm

6 mm 6 mm

5,5 mm

8 8

10

lata
years

3
lata
years

3

lata
years

3

80 mm6 mm
10

lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1023  czarny
black

110-1024  czerwony
red

110-1025  niebieski
blue

110-1026  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1028  czarny
black

110-1029  czerwony
red

110-1030  niebieski
blue

110-1031  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1013  czarny
black

110-1014  czerwony
red

110-1015  niebieski
blue

110-1016  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1493  czarny
black*

*

 PUNCH 709
• metal punch
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator

 PUNCH 709R
• metal punch
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

 PUNCH 707A
• metal punch
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator

while stock lasts

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 DZIURKACZ 709
• dziurkacz metalowy
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony

 DZIURKACZ 709R
• dziurkacz metalowy
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony
• listwa formatowa

 DZIURKACZ 707A
• dziurkacz metalowy
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony

 DZIURKACZ P6013B-R
• mini dziurkacz metalowy
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony
• blokada ramienia ułatwia przechowywanie – ogranicza wysokość

 PUNCH P6013B-R
• mini metal punch
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator
• lever lock for convenient storage

do wyczerpania zapasów
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80 mm

80 mm 80 mm

5,5 mm

5,5 mm 5,5 mm

15

12 25

lata
years

3

80 mm5,5 mm
25

lata
years

3

lata
years

3
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1007  czarny
black

110-1009  niebieski
blue

110-1010  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1070  czarny
black

110-1071  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1042  czarny
black

110-1043  czerwony
red

110-1044  niebieski
blue

110-1045  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1033  czarny
black

110-1034  czerwony
red

110-1035  niebieski
blue

110-1036  szary
grey

Punches & staplers, 
metal accessories

 PUNCH 837S
• metal construction
• ergonomic lever made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• double page center indicator
• guide bar

 PUNCH 837
• metal construction
• ergonomic lever made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• double page center indicator
• guide bar

 PUNCH 706
• metal punch
• waste container made of 

non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

 PUNCH P6108B
• metal punch
• non-slip lever
• waste container made of 

non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

 DZIURKACZ 706
• dziurkacz metalowy
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony
• listwa formatowa

 DZIURKACZ P6108B
• dziurkacz metalowy
• antypoślizgowe ramię
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 

nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony
• listwa formatowa

 DZIURKACZ 837S
• metalowa konstrukcja
• ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 

nierysującego podłoża
• podwójny wskaźnik środka strony
• listwa formatowa

 DZIURKACZ 837
• metalowa konstrukcja
• ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 

nierysującego podłoża
• podwójny wskaźnik środka strony
• listwa formatowa
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70/80
mm

70/80
mm

5,5 mm

6 mm

25
40lata

years

3

lata
years

3

lata
years

3

6 mm
6

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1038  czarny
black

110-1039  czerwony
red

110-1040  niebieski
blue

110-1041  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1047  czarny
black

110-1049  niebieski
blue

110-1050  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1651  czarny
black

 PUNCH 837L
• metal construction
• ergonomic lever made of durable material
• waste container made of non-abrasive material
• double page center indicator
• guide bar
• lever lock for convenient storage: only 60 mm high
• adjustable hole distance

 PUNCH 837XL
• iron lever, metal construction
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar
• lever lock for convenient storage: only 70 mm high
• adjustable hole distance

 PUNCH 9201P 
SINGLE HOLE

• metal construction
• waste container
• guide for easy paper insertion

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 DZIURKACZ 837L
• metalowa konstrukcja
• ergonomiczne ramię z trwałego tworzywa
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• podwójny wskaźnik środka strony
• listwa formatowa
• blokada ramienia ułatwia przechowywanie – ogranicza wysokość do 60 mm
• regulowany rozstaw otworów

 DZIURKACZ 837XL
• żeliwne ramię, metalowa konstrukcja
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony
• listwa formatowa
• blokada ramienia ułatwia przechowywanie – ogranicza wysokość do 70 mm
• regulowany rozstaw otworów

 DZIURKACZ 9201P
• metalowy dziurkacz jednootworowy 
• pojemnik na ścinki 
• prowadnica ułatwiająca wsuwanie papieru
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80-240
mm

5,5 mm
15

lata
years

3

lata
years

3
80 mm6 mm

30

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1052  czarny
black

110-1054  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1002  czarny
black

110-1004  niebieski
blue

Punches & staplers, 
metal accessories

 PUNCH 9401
• four-hole metal punch
• guide bar
• two separate waste containers made of non-abrasive material

 PUNCH 701
• heavy duty metal punch
• waste container made of non-abrasive material
• page center indicator
• guide bar

 DZIURKACZ 9401
• dziurkacz metalowy 4-dziurkowy
• listwa formatowa
• dwa osobne pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża

 DZIURKACZ 701
• dziurkacz metalowy o dużej wytrzymałości
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 

nierysującego podłoża
• wskaźnik środka strony
• listwa formatowa
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80 mm6 mm
300

rok
year

1
80 mm6 mm

150
lata
years

3

80 mm
100

lata
years

3
6 mm

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

110-1413

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

110-1400

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

110-1631*
*

 PUNCH TY845R
• metal construction 
• waste container made of non-abrasive material 
• plastic guide bar

 PUNCH BIN 04029
• heavy duty metal punch
• non-slip elements in base
• guide bar, page center indicator
• transparent, sliding waste box
• dimensions: 340x145x263 mm
• adjustable hole distance from sheet edge: 9–20 mm
• spare pads for punching cotter-pin included
• weight 6,7 kg

 PUNCH TY-095
• lightweight construction with durable ABS base
• durable cotter-pins made of stainless steel
• force reduction
• guide bar

while stock lasts

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 DZIURKACZ BIN 04029
• dziurkacz metalowy o dużej wytrzymałości
• antypoślizgowe elementy w podstawie
• listwa formatowa, wskaźnik środka strony
• przezroczysty, wysuwany pojemnik na ścinki
• wymiary: 340x145x263 mm
• regulacja odstępu dziurek od krawędzi kartki: 9–20 mm
• zapasowe podkładki pod bolce
• waga 6,7 kg

 DZIURKACZ TY-095
• lekka konstrukcja z wytrzymałą bazą ABS
• trwałe bolce ze stali nierdzewnej
• redukcja siły nacisku
• listwa formatowa

 DZIURKACZ TY845R
• metalowa konstrukcja 
• pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego 

nierysującego podłoża 
• plastikowa listwa formatowa

do wyczerpania zapasów
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34 mm

50 mm

46 mm

52 mm

#10

#10

#10

#10

8

10

8

8

lata
years

3

lata
years

3

lata
years

3

lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1147  czarny
black

110-1148  czerwony
red

110-1149  niebieski
blue

110-1150  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1142  czarny
black

110-1143  czerwony
red

110-1144  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1156  czarny
black

110-1157  czerwony
red

110-1158  niebieski
blue

110-1155  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1197  czerwony
red

110-1198  niebieski
blue

110-1195  brązowy
brown

110-1199  fi oletowy
violet

Punches & staplers, 
metal accessories

2001BD
• integrated staple remover
• staples residue indicator

5002
• staples residue indicator

1011A
• integrated staple remover
• staples residue indicator

1001BDS
• integrated staple remover

 ZSZYWACZE NA ZSZYWKI #10
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa

1011A
• wbudowany wyciągacz zszywek
• wskaźnik ilości zszywek

1001BDS
• wbudowany wyciągacz zszywek

2001BD
• wbudowany wyciągacz zszywek
• wskaźnik ilości zszywek

5002
• wskaźnik ilości zszywek

 STAPLERS FOR #10 STAPLES
• metal construction
• casing made of durable material
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19 mm
24/6
26/6

10
lata
years

3
68 mm

68 mm

24/6
26/6

24/6
26/6

10

10

lata
years

3

lata
years

3

40 mm
24/6
26/6

15
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1223  czarny
black

110-1224  czerwony
red

110-1225  niebieski
blue

110-1226  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1242  czarny
black

110-1243  czerwony
red

110-1244  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1248  czarny
black

110-1249  czerwony
red

110-1250  niebieski
blue

110-1251  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1306  czerwony
red

110-1307  niebieski
blue

110-1304  brązowy
brown

 STAPLER 930B
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

 STAPLER MINI 868
• metal construction
• casing made of durable material
• integrated staple remover
• staples residue indicator

 STAPLER 910B
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

 STAPLER S5072B
• metal construction
• transparent casing made of durable material
• staples residue indicator

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 ZSZYWACZ MINI 868
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wbudowany wyciągacz zszywek
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 910B
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 930B
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ S5072B
• metalowa konstrukcja
• transparentna obudowa z tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek
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78 mm

59 mm

51 mm

24/6
26/6

24/6
26/6

24/6
26/6

16

20

20

lata
years

3
lata
years

3

lata
years

3

54 mm
24/6
26/6

20
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1166  czarny
black

110-1167  czerwony
red

110-1168  niebieski
blue

110-1169  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1370  brązowy
brown

110-1191  czerwony
red

110-1192  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1161  czarny
black

110-1162  czerwony
red

110-1163  niebieski
blue

110-1164  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1455  czarny
black

110-1456  szary
grey

*
*
*
*

Punches & staplers, 
metal accessories

 STAPLER 5000
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

 STAPLER 204
• metal stapler
• fi nishing elements made of 

durable material
• base made of non-abrasive 

material
• staples residue indicator

 STAPLER 205
• metal stapler, fi nishing elements made of durable material
• base made of non-abrasive material
• staples residue indicator

 STAPLER 208
• metal stapler
• fi nishing elements made of durable material
• base made of non-abrasive material

while stock lasts

 ZSZYWACZ 205
• zszywacz metalowy, wykończenie z tworzywa sztucznego
• podstawa nierysująca podłoża
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 5000
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 204
• zszywacz metalowy
• wykończenie z tworzywa sztucznego
• podstawa nierysująca podłoża
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 208
• zszywacz metalowy
• wykończenie z tworzywa sztucznego
• podstawa nierysująca podłoża

do wyczerpania zapasów
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64 mm

68 mm
24/6
26/6

24/6
26/6

20
20

lata
years

3
lata
years

3

63 mm
24/6
26/6

28
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1186  czarny
black

110-1188  niebieski
blue

110-1415  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1177  czarny
black

110-1179  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1441  biało-pomarańczowy
white&orange

110-1440  biało-niebieski
white&blue

*
*
*

 STAPLER 210
• metal stapler
• fi nishing elements made of durable material
• base made of non-abrasive material
• staples residue indicator

 STAPLER 4001BD
• metal construction
• casing made of durable material
• staples residue indicator

 STAPLER AXA S6120B
• metal stapler
• fi nishing elements made of durable material
• base made of non-abrasive material
• staples residue indicator

while stock lasts

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 ZSZYWACZ 4001BD
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 210
• zszywacz metalowy
• wykończenie z tworzywa sztucznego
• podstawa nierysująca podłoża
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ AXA S6120B
• zszywacz metalowy
• wykończenie z tworzywa sztucznego
• podstawa nierysująca podłoża
• wskaźnik ilości zszywek

do wyczerpania zapasów
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100 mm
24/612

rok
year

1

300 mm
24/6
26/6

10
lata
years

3

90 mm
24/6
26/6

12
lata
years

3

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

110-1189

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1270  czarny
black

110-1272  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1265  czarny
black

110-1267  niebieski
blue

Punches & staplers, 
metal accessories

 STAPLER 414
• metal stapler
• fi nishing elements made of durable material
• non-slip elements in base
• swivel arm
• staples residue indicator

 STAPLER 9628
• metal construction
• base made of non-abrasive material
• swivel arm made of durable material
• staples residue indicator

 STAPLER 950L
• long arm metal stapler
• base made of non-abrasive material
• cm and inch scale
• staples residue indicator
• integrated guide bar

 ZSZYWACZ 414
• zszywacz metalowy
• wykończenie z tworzywa sztucznego
• antypoślizgowe elementy w podstawie
• obrotowe ramię
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 9628
• metalowa konstrukcja
• podstawa nierysująca podłoża
• obrotowe ramię z trwałego tworzywa
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 950L
• zszywacz metalowy długoramienny
• podstawa nierysująca podłoża
• skala w centymetrach i calach
• wskaźnik ilości zszywek
• zintegrowana listwa formatowa
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56 mm
24/6
26/6

12
lata
years

3
lata
years

3

lata
years

3

40 mm
24/6
26/6

25

60 mm
23/6
23/8

23/10
23/13

100

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1221  czarny
black

110-1632  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1640  czarno-szary
black&grey

110-1641  szaro-czarny
grey&black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1645  biały
white

 PLIER 828L
• metal plier
• staples residue indicator

 JET STAPLER 
S10061B

• metal construction
• force reduction up to 70%

 STAPLER TYSFT843
• metal construction
• strengthened base provides stapling stability
• base made of non-abrasive material
• non-slip arm
• force reduction up to 50%

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 ZSZYWACZ 
NOŻYCOWY 828L

• zszywacz metalowy
• mechanizm nożycowy
• wskaźnik ilości zszywek

 ZSZYWACZ 
JET STAPLER S10061B

• metalowa konstrukcja
• redukcja siły nacisku do 70%

 ZSZYWACZ TYSFT843
• metalowa konstrukcja
• wzmocniona podstawa zwiększa stabilność zszywania, 

nie rysuje podłoża
• antypoślizgowe ramię
• redukcja siły nacisku do 50%
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69 mm

69 mm

64 mm
23/6
23/8

23/6
23/8

23/6
23/8

23/20
23/23

23/10
23/13

23/10
23/13

23/10
23/13

23/15

23/15

23/15
23/17

100

100

200

lata
years

3

lata
years

3

lata
years

3

64 mm

23/6
23/8

23/20
23/23

23/10
23/13

23/15
23/17

200
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1253  czarny
black

110-1254  czerwony
red

110-1255  niebieski
blue

110-1256  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1258  czarny
black

110-1260  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1401  grafi towy
graphite

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1402  grafi towy
graphite

Punches & staplers, 
metal accessories

 STAPLERS 938 / 939
• heavy duty metal stapler
• stable base made of non-abrasive material
• staples residue indicator

 STAPLERS 8538 / 8539
• heavy duty metal stapler
• stable base made of non-abrasive material
• staples residue indicator
• non-slip arm
• place for signature

• integrated spare staples container

 ZSZYWACZE 938 / 939
• zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości
• stabilna podstawa nierysująca podłoża
• wskaźnik ilości zszywek

939

938

 ZSZYWACZE 8538 / 8539
• zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości
• stabilna podstawa nierysująca podłoża
• wskaźnik ilości zszywek
• antypoślizgowe ramię
• miejsce na opis

8539

8538
• dodatkowy pojemnik na zapasowe zszywki
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lata
years

3
lata
years

3

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1125  czarny
black

110-1126  niebieski
blue

110-1127  szary
grey

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

110-1389 #10

110-1388 #24/6

110-1390 #26/6

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

110-1422 #24/6

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1662  zielony
green

110-1663  niebieski
blue

110-1664  czerwony
red

 ZSZYWKI KOLOROWE 24/6
• 1000 szt.

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

110-1118  czarny
black

110-1119  czerwony
red

110-1120  niebieski
blue

110-1121  szary
grey

 STAPLE REMOVER 
ALPHA R5026B

• metal construction
• casing made of durable material
• locking mechanism

 STAPLES
• standard quality
• box 1000 pcs.

 COPPER STAPLES
• offi  ce staples
• box 1000 pcs.

 COLOR STAPLES 24/6
• 1000 pcs.

 STAPLE REMOVER 1029
• metal construction
• casing made of durable material
• for all types of staples

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 ROZSZYWACZ 
ALPHA R5026B

• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• posiada blokadę

 ZSZYWKI
• standardowa jakość
• pakowane po 1000 szt.

 ZSZYWKI MIEDZIANE
• zszywki biurowe
• pakowane po 1000 szt.

 ROZSZYWACZ 1029
• metalowa konstrukcja
• obudowa z trwałego tworzywa
• uniwersalny
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INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

110-1319 #24/6

INDEKS
INDEX

ZSZYWKA
STAPLE

ZSZYWA KARTEK
STAPLING CAPACITY

EAN
BARCODE

110-1324 23/6 2–30

110-1325 23/8 20–40

110-1326 23/10 40–60

110-1327 23/13 60–90

INDEKS
INDEX

ZSZYWKA
STAPLE

ZSZYWA KARTEK
STAPLING CAPACITY

EAN
BARCODE

110-1328 23/15 90–110

110-1329 23/17 110–130

110-1330 23/20 130–170

110-1331 23/23 170–200

Punches & staplers, 
metal accessories

 STAPLES
• electroplated offi  ce staples
• chisel tips prevent from bending staples 

while cutting through paper
• box 1000 pcs.
• selling unit 12 boxes

 HEAVY DUTY STAPLES
• high quality staples for heavy duty staplers
• stapling capacity for 80 gsm paper

FOR STAPLERS: FOR STAPLERS:

 ZSZYWKI
• galwanizowane zszywki biurowe
• ścięte zakończenia zapobiegają zaginaniu zszywek 

podczas przebijania pliku papieru
• opakowanie 1000 szt.
• jednostka sprzedaży 12 opak.

 ZSZYWKI SPECJALISTYCZNE
• wysokiej jakości zszywki do zszywaczy specjalistycznych
• ilość zszywanych kartek podana dla papieru 80 g/m2

DO ZSZYWACZY: DO ZSZYWACZY:

938, 8538, 939, 8539, ALPHA S6030 939, 8539
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INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1658 R25 25 mm
25 mm

100 szt.
100 pcs.

110-1381 R28 28 mm
28 mm

100 szt.
100 pcs.

110-1382 R33 33 mm
33 mm

100 szt.
100 pcs.

110-1383 R50 50 mm
50 mm

100 szt.
100 pcs.

110-1384 R70 70 mm
70 mm

50 szt.
50 pcs.

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1385 T25 25 mm
25 mm

100 szt.
100 pcs.

110-1386 T28 28 mm
28 mm

100 szt.
100 pcs.

110-1387 T31 31 mm
31 mm

100 szt.
100 pcs.

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1138 Nr 1 70 mm
70 mm

12 szt.
12 pcs.

110-1137 Nr 2 41 mm
41 mm

50 szt.
50 pcs.

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1661 50 mm
50 mm

50 szt.
50 pcs.

 PAPER CLIPS ROUND
• electroplated

 PAPER CLIPS TRIANGULAR
• electroplated

CARDBOARD BOXES

 PAPER CLIPS COLOR
• metal 
• coated with color PVC
• color mix

 BUTTERFLY PAPER CLIPS
• electroplated 
• large fi le clips

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 SPINACZE OKRĄGŁE
• galwanizowane

 SPINACZE TRÓJKĄTNE
• galwanizowane

 SPINACZE KRZYŻOWE
• galwanizowane 
• duże spinacze plikowe

OPAKOWANIA KARTONOWE

 SPINACZE KOLOROWE
• metalowe
• powlekane kolorowym PCV
• miks kolorów w pudełku
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INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1378 S50 50 szt.
50 pcs.

110-1391 S100 100 szt.
100 pcs.

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1377 G50 50 szt.
50 pcs.

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1380 28 mm
28 mm

50 g
50 g

110-1588 15 mm
15 mm

50 g
50 g

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1091 15 mm
15 mm

12 szt.
12 pcs.

110-1092 19 mm
19 mm

12 szt.
12 pcs.

110-1093 25 mm
25 mm

12 szt.
12 pcs.

110-1094 32 mm
32 mm

12 szt.
12 pcs.

110-1095 41 mm
41 mm

12 szt.
12 pcs.

110-1096 51 mm
51 mm

12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1655 100 szt.
100 pcs.

110-1657 50 szt.
50 pcs.

Punches & staplers, 
metal accessories

 THUMB TACKS 
SILVER

• electroplated

 THUMB TACKS GOLDEN
• electroplated

 OFFICE PINS
• electroplated

 BINDER CLIPS
• durable, resilient
• black, scratch-resistant 

painted coating

 THUMB TACKS 
FOR CORK BOARDS

• color

 PINEZKI SREBRNE
• galwanizowane

 PINEZKI ZŁOTE
• galwanizowane

 SZPILKI
• uniwersalne
• galwanizowane

 KLIPY
• sprężyste, o wysokiej trwałości
• lakierowana na czarno powłoka 

odporna na zadrapania

 PINEZKI TABLICOWE 
KOLOROWE

• kolorowe
• do tablic korkowych
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58 mm

58 mm

87 mm

57 mm

93 mm

20 mm

51 mm

71 mm

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1139 28 mm
28 mm

100 szt.
100 pcs. T4

110-1660 50 mm
50 mm

18 szt.
18 pcs. T4

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1635 28 mm
28 mm

50 szt.
50 pcs. T4

110-1633 28 mm
28 mm

100 szt.
100 pcs. T4

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1634 28 mm
28 mm

80 szt.
80 pcs. T4

 PAPER CLIPS 
COLOR

• metal, coated with color PVC

 PAPER CLIPS GOLDEN
• electroplated

 PAPER CLIPS 
ZEBRA

• coated

PLASTIC BOXES
• made of polystyrene

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 SPINACZE KOLOROWE
• metalowe, powlekane kolorowym PCV
• miks kolorów w pudełku

 SPINACZE ZŁOTE
• galwanizowane

 SPINACZE ZEBRA
• powlekane

OPAKOWANIA PLASTIKOWE
• opakowania z polistyrenu

6H T4 MAG
• magnetyczne
• magnetic
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INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1665 80 szt.
80 pcs.

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

120-1048  czarny
black MAG

120-1048  niebieski
blue MAG

INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1001 25 szt.
25 pcs. T4

INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1115 50 szt.
50 pcs. T4

INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1636 50 szt.
50 pcs. T4

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1483  srebrne
silver

50 szt.
50 pcs. T4

110-1482  złote
golden

50 szt.
50 pcs. T4

Punches & staplers, 
metal accessories

 PAPER CLIPS 
R-28

• electroplated
• 80 pcs. in magnetic dispenser

 PAPER-CLIP HOLDER 
TY-15P

• made of durable material
• magnetic
• 30 pcs. of paper-clips included

 THUMB TACKS 
FLAGS

• color
• for cork boards

 THUMB TACKS 
SILVER

• electroplated

 THUMB TACKS COLOR
• electroplated
• painted

 THUMB TACKS 
LONG

• 15 mm long

 SPINACZE R-28
• galwanizowane
• 80 sztuk w pojemniku magnetycznym

 POJEMNIK NA SPINACZE TY-15P
• plastikowy
• magnetyczny
• w zestawie 30 szt. spinaczy kolorowych powlekanych

 PINEZKI „FLAGI”
• kolorowe
• do tablic korkowych

 PINEZKI KOLOROWE
• galwanizowane
• pokryte lakierem

 PINEZKI SREBRNE
• galwanizowane

 PINEZKI TAPICERSKIE
• długość 15 mm
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INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1670 100 szt.
100 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1667 50 szt.
50 pcs.

110-1671 100 szt.
100 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1668 50 szt.
50 pcs.

110-1672 100 szt.
100 pcs.

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1639 28 mm
28 mm

50 g
50 g MAG

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1638 28 mm
28 mm

50 g
50 g T4

INDEKS
INDEX

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1419 30 szt.
30 pcs. T4

110-1116 50 szt.
30 pcs. T4

110-1656 100 szt.
100 pcs. T4

*

*

*

*

 OFFICE PINS 
COLOR

• color mix
• 3,8 mm x 15 mm

 OFFICE PINS COLOR
• color mix
• 3,8 mm x 33 mm

 OFFICE PINS 
COLOR 

• color mix
• 6 mm x 11 mm

 OFFICE PINS
• electroplated

 OFFICE PINS
• electroplated THUMB TACKS 

FOR CORK BOARDS
• color

while stock lasts

while stock lasts

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

 SZPILKI
• uniwersalne
• galwanizowane

 SZPILKI
• uniwersalne
• galwanizowane

 SZPILKI KOLOROWE 
• szpilki z kolorowymi główkami
• miks kolorów w pudełku
• 6 mm x 11 mm

 SZPILKI KOLOROWE
• szpilki z kolorowymi główkami
• miks kolorów w pudełku
• rozmiar: 3,8 mm x 33 mm

 SZPILKI KOLOROWE 
• szpilki z kolorowymi główkami
• miks kolorów w pudełku
• 3,8 mm x 15 mm

 PINEZKI TABLICOWE 
KOLOROWE

• kolorowe
• do tablic korkowych

do wyczerpania zapasów

do wyczerpania zapasów
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INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1659 15 mm
15 mm

10 szt.
10 pcs.

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

110-1637 19 mm
19 mm

24 szt.
24 pcs. 6H

INDEKS
INDEX

ŚREDNICA
DIAMETER

OPAK.
BOX

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

130-1715 57 mm
57 mm

25 g
25 g T4

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

130-1787 20 mm x 4 mm
20 mm x 4 mm

12 szt.
12 pcs.

130-1788 30 mm x 5 mm
30 mm x 5 mm

12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

130-1814 30 mm
30 mm

5 szt.
5 pcs.

*
*

Punches & staplers, 
metal accessories

 BINDER CLIPS
• durable, resilient
• black, scratch-resistant 

painted coating

 BINDER CLIPS COLOR
• durable, resilient
• color, scratch-resistant painted coating

 RUBBER BANDS
• elastic

 MAGNETS
• packed in plastic bags

 MAGNETS ’SMILING FACES’ 
GR-530S

• casing made of durable material

while stock lasts

 KLIPY
• sprężyste, o wysokiej trwałości
• lakierowana na czarno powłoka odporna na zadrapania

 KLIPY KOLOROWE
• sprężyste, o wysokiej trwałości
• powłoka lakierowana, kolorowa, 

odporna na zadrapania

 GUMKI RECEPTURKI
• elastyczne gumki
• miks kolorów w pudełku

 MAGNESY 
• dostępne opakowanie: woreczek z zawieszką

 MAGNESY BUŹKI GR-530S
• w plastikowej obudowie

do wyczerpania zapasów
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INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1689  biały
white

130-1687  czarny
black

130-1688  czerwony
red

130-1690  niebieski
blue

130-1692  zielony
green

130-1691  żółty
yellow

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1693  biały
white

130-1694  czarny
black

130-1695  czerwony
red

130-1696  niebieski
blue

130-1697  zielony
green

130-1698  żółty
yellow

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1699  biały
white

130-1700  czarny
black

130-1701  czerwony
red

130-1702  niebieski
blue

130-1703  zielony
green

130-1704  żółty
yellow

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

130-1549 GR-620 6 szt.
6 pcs.

130-1551 GR-6020 60 szt.
60 pcs.

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OPAK.
BOX

EAN
BARCODE

130-1550 GR-630 6 szt.
6 pcs.

DIAMETER 20 MM
• box 10 pcs.

DIAMETER 30 MM
• box 10 pcs.

DIAMETER 40 MM
• box 10 pcs.

 MAGNETS
• available sizes: 20, 30, 40 mm
• casing made of durable material
• packaging: blister card, tube, plastic bag

DIAMETER 30 MM
DIAMETER 20 MM

AVAILABLE COLORS:

Dziurkacze i zszywacze,
artykuły metalowe

ŚREDNICA 20 MM
• opak. 10 szt.

ŚREDNICA 30 MM
• opak. 10 szt.

ŚREDNICA 40 MM
• opak. 10 szt.

 MAGNESY
• dostępne rozmiary: 20, 30, 40 mm
• w plastikowej obudowie
• dostępne opakowania: blistry, tuby, woreczki

ŚREDNICA 30 MM
ŚREDNICA 20 MM

DOSTĘPNE KOLORY:
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Office organizing 
& archiving

koperty na dokumenty 38 document envelopes

skoroszyty 40 report files

teczki ofertowe 43 display books

przekładki indeksujące 43 index dividers

teczki i aktówki harmonijkowe 44 document wallets

deski z klipem 44 clipboards

szuflady i pojemniki na dokumenty 45 document trays

wyroby z siatki metalowej 46 wire mesh organizers

przyborniki na biurko 51 desk organizers

szafki na dokumenty 53 document cabinets

kasetki na pieniądze 55 cash boxes

wizytowniki 56 name card holders

tablice korkowe 56 cork boards

Organizacja  
i prezentacja dokumentów



A4

A4

DL

A5

A5

PP

PP

PP

PP

PP

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1446  biały
white

120-1447  czerwony
red

120-1448  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1207  biały
white

120-1166  żółty
yellow

120-1163  czerwony
red

120-1164  niebieski
blue

120-1165  zielony
green

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1441  biały
white

120-1442  czerwony
red

120-1443  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1251  biały
white

120-1252  żółty
yellow

120-1253  czerwony
red

120-1254  niebieski
blue

120-1255  zielony
green

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1478  biały
white

120-1481  żółty
yellow

120-1479  czerwony
red

120-1477  niebieski
blue

120-1480  zielony
green

ENVELOPE ZP042
• dimensions: 254x130 mm (for DL format)

ENVELOPE 9113 ENVELOPE ZP043

ENVELOPE ZP043

 SIDE LOAD ENVELOPES
• material: polypropylene

ENVELOPE 9113

Organizacja i prezentacja
dokumentów

KOPERTA 9113

 KOPERTY ZATRZASKOWE
• materiał: polipropylen

KOPERTA 9113

KOPERTA ZP043

KOPERTA ZP043

KOPERTA ZP042
• rozmiar: 254x130 mm (do formatu DL)
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A4 PP

A4 A5PP PP

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1461  biały
white

120-1161  niebieski
blue

120-1162  pomarańczowy
orange

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1174  biały
white

120-1471  żółty
yellow

120-1470  czerwony
red

120-1472  niebieski
blue

120-1473  zielony
green

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1055  biały
white

120-1463  żółty
yellow

120-1462  czerwony
red

120-1464  niebieski
blue

120-1465  zielony
green

Offi  ce organizing
& archiving

 INSERT POCKET ZP045A
• material: polypropylene
• equipped with universal side holes

ENVELOPE EC007 BENVELOPE EC009 B

 CLEAR STORAGE ENVELOPES
• material: polypropylene
• business card pocket
• color zip fastener

 KOPERTA ZATRZASKOWA Z EUROPERFORACJĄ ZP045A
• materiał: polipropylen
• posiada europerforację

KOPERTA EC007 BKOPERTA EC009 B

 KOPERTY Z ZAMKIEM STRUNOWYM
• materiał: polipropylen
• zewnętrzna kieszeń na wizytówkę
• zamek strunowy w różnych kolorach
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A4 PP

A4 PP

A4 PP

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1788  żółty
yellow

120-1787  czerwony
red

120-1789  niebieski
blue

120-1790  zielony
green

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1239  biały
white

120-1243  żółty
yellow

120-1242  czerwony
red

120-1240  niebieski
blue

120-1241  zielony
green

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1853  biały
white

120-1228  żółty
yellow

120-1225  czerwony
red

120-1226  niebieski
blue

120-1854  zielony
green

ENVELOPE EC011 B
• expandable: max 30 mm thick

 CLEAR PORTFOLIO 9111
• material: polypropylene
• capacity 40 sheets

 DOCUMENT CASE ZP041
• material: polypropylene
• double elastic closure

Organizacja i prezentacja
dokumentów

KOPERTA EC011 B
• regulowana grubość grzbietu, maks. 30 mm

 SKOROSZYT ZACISKOWY 9111
• materiał: polipropylen
• pojemność 40 arkuszy

 KOPERTA ZP041 Z GUMKĄ
• materiał: polipropylen 
• zamykana na gumkę
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A4 PP

A4 PP

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1792  czarny
black

120-1791  czerwony
red

120-1793  niebieski
blue

120-1794  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1763  biały
white

120-1764  czarny
black

120-1765  czerwony
red

120-1766  niebieski
blue

120-1767  zielony
green

Offi  ce organizing
& archiving

 CLIP REPORT FOLDER GR-505K
• material: polypropylene
• capacity 35 sheets

 REPORT FILE GR-505
• metal fastener for punched papers
• front cover transparent, back cover colored
• removable description tag
• rounded corners
• made in Poland

 SKOROSZYT Z KLIPEM GR-505K
• materiał: polipropylen
• pojemność 35 arkuszy

 SKOROSZYT GR-505
• metalowe wąsy do wpinania dokumentów
• przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa
• wymienna listwa opisowa
• zaokrąglone rogi
• wyprodukowano w Polsce
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A4 PP

A4 PP
10 20

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1758  biały
white

120-1761  czarny
black

120-1762  czerwony
red

120-1759  niebieski
blue

120-1760  zielony
green

SYMBOL
SYMBOL

ILOŚĆ KOSZULEK
POCKETS

 CZARNY
BLACK

 CZERWONY
RED

 NIEBIESKI
BLUE

 ZIELONY
GREEN

GR-5010 10
120-1840 120-1841 120-1842 120-1843

GR-5020 20
120-1844 120-1845 120-1846 120-1847

 CLEAR BOOK GR-5010/GR-5020 
• equipped with universal side holes
• transparent A4 pockets inside
• front cover transparent, back cover colored
• removable description tag
• rounded corners

 REPORT FILE GR-505E
• equipped with universal side holes
• metal fastener for punched papers
• front cover transparent, back cover colored
• removable description tag
• rounded corners
• made in Poland

Organizacja i prezentacja
dokumentów

 SKOROSZYT OFERTOWY Z EUROPERFORACJĄ 
GR-5010/GR-5020

• grzbiet z europerforacją
• wewnętrzne przezroczyste kieszenie A4
• przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa
• wymienna listwa opisowa
• zaokrąglone rogi

 SKOROSZYT Z EUROPERFORACJĄ 
GR-505E

• grzbiet z europerforacją: pasuje do każdego segregatora
• metalowe wąsy do wpinania dokumentów
• przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa
• wymienna listwa opisowa
• zaokrąglone rogi
• wyprodukowano w Polsce
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10 30 60 100

A4

20 40 80

PP

A4 PP

SYMBOL
SYMBOL

ILOŚĆ KOSZULEK
POCKETS

 CZARNY
BLACK

 CZERWONY
RED

 NIEBIESKI
BLUE

 SZARY
GREY

 ZIELONY
GREEN

9001A 10
120-1190 120-1191 120-1192 120-1818 120-1817

9002A 20
120-1208 120-1193 120-1194 120-1820 120-1819

9003A 30
120-1195 120-1209 120-1196 120-1822 120-1821

9004A 40
120-1197 120-1198 120-1199 120-1823 120-1824

9006A 60
120-1200 120-1210 120-1201 120-1826 120-1825

9008A 80
120-1202 120-1211 120-1203 120-1828 120-1827

9010A 100
120-1204 120-1205 120-1206 120-1830 120-1829

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

PRZEKŁADKI
DIVIDERS

EAN
BARCODE

120-1795 GR-P005 5

120-1796 GR-P010 10

Offi  ce organizing
& archiving

 DISPLAY BOOK
• material: polypropylene
• transparent A4 pockets inside
• descriptive tag

 COLOR INDEX DIVIDERS
• material: polypropylene
• dividers 1–5 or 1–10

 TECZKA OFERTOWA
• materiał: polipropylen
• wewnętrzne, przezroczyste kieszenie A4
• zewnętrzna etykieta opisowa

 PRZEKŁADKI INDEKSUJĄCE
• materiał: polipropylen
• 5 lub 10 kolorowych przekładek

43



A4 A4

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1156  czarny
black

120-1157  czerwony
red

120-1158  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1219  czarny
black

120-1220  czerwony
red

120-1221  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1848  biały
white

120-1849  niebieski
blue

120-1850  czerwony
red

 PLASTIC CLIPBOARD GR-991P
• durable material
• A4 format
• rounded edges
• resilient mechanism for holding paper
• perfect writing pad

 EXPANDING WALLET 9112C
• material: polypropylene
• 12 dividers
• clear tab dividers
• changeable indexes
• 2 business card pockets
• elastic closure

 EXPANDING BRIEFCASE 9112A
• material: polypropylene
• 12 dividers
• clear tab dividers
• changeable indexes
• 2 business card pockets
• buckle closure
• comfortable handle

Organizacja i prezentacja
dokumentów

 DESKA Z KLIPEM GR-991P
• z trwałego materiału
• format A4
• zaokrąglone rogi
• wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymania papieru
• jest doskonałą podkładką do pisania

 TECZKA HARMONIJKOWA 9112C
• materiał: polipropylen
• 12 przegródek
• przekładki indeksujące
• okienka opisowe
• 2 kieszonki na wizytówki
• zamykana na gumkę

 AKTÓWKA HARMONIJKOWA 9112A
• materiał: polipropylen
• 12 przegródek
• przekładki indeksujące
• okienka opisowe
• 2 kieszonki na wizytówki
• zamykana na klamrę
• rączka na grzbiecie
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A4

A4

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1434  dymna
smoky

120-1433  transparentna
transparent

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1046  czerwony
red

120-1213  żółty
yellow

120-1212  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1851  czarny
black

120-1852  dymny
smoky

Offi  ce organizing
& archiving

 DOCUMENT TRAY 350
• made of high quality material
• possible to join slantwise in three diff erent depth arrangements
• convenient storage – trays can be placed one into the other
• profi led front facilitates documents` operations

 DOCUMENT HOLDER F5093B
• made of trasparent material
• for magazines, catalogues of A4 format
• dimensions: 245x85x290 mm

 STATIONERY ORGANIZER 
YL-T08

• stationery organizer made of high quality material
• 8 compartments
• size: 355x228x25 mm

 SZUFLADA NA DOKUMENTY 350
• wykonana z wysokiej jakości tworzywa
• możliwość łączenia skośnie w trzech różnych ustawieniach głębokości
• oszczędność miejsca – możliwość składania nieużywanych szufl ad 

jedna w drugą
• specjalnie wyprofi lowany i wycięty przód ułatwia wkładanie 

i wyjmowanie dokumentów

 POJEMNIK NA DOKUMENTY F5093B
• z transparentnego tworzywa sztucznego
• na czasopisma, katalogi do formatu A4
• wymiary: 245x85x290 mm

 PRZYBORNIK PŁASKI 
YL-T08

• przybornik płaski wykonany z wysokiej jakości tworzywa
• posiada 8 przegródek
• wymiary: 355x228x25 mm
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96 mm

90,5 mm

65 mm

100 mm

94 mm

100 mm

52 mm

101 mm
80 mm

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1119  czarny
black

120-1120  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1131  czarny
black

120-1132  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1125  czarny
black

120-1126  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1129  czarny
black

120-1130  srebrny
silver

VIP COLLECTION
• black or silver lacquered metal

 CLIP HOLDER 
GR-010 / GR-010S

 NAME CARD HOLDER 
GR-340 / GR-340S

 PEN HOLDER 
GR-004 / GR-004S

 MEMO HOLDER 
GR-043 / GR-043S

Organizacja i prezentacja
dokumentów

KOLEKCJA VIP
• lakierowany metal w kolorze czarnym lub srebrnym

 POJEMNIK NA SPINACZE 
GR-010 / GR-010S

 STOJAK NA WIZYTÓWKI 
GR-340 / GR-340S

 POJEMNIK NA DŁUGOPISY 
GR-004 / GR-004S

 POJEMNIK NA KARTKI 
GR-043 / GR-043S
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102 mm
175 mm

315 mm

203 mm

82 mm

20 mm

160–202 mm

167 mm

96 mm

238 mm

100 mm

114 mm

165 mm

157 mm

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1134  czarny
black

120-1136  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1334  czarny
black

120-1335  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1782  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1485  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1486  czarny
black

Offi  ce organizing
& archiving

 ROTARY DESK ORGANIZER 
GR-254

 SWIVEL STATIONERY 
HOLDER GR-012

 STATIONERY HOLDER GR-1776

 PRZYBORNIK PŁASKI 
GR-095 / GR-095S

 PRZYBORNIK 
GR-093 / GR-093S

 PRZYBORNIK OBROTOWY 
GR-254

 FLAT STATIONERY HOLDER 
GR-095 / GR-095S

 STATIONERY HOLDER
GR-093 / GR-093S

 PRZYBORNIK OBROTOWY 
GR-012

 PRZYBORNIK NA BIURKO GR-1776
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178 mm

128 mm

78 mm 165 mm

228 mm

180 mm

311 mm

254 mm

77 mm

308 mm

435 mm

78 mm

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1487  czarny
black

120-1783  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1484  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1121  czarny
black

120-1122  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1123  czarny
black

120-1124  srebrny
silver

 WALL FILE HOLDER 
GR-080 / GR-080S

 ENVELOPE HOLDER 
GR-034 / GR-034S

 ENVELOPE HOLDER 
GR-1915

 MAGAZINE HOLDER 
GR-053 / GR-053S

Organizacja i prezentacja
dokumentów

 NAŚCIENNY POJEMNIK 
NA DOKUMENTY 
GR-080 / GR-080S

 STOJAK NA KOPERTY 
GR-034 / GR-034S

 STOJAK NA KOPERTY 
GR-1915

 POJEMNIK NA PRASĘ 
GR-053 / GR-053S
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295 mm

270 mm

350 mm

285 mm362 mm

102 mm
108 mm

335 mm

67 mm78 mm

207 mm 154 mm

153 mm
125 mm

245 mm

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1117  czarny
black

120-1118  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1724  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1483  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1723  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1043  czarny
black

*
*

Offi  ce organizing
& archiving

 DOCUMENT TRAY 
GR-069 / GR-069S

 DOCUMENT TRAY 
GR-1779

 BOOKENDS GR-048
• metal
• set 2 pcs.

 SIDEWAY DOCUMENT TRAY 
GR-060

 BOOKENDS 9354
• metal
• set 2 pcs.

while stock lasts

 SZUFLADY NA DOKUMENTY 
GR-069 / GR-069S

 SZUFLADA NA DOKUMENTY 
GR-1779

 PODSTAWKI DO KSIĄŻEK 
GR-048

• metalowe
• w zestawie 2 szt.

 SZUFLADA NA DOKUMENTY 
BOCZNA GR-060

 PODSTAWKI DO KSIĄŻEK 
9354

• metalowe
• w zestawie 2 szt.

do wyczerpania zapasów
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197 mm

258 mm

298 mm

227 mm

272 mm

354 mm
297 mm

360 mm

272 mm

200 mm

375 mm

905 mm

364 mm

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1127  czarny
black

120-1128  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1459  czarny
black

120-1460  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1332  czarny
black

120-1333  srebrny
silver

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1781  czarny
black

 WASTE BASKET
GR-020 / GR-020S

• capacity 12 l

 SQUARE WASTE BASKET
GR-017 / GR-017S

• capacity 18 l

 WASTE BASKET 
GR-018 / GR-018S

• capacity 19 l

 TRAY WITH RISER GR-1975

Organizacja i prezentacja
dokumentów

 KOSZ NA PAPIER
GR-020 / GR-020S

• pojemność 12 l

 KOSZ NA PAPIER KWADRATOWY
GR-017 / GR-017S

• pojemność 18 l

 KOSZ NA PAPIER 
GR-018 / GR-018S

• pojemność 19 l

 STOJAK NA DOKUMENTY 
GR-1975
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90 mm

200 mm119 mm

135 mm

150 mm

145 mm

INDEKS
INDEX

TYP
TYPE

OPIS
MODEL

EAN
BARCODE

120-1066 330S z wyposażeniem
equipped

120-1065 330B bez wyposażenia
empty

INDEKS
INDEX

TYP
TYPE

OPIS
MODEL

EAN
BARCODE

120-1068 370S z wyposażeniem
equipped

120-1067 370B bez wyposażenia
empty

Offi  ce organizing
& archiving

 STATIONERY HOLDER 
TY370S / TY370B

ROTARY. CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• pens (4 pcs.)
• board thumb tacks (20 pcs.)
• paper clips (30 pcs.)
• staples #10 (1 box)
• adhesive tape 12x10 with dispenser
• notes 63x63 mm

 STATIONERY HOLDER 
TY330S / TY330B

CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• integrated tape dispenser with cutter
• pens (3 pcs.)
• board thumb tacks (20 pcs.)
• paper clips (30 pcs.)
• staples #10 (1 box)
• adhesive tape 12x10
• notepad 67x90 mm

 PRZYBORNIK 
TY330S / TY330B

W ZESTAWIE:
• zszywacz
• rozszywacz
• nożyczki
• nóż do papieru
• temperówka
• gumka do ścierania
• linijka 15 cm
• wbudowany uchwyt do taśmy z obcinaczem
• długopisy (3 szt.)
• pinezki tablicowe (20 szt.)
• spinacze (30 szt.)
• zszywki #10 (1 opak.)
• taśma klejąca 12x10
• notes 67x90 mm

 PRZYBORNIK 
TY370S / TY370B

OBROTOWY. W ZESTAWIE:
• zszywacz
• rozszywacz
• nożyczki
• nóż do papieru
• temperówka
• gumka do ścierania
• linijka 15 cm
• długopisy (4 szt.)
• pinezki tablicowe (20 szt.)
• spinacze (30 szt.)
• zszywki #10 (1 opak.)
• taśma klejąca 12x10 z uchwytem
• notes 63x63 mm
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103 mm

207 mm

82 mm

130 mm

100 mm

INDEKS
INDEX

TYP
TYPE

OPIS
MODEL

EAN
BARCODE

120-1070 380S z wyposażeniem
equipped

120-1069 380B bez wyposażenia
empty

INDEKS
INDEX

TYP
TYPE

OPIS
MODEL

EAN
BARCODE

120-1075 730S z wyposażeniem
equipped

120-1074 730B bez wyposażenia
empty

 STATIONERY HOLDER 
TY380S / TY380B

CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• pens (4 pcs.)
• board thumb tacks (20 pcs.)
• paper clips (30 pcs.)
• staples #10 (1 box)
• notepad 57x96 mm

 STATIONERY HOLDER 
TY730S / TY730B

ROTARY. CONTAINS:
• stapler
• staple remover
• scissors
• paper knife
• pencil sharpener
• eraser
• ruler 15 cm
• pens (3 pcs.)
• board thumb tacks (15 pcs.)
• paper clips (20 pcs.)
• staples #10 (1 box)

Organizacja i prezentacja
dokumentów

 PRZYBORNIK 
TY380S / TY380B

W ZESTAWIE:
• zszywacz
• rozszywacz
• nożyczki
• nóż do papieru
• temperówka
• gumka do ścierania
• linijka 15 cm
• długopisy (4 szt.)
• pinezki tablicowe (20 szt.)
• spinacze (30 szt.)
• zszywki #10 (1 opak.)
• notes 57x96 mm

 PRZYBORNIK 
TY730S / TY730B

OBROTOWY. W ZESTAWIE:
• zszywacz
• rozszywacz
• nożyczki
• nóż do papieru
• temperówka
• gumka do ścierania
• linijka 15 cm
• długopisy (3 szt.)
• pinezki tablicowe (15 szt.)
• spinacze (20 szt.)
• zszywki #10 (1 opak.)
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306 mm

306 mm
405 mm

300 mm

298 mm

298 mm

358 mm

358 mm

358 mm

306 mm

298 mm

358 mm

5

7 7

10

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1777

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1780

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1778

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1779

Offi  ce organizing
& archiving

YL-SM05
• key lock
• 5 drawers of A4 format

YL-SM10
• key lock
• 10 drawers of A4 format

YL-SM07M
• key lock
• 7 drawers of A4 format

YL-SM07
• key lock
• 7 drawers of A4 format

 METAL DOCUMENT CABINETS

YL-SM05
• zamykana na klucz
• 5 szufl ad A4

YL-SM07
• zamykana na klucz
• 7 szufl ad A4

YL-SM07M
• zamykana na klucz
• 7 szufl ad A4

YL-SM10
• zamykana na klucz
• 10 szufl ad A4

 SZAFKI METALOWE
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314 mm

300 mm

380 mm

366 mm
285 mm

382 mm

265 mm

298 mm

282 mm

315 mm

380 mm

300 mm

5 10

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1100

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1784

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1785

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1786*
*

9346L/3
• key lock
• 5 drawers of A4 format 

(1 x CD/DVD)
• description tags
• top compartment

GR-SP03
• key lock
• 3 drawers of A4 format
• description tags

GR-SP10
• key lock
• 10 drawers of A4 format
• description tags

GR-SP05
• key lock
• 5 drawers of A4 format
• description tags

while stock lasts

 PLASTIC DOCUMENT CABINETS

Organizacja i prezentacja
dokumentów

3 5

GR-SP03
• zamykana na klucz
• 3 szufl ady A4
• okna opisowe

GR-SP10
• zamykana na klucz
• 10 szufl ad A4
• okna opisowe

GR-SP05
• zamykana na klucz
• 5 szufl ad A4
• okna opisowe

9346L/3
• zamykana na klucz
• 5 szufl ad A4 (jedna na CD i DVD)
• okna opisowe
• przegródki na przybory 

na wierzchu szafki

 SZAFKI PLASTIKOWE

do wyczerpania zapasów

54



INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1033  czarny
black

120-1034  czerwony
red

120-1035  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1026  czarny
black

120-1027  czerwony
red

120-1028  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1029  czarny
black

120-1030  czerwony
red

120-1031  niebieski
blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1023  czarny
black

120-1024  czerwony
red

120-1025  niebieski
blue

Offi  ce organizing
& archiving

 CASH BOX 8878
• metal cash box with rounded edges
• key lock (2 keys included)
• inner tray for coins and notes 

(XS – 4 compartments, S, M, L – 5 compartments)

 KASETKI NA PIENIĄDZE 8878
• metalowe kasetki lakierowane, o zaokrąglanych brzegach
• zamykane na kluczyk (w zestawie 2 kluczyki)
• posiadają plastikową tackę z przegródkami 

(model XS – 4 przegródki, modele S, M, L – 5 przegródek)

8878 XS
• 70x120x153 mm

8878 M
• 82x192x262 mm

8878 S
• 77x157x207 mm

8878 L
• 100x217x300 mm

55



INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

120-1519 5000 30x40 cm
30x40 cm

120-1518 5001 30x60 cm
30x60 cm

120-1517 5002 40x50 cm
40x50 cm

120-1516 5003 40x60 cm
40x60 cm

120-1494 5008 50x100 cm
50x100 cm

120-1515 5004 50x60 cm
50x60 cm

120-1496 5005 50x80 cm
50x80 cm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

120-1495 5006 60x80 cm
60x80 cm

120-1514 5007 60x90 cm
60x90 cm

120-1493 5009 80x100 cm
80x100 cm

120-1768 5022 80x120 cm
80x120 cm

120-1513 5010 90x120 cm
90x120 cm

120-1490 5013 100x150 cm
100x150 cm

120-1488 5015 100x200 cm
100x200 cm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

MIEŚCI DO
CAPACITY UP TO

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1081 808S 75x101x146 mm
75x101x146 mm

350 wizytówek
350 name cards

 czarny
black

120-1081 808S 75x101x146 mm
75x101x146 mm

350 wizytówek
350 name cards

 niebieski
blue

120-1080 808M 75x101x197 mm
75x101x197 mm

550 wizytówek
550 name cards

 czarny
black

120-1080 808M 75x101x197 mm
75x101x197 mm

550 wizytówek
550 name cards

 niebieski
blue

 CORK BOARDS 
IN WOODEN FRAME

• plate covered with high-quality Portuguese cork
• frame made of solid pine wood 20x20 mm
• set of handles included

 NAME CARD HOLDER 808
• durable material
• automatic opening
• 24 alphabetical dividers (A–Z)

Organizacja i prezentacja
dokumentów

 TABLICE KORKOWE 
W RAMIE DREWNIANEJ

• płyta porowata pokryta wysokiej jakości korkiem portugalskim
• rama z litego drewna sosnowego 20x20 mm
• w komplecie zestaw kołków do mocowania

 PUDEŁKA NA WIZYTÓWKI 808
• trwałe tworzywo
• automatyczne otwieranie
• 24 przekładki alfabetyczne (A–Z)
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Glues & tapes

kleje w sztyfcie AMOS 58 AMOS glue sticks

kleje w sztyfcie 59 glue sticks

kleje w płynie 60 liquid glues

klej super mocny One Fix 61 One Fix glue

masa mocująca 61 Sticky Tack

taśma „gęsia skórka” 61 ‘goose flesh’ tape

taśma biurowa 62 stationery tape

uchwyty i podajniki do taśmy biurowej 63 stationery tape dispensers

taśma pakowa 64 packing tape

oklejarki do taśmy pakowej 65 packing tape dispensers

taśma papierowa 65 kraft paper gummed tape

taśma dwustronna 66 double side tissue paper tape

taśma montażowa 66 double side foam tape

taśma lakiernicza 66 masking tape

Kleje i taśmy



www.najlepszyklej.pl
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3
lata
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INDEKS
INDEX

SZTYFT
STICK

SZEROKOŚĆ KLEJENIA
STICKING WIDTH

EAN
BARCODE

130-1071 8 g
8 g

15 mm
15 mm

130-1068 15 g
15 g

19 mm
19 mm

130-1069 22 g
22 g

23 mm
23 mm

130-1070 35 g
35 g

26 mm
26 mm

 GLUE STICK
• high quality
• colorless, odorless
• washable & clean
• contains PVP
• acid-free & solvent-free
• for paper, photos, cardboard, fabrics
• conforms to ASTM & CE
• tested in The Art & Creative Materials Institute, INC. USA

Kleje i taśmy

 KLEJ W SZTYFCIE
• wysokiej jakości klej w sztyfcie 
• bezbarwny i bezwonny 
• zmywalny i niebrudzący 
• zawiera PVP
• nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników
• przeznaczony do papieru, fotografi i, tektury i tkanin
• zgodny z normami ASTM oraz CE
• przebadany w The Art & Creative Materials Institute, INC. USA
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210 mm

23
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214 mm

PVP8
g CE D-4236

ASTM

CE 9
g

18
g

36
g

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1589

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

130-1810 sztyft 8 g
stick 8 g

130-1811 zestaw 22 g  x 2 szt. + 8 g
set 22 g  x 2 pcs. + 8 g

INDEKS
INDEX

SZTYFT
STICK

SZEROKOŚĆ KLEJENIA
STICKING WIDTH

EAN
BARCODE

130-1078 9 g
9 g

13 mm
13 mm

130-1076 18 g
18 g

18 mm
18 mm

130-1077 36 g
36 g

22 mm
22 mm

*
*

Glues & tapes

 MAGIC GLUE STICK
• strong adhesive strength after dry 
• easy to use 
• clean use, washable
• acid free & solvent free
• contains PVP 
• blue color disappears as it dries

 GLUE STICK DISPLAY
• contains glue sticks: 

20 x 8 g
20 x 15 g
12 x 22 g
10 x 35 g

 GLUE STICK K
• good adhesive features
• colorless
• clean, washable
• for paper and cardboard

while stock lasts

 KLEJ W SZTYFCIE DISPLAY
• zawiera kleje: 

20 x 8 g
20 x 15 g
12 x 22 g
10 x 35 g

 KLEJ W SZTYFCIE MAGIC
• duża siła klejenia po wyschnięciu 
• łatwy w użyciu  
• niebrudzący, zmywalny  
• nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników
• zawiera PVP  
• kolor niebieski zanika w miarę  wysychania kleju

 KLEJ W SZTYFCIE K
• dobre właściwości klejące
• bezbarwny
• niebrudzący, zmywalny wodą
• przeznaczony do papieru i tektury

do wyczerpania zapasów
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CE CE34
ml

50
ml

400
ml

CE

30
ml

40
ml

50
ml

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1488

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1604

INDEKS
INDEX

POJEMNOŚĆ
CAPACITY

EAN
BARCODE

130-1064 30 ml
13 ml

130-1065 40 ml
40 ml

130-1066 50 ml
50 ml

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

125-1040

 WHITE CRAFT GLUE
• high quality liquid glue
• washable
• elastic after drying – no crumbling
• for paper, wood and fabrics
• two tips: wide for large areas 

and narrow for precise application

 LIQUID GLUE
• high quality
• colorless, odorless
• clean
• washable
• acid-free
• two tips: wide for large areas 

and narrow for precise application
• for paper and cardboard

 LIQUID GLUE K
• good adhesive features
• colorless
• water-based
• clean
• for paper and cardboard

 SPRAY GLUE
• removable
• dedicated for joining one or various 

kinds of lightweight materials
• allows multiple junction of the same 

surfaces
• does not join permanently
• spray neither penetrates nor wrinkles 

bonding materials
• colorless 
• instant dry
• evenly covers surfaces

Kleje i taśmy

 KLEJ BIAŁY 
WHITE CRAFT

• wysokiej jakości klej w płynie
• zmywalny
• elastyczny po wyschnięciu – nie kruszy się
• przeznaczony do papieru, drewna i tkanin
• 2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni 

i wąska do precyzyjnego dozowania

 KLEJ W PŁYNIE 
DWUSTRONNY

• wysokiej jakości
• bezbarwny, bezwonny
• niebrudzący
• zmywalny
• nie zawiera kwasów
• 2 końcówki: szeroka do dużych powierzchni 

i wąska do precyzyjnego dozowania
• do papieru i tektury

 KLEJ W PŁYNIE K
• dobre właściwości klejące
• bezbarwny, na bazie wody
• niebrudzący
• do papieru i tektury

 KLEJ ODLEPIALNY W SPRAYU 
• przeznaczony do łączenia jednego lub różnych rodzajów lekkich materiałów
• umożliwia wielokrotne połączenia tych samych powierzchni
• nie łączy trwale
• spray nie przenika klejonych powierzchni i nie marszczy materiałów
• bezbarwny
• szybkoschnący
• równomiernie pokrywa klejone powierzchnie
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INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1635

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

125-1041

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1307 10 szt.
10 pcs.

Glues & tapes

 ONE FIX GLUE
• cyanoacrylate, quick dry
• 100% pure, undiluted glue
• for plastic, metal, wood, rubber, 

paper, leather, glass and porcelain
• provides permanent connection
• works in 5 seconds
• 1 drop adheres surface up to 2,5 cm2 
• packaging: 10 pcs.

 STICKY TACK
• adhesive sticky pads
• allows multiple bonding lightweight objects to most surfaces
• ideal for affi  xing photos, posters, cards
• replaces tape or thumb tacks
• after removing leaves smooth surfaces clean
• contains 50 g of sticky tack divided into 48 bricks

 ‘GOOSE-FLESH’ TAPE
• adhesive to most surfaces
• possible to write on with all types of ink
• leaves no marks after removing

 KLEJ ONE FIX
• cyjanoakrylowy, szybkowiążący
• 100% czystego, nierozcieńczonego kleju
• przeznaczony do tworzyw, metalu, drewna, 

gumy, papieru, skóry, szkła i porcelany
• zapewnia trwałe połączenia
• skleja w 5 sekund
• 1 kropla skleja do 2,5 cm2 powierzchni
• opak. 10 szt.

 MASA MOCUJĄCA
• samoprzylepna masa mocująca
• umożliwia wielokrotne łączenie 

lekkich przedmiotów z większością powierzchni
• do przyklejania zdjęć, plakatów, karteczek
• zastępuje taśmę, pinezki
• po odklejeniu nie pozostawia śladów na gładkich 

powierzchniach
• opakowanie zawiera 50 g masy podzielonej na 48 kostek

 TAŚMA GĘSIA SKÓRKA
• przylepna do większości powierzchni
• można po niej pisać każdym rodzajem tuszu
• po odklejeniu nie zostawia śladów
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INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

SŁUPEK
SHRINK

EAN
BARCODE

130-1278 12 x 10 12 

130-1280 12 x 20 12 

130-1281 12 x 30 12 

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

SŁUPEK
SHRINK

EAN
BARCODE

130-1285 24 x 10 6 

130-1286 24 x 20 6 

130-1287 24 x 30 6 

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

SŁUPEK
SHRINK

EAN
BARCODE

130-1282 18 x 10 8 

130-1283 18 x 20 8 

130-1284 18 x 30 8 

130-1794 19 x 33 8

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1277 18 x 20

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1288 18 x 20

*
*

 STATIONERY TAPE
• perfectly transparent
• odorless, made of polypropylene
• 40 micrones thick
• covered with acrylic water-based glue
• organic solvent-free
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant to aging
• ready to use in wide range of temperature

 MAGIC ADHESIVE TAPE 
WITH DISPENSER

• invisible after application, possible to write on
• dispenser enables tearing the tape off 
• invisible on photocopies
• odorless
• made of polypropylene
• covered with acrylic glue
• organic solvent-free
• stable sticking substance resistant 

to light
• strengthened tape surface resistant 

to aging
• ready to use in wide range of 

temperature 
• tape size: 18 x 20

 ADHESIVE TAPE 
WITH DISPENSER

• perfectly transparent
• dispenser enables tearing the tape off 
• odorless
• made of polypropylene
• covered with acrylic glue
• organic solvent-free
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant 

to aging
• ready to use in wide range of 

temperature 
• tape size: 18 x 20

while stock lasts

Kleje i taśmy

 TAŚMA BIUROWA
• idealnie przezroczysta
• bezwonna, wykonana z polipropylenu 
• grubość 40 mikronów
• pokryta emulsyjnym klejem akrylowym na bazie wody
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

 TAŚMA BIUROWA 
MAGIC Z UCHWYTEM

• niewidoczna po przyklejeniu taśma, po której można pisać
• z uchwytem ułatwiającym odrywanie taśmy
• niewidoczna na fotokopiach
• idealna do naprawy zniszczonych dokumentów, książek itp.
• bezwonna
• wykonana z polipropylenu
• pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
• rozmiar taśmy: 18 x 20

 TAŚMA BIUROWA 
Z UCHWYTEM

• idealnie przezroczysta
• z uchwytem ułatwiającym odrywanie taśmy
• bezwonna
• wykonana z polipropylenu
• pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
• rozmiar taśmy: 18 x 20

do wyczerpania zapasów
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19x25
taśma
tape

19x33
taśma
tape

19x33
taśma
tape

19x33
taśma
tape

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1555  biało-pomarańczowy
white&orange

130-1554  biało-niebieski
white&blue

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1629  fi oletowy
violet

130-1628  niebieski
blue

130-1630  pomarańczowy
orange

130-1631  zielony
green

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1339  czarny
black

130-1340  czerwony
red

130-1342  niebieski
blue

130-1343  szary
grey

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1334  czarny
black

130-1335  czerwony
red

130-1336  niebieski
blue

130-1337  szary
grey

Glues & tapes

 TAPE DISPENSER AXA T5112B
• made of durable material
• stable non-slip base
• max tape size: 19 x 25

 HANDHELD TAPE DISPENSER T5159B
• body made of durable material, 

inner construction made of metal and plastic
• manual control of tape length facilitates use, eg. gift wrapping
• max tape size: 19 x 33
• one tape roll included

 TAPE DISPENSERS 898S / 898M
• small, comfortable tape dispenser with cutter
• made of durable material
• stable base
• max tape size: 19 x 33

 UCHWYT DO TAŚMY AXA T5112B
• wykonany z trwałego materiału
• stabilna podstawa
• spód antypoślizgowy
• maks. rozmiar taśmy: 19 x 25

 AUTOMATYCZNY PODAJNIK DO TAŚMY T5159B
• korpus z trwałego tworzywa sztucznego, konstrukcja wewnętrzna metalowo-plastikowa
• ręczna regulacja żądanej długości taśmy ułatwia pracę, np. przy pakowaniu prezentów
• maksymalny rozmiar taśmy: 19 x 33
• w zestawie rolka taśmy GRATIS

 UCHWYTY DO TAŚMY 898S / 898M
• mały, wygodny uchwyt z obcinaczem
• wytrzymałe tworzywo sztuczne
• stabilna podstawa
• maks. rozmiar taśmy: 19 x 33

898S 898M
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KOLOR/ROZMIAR
COLOR/SIZE 48 x 40 48 x 50 48 x 66

 brązowa
brown

130-1645 130-1272 130-1274

 przezroczysta
transparent

130-1644 130-1273 130-1275

KOLOR/ROZMIAR
COLOR/SIZE 12 x 50 48 x 50

 czerwony
red

130-1225 130-1243

 niebieski
blue

130-1226 130-1244

 żółty
yellow

130-1230 130-1247

 czarny
black

130-1224 130-1242

 pomarańczowy
orange

130-1227 130-1245

 zielony
green

130-1229 130-1246

 biały
white

130-1223 130-1271

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1716

 PACKING TAPE
• BOPP packing tape
• made of polypropylene, covered with acrylic glue
• adhesive to most surfaces, resistant to tearing 
• odorless
• perfect for sealing boxes of diff erent weight
• environmentally friendly – contains no poisonous substances
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant to aging
• ready to use in wide range of temperature

 SILVER PACKING TAPE
• reinforced tape 48 mm x 10 m
• adhesive based on natural rubber

Kleje i taśmy

 TAŚMA PAKOWA
• taśma pakowa BOPP
• wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym
• przyczepna do większości powierzchni, odporna na zrywanie
• bezwonna
• doskonała do zaklejania kartonów o szerokim zakresie wag
• przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

 TAŚMA PAKOWA SREBRNA
• taśma zbrojona 48 mm x 10 m
• klej na bazie kauczuku naturalnego
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-30-100
ºC

KOLOR/ROZMIAR
COLOR/SIZE 48 x 50

 brązowa
brown

130-1265

 przezroczysta
transparent

130-1267

 biała
white

130-1264
Grubość 

[mm]

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

[kg/mm]

Siła przylepności 
[kg/mm]

0,045 8,16 kg / 25 mm 0,46 kg / 25 mm

Thickness 
[mm]

Resistence 
to stretching 

[kg/mm]

Adhesion strength 
[kg/mm]

0,045 8,16 kg / 25 mm 0,46 kg / 25 mm

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1827 20 mm x 200 m
20 mm x 200 m

130-1298 36 mm x 105 m
36 mm x 105 m

130-1299 48 mm x 200 m
48 mm x 200 m

130-1300 60 mm x 200 m
60 mm x 200 m

130-1301 72 mm x 200 m
72 mm x 200 m

INDEKS
INDEX

RODZAJ
TYPE

EAN
BARCODE

130-1193 mała
small

130-1196 duża
big

Glues & tapes

 PACKING TAPE A2K
• high quality
• durable, good adhesive features
• based on polypropylene
• covered with acrylic glue that provides resistance to stretching
• ready to use in wide range of temperature: from -30oC to 100oC

 KRAFT PAPER GUMMED TAPE
• durable water tape
• brown
• organic solvent-free
• minimalizes risk of unnoticed access to parcels

 PACKING TAPE 
DISPENSER

• multi-purpose metal packing tape 
dispenser

• tape tension mechanism prevents 
from tape retraction

• element biasing tape to surface
• ergonomic profi led plastic handle
• max tape width: 50 mm
• big: with spring element 

biasing tape to dispenser roll

 TAŚMA PAKOWA A2K
• wysokiej jakości taśma pakowa
• o dużej mocy klejenia, wytrzymała
• wyprodukowana na bazie polipropylenu
• pokryta klejem akrylowym, co gwarantuje odporność na rozciąganie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur: od -30oC do 100oC

 TAŚMA PAPIEROWA
• wytrzymała taśma do klejenia „na mokro”
• brązowa
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych
• minimalizuje ryzyko niezauważonego dostępu do przesyłek

 OKLEJARKA DO TAŚMY PAKOWEJ
• uniwersalna metalowa oklejarka ręczna do taśmy pakowej
• mechanizm naciągu taśmy zabezpiecza przed jej zwijaniem
• element dociskający taśmę do klejonej powierzchni
• ergonomiczna, profi lowana, plastikowa rękojeść
• przeznaczona do taśmy o maks. szerokości 50 mm
• duża: z napinanym sprężyną elementem 

dociskającym taśmę do rolki dyspensera
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INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

130-1205 8 mm x 25 m
8 mm x 25 m

12 szt.
12 pcs.

130-1208 38 mm x 5 m
38 mm x 5 m

8 szt.
8 pcs.

130-1206 38 mm x 10 m
38 mm x 10 m

8 szt.
8 pcs.

130-1207 38 mm x 25 m
38 mm x 25 m

8 szt.
8 pcs.

130-1211 50 mm x 5 m
50 mm x 5 m

6 szt.
6 pcs.

130-1209 50 mm x 10 m
50 mm x 10 m

6 szt.
6 pcs.

130-1210 50 mm x 25 m
50 mm x 25 m

6 szt.
6 pcs.

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

130-1212 12 mm x 3 m
12 mm x 3 m

1 szt.
1 pc.

130-1213 12 mm x 5 m
12 mm x 5 m

1 szt.
1 pc.

130-1214 18 mm x 3 m
18 mm x 3 m

1 szt.
1 pc.

130-1215 18 mm x 5 m
18 mm x 5 m

1 szt.
1 pc.

130-1216 24 mm x 3 m
24 mm x 3 m

1 szt.
1 pc.

130-1217 24 mm x 5 m
24 mm x 5 m

1 szt.
1 pc.

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1248 19 mm x 40 m
19 mm x 40 m

130-1249 25 mm x 40 m
25 mm x 40 m

130-1250 30 mm x 40 m
30 mm x 40 m

130-1251 38 mm x 40 m
38 mm x 40 m

130-1252 48 mm x 40 m
48 mm x 40 m

 DOUBLE SIDE TISSUE TAPE
• tape mutually covered with acrylic glue
• transparent after removing protective paper
• easy to tear off  by hand – no need to use scissors
• very good adhesive features
• no stratifying
• resistant to shrinkage

 DOUBLE SIDE FOAM TAPE
• double side foam tape, 1 mm thick
• adhesive to most stiff  surfaces
• provides permanent joints
• odorless
• resistant to tearing
• environmentally friendly – contains no poisonous substances
• stable sticking substance resistant to light
• strengthened tape surface resistant to aging
• ready to use in wide range of temperature

 MASKING TAPE
• adhesive protective tape
• leaves no trace after removing
• may be used to fi x protective foils
• easy to tear off  by hand – no need to use scissors

Kleje i taśmy

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

 TAŚMA MONTAŻOWA
• dwustronnie klejąca taśma piankowa o grubości 1 mm
• przyczepna do większości sztywnych powierzchni
• zapewnia trwałe połączenia
• bezwonna
• wytrzymała na zrywanie
• przyjazna dla środowiska – nie zawiera substancji trujących
• stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła
• wzmocniona powłoka taśmy odporna na starzenie
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

 TAŚMA LAKIERNICZA
• jednostronnie przylepna taśma ochronna
• nie pozostawia śladów po odklejeniu
• może służyć do mocowania folii ochronnych
• odrywana ręcznie – bez konieczności używania nożyczek
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Office 
& school products

nożyczki biurowe 68 office scissors

nożyczki szkolne 71 school scissors

nożyczki dekoracyjne 74 craft scissors

noże do kopert 74 letter knives

noże do papieru 75 paper knives

identyfikatory 76 name badges

zwilżacze 77 finger moisteners

folie do pakowania 77 packing foils

gumki recepturki 78 rubber bands

artykuły stemplarskie 79 stamping utensils

gumki do wymazywania 80 erasers

temperówki 80 pencil sharpeners

drobna galanteria biurowa i szkolna 82 school & office accessories

cyrkle 85 compasses

zestawy przyborów kreślarskich 88 technical sets

zestawy geometryczne 88 geometric sets

przyrządy geometryczne 89 geometric accessories

linijki 90 rulers

Galanteria biurowa 
i szkolna



5” 7” 8,5” 10”

5,75” 8,25”

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1605 GR-5500 5” (12 cm)
5” (12 cm)

130-1606 GR-5700 7” (17,5 cm)
7” (17,5 cm)

130-1607 GR-5850 8,5” (21,5 cm)
8,5” (21,5 cm)

130-1611 GR-6850 8,5” (21,5 cm)  L
8,5” (21,5 cm)  L

130-1608 GR-5100 10” (25 cm)
10” (25 cm)

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1806 GR-5575 5,75” (14,5 cm)
5,75” (14,5 cm)

130-1825 GR-5825 8,25” (21 cm)
8,25” (21 cm)

 SCISSORS WITH SOFT HANDLE
• blades made of tempered stainless steel
• handles made of durable material with soft rubber grip
• pointed tips enable precise cutting
• model for left-handed available

 SCISSORS 
WITH SOFT HANDLE

• handles made of durable material
• soft rubber grip 

Galanteria biurowa 
i szkolna

 NOŻYCZKI Z MIĘKKIM UCHWYTEM SOFT
• ostrze wykonane z hartowanej nierdzewnej stali
• rączki nożyczek wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 

z miękkim gumowanym uchwytem
• ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie
• w ofercie także nożyczki dla osób leworęcznych (L)

GR-5500 GR-5700

GR-5850 GR-6850 GR-5100

GR-5575 GR-5825

 NOŻYCZKI Z MIĘKKIM UCHWYTEM SOFT
• rączki nożyczek wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
• miękki gumowany uchwyt
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5,5” 6,25” 7” 8,5” 10”

7” 8”

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1384 GR-3550 5,5” (13,5 cm)
5,5” (13,5 cm)

130-1385 GR-3625 6,25” (16 cm)
6,25” (16 cm)

130-1183 GR-3700 7” (17,5 cm)
7” (17,5 cm)

130-1386 GR-3850 8,5” (21,5 cm)
8,5” (21,5 cm)

130-1173 GR-3100 10” (25 cm)
10” (25 cm)

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1610 GR-4700 7” (17,5 cm)
7” (17,5 cm)

130-1185 GR-4800 8” (21 cm)
8” (21 cm)

Offi  ce 
& schools products

 SCISSORS WITH ‘AMBER’ HANDLE
• high quality scissors made of tempered stainless steel
• pointed tips enable precise cutting
• handles made of amber-colored material

 METAL SCISSORS
• tempered stainless steel
• GR-4800: ergonomic grip made of material

 NOŻYCZKI BURSZTYNOWE
• wysokiej jakości nożyczki z nierdzewnej, hartowanej stali
• ostre końcówki nożyczek umożliwiają precyzyjne wycinanie
• uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze bursztynowym

 NOŻYCZKI METALOWE
• nierdzewna, hartowana stal
• GR-4800: ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego

GR-4800GR-4700

GR-3550 GR-3625

GR-3700 GR-3850 GR-3100
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6,5” 8,5”

8,75”

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

KOŃCÓWKI
TIPS

EAN
BARCODE

130-1181 GR-2650 6,5” (16,5 cm)
6,5” (16,5 cm)

okrągłe
round

130-1182 GR-2651 6,5” (16,5 cm)
6,5” (16,5 cm)

ostre
pointed

130-1184 GR-2850 8,5” (21,5 cm)
8,5” (21,5 cm)

ostre
pointed

INDEKS
INDEX

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

130-1824 8,75” (22 cm)
8,75” (22 cm)

 SCISSORS WITH ABS GRIP
• ergonomic grip made of ABS material
• tempered stainless steel

 SCISSORS GR-2875 
WITH SHAPED ABS GRIP

• ergonomic, shaped grip made of ABS material
• tempered stainless steel

Galanteria biurowa 
i szkolna

 NOŻYCZKI Z UCHWYTEM ABS
• ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego
• nierdzewna, hartowana stal

 NOŻYCZKI GR-2875 Z UCHWYTEM ABS 
PROFILOWANE

• ergonomiczny, profi lowany uchwyt z tworzywa sztucznego
• nierdzewna, hartowana stal

GR-2651GR-2650 GR-2850

70



1
2

1
2

1
2

1
2

5,25”

5,25”5,25”

5,25”

5,25”

5,25”13
cm

13
cm

13
cm

13
cm

13
cm

13
cm

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1176 30 szt.
30 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1178 30 szt.
30 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1666 12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1177 12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1664 12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1805 12 szt.
12 pcs.*

*

Offi  ce 
& schools products

GR-1500
• resilient element for easy opening

 SCHOOL SCISSORS
• high quality scissors, blades made of tempered stainless steel
• ergonomic grip made of color material

GR-6500
• resilient element for easy opening
• for left-handed

neon

while stock lasts

 NOŻYCZKI SZKOLNE
• wysokiej jakości nożyczki z nierdzewnej, hartowanej stali
• ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego w różnych kolorach

GR-1502 GR-1504 GR-1503

GR-6500
• sprężysty element ułatwiający rozwieranie
• przeznaczone dla osób leworęcznych

neonowe

GR-1507

GR-1500
• sprężysty element 

ułatwiający rozwieranie

do wyczerpania zapasów
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6” 15
cm

5,25” 13
cm

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1823 9 szt.
9 pcs.

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1675 24 szt.
24 pcs.

 FLOWER SCISSORS GR-1509
• 3 diff erent fl ower grips
• safe storage of fl ower scissors in fl ower pot

 SCISSORS ‘ANIMALS’ GR-1508
• school scissors in shapes of animals
• four designs in display: frog, penguin, fi sh, owl
• comfortable soft grip
• stainless steel blades

Galanteria biurowa 
i szkolna

 NOŻYCZKI-ZWIERZAKI GR-1508
• nożyczki dziecięce w atrakcyjnych kształtach imitujących zwierzaki
• w opakowaniu 4 wzory: żabka, pingwin, rybka, sowa
• wygodny, miękki uchwyt
• ostrza ze stali nierdzewnej

 NOŻYCZKI KWIATKI GR-1509
• uchwyty w formie 3 różnych kwiatków
• bezpieczne przechowywanie – w doniczce
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12,5
cm

12,5
cm

5”

5”

INDEKS
INDEX

KSZTAŁT
SHAPE

SYMBOL
SYMBOL

EAN
BARCODE

130-1776 żyrafa
giraff e TYSC066

130-1777 zebra
zebra TYSC068

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

EAN
BARCODE

130-1822 30 szt.
30 pcs.

*
*
*

Offi  ce 
& schools products

 PLASTIC SCISSORS
• safe plastic school scissors 
• scissors in shapes of animals

 PLASTIC SCISSORS GR-1510
• soft grip
• two-color plastic blades
• 3 color sets

while stock lasts

 NOŻYCZKI PLASTIKOWE
• bezpieczne plastikowe nożyczki dziecięce 
• atrakcyjne kształty imitujące zwierzaki

 NOŻYCZKI PLASTIKOWE GR-1510
• miękki uchwyt
• dwukolorowe plastikowe ostrza
• 3 zestawy kolorystyczne

do wyczerpania zapasów
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6,25” 16
cm

19
cm

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1674

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1188

INDEKS
INDEX

OSTRZE
BLADE

PODZIAŁ
PARTITION

EAN
BARCODE

130-1199 9 mm
9 mm

12 części
12 pcs.

130-1198 18 mm
18 mm

7 części
7 pcs.

 CRAFT SCISSORS GR-7625
• replaceable blades
• 5 cutting lines
• set includes grip, 5 replaceable blades, device for safe blades change

CUTTING LINES

 LETTER KNIFE GR-826
• ergonomic black grip
• stainless steel

 PAPER KNIFE BLADES
• two diff erent sizes
• packaging 10 pcs.

Galanteria biurowa 
i szkolna

 NOŻYCZKI DEKORACYJNE GR-7625
• nożyczki z wymiennymi ostrzami
• 5 wzorów cięcia
• zestaw zawiera uchwyt, 5 wymiennych ostrzy, narzędzie do bezpiecznej wymiany ostrzy

WZORY CIĘCIA

 NÓŻ DO KOPERT GR-826
• ergonomiczny uchwyt w kolorze czarnym
• stal nierdzewna

 OSTRZA DO NOŻY
• 2 rozmiary
• pakowane po 10 szt.
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12 części
parts

12 części
parts

parts
7 części

parts
7 części

parts
7 części

18 mm

18 mm

18 mm

9 mm

9 mm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OSTRZE
BLADE

PODZIAŁ
PARTITION

GR. UCHWYTU
GRIP THICKNESS

EAN
BARCODE

130-1192 GR-120 9 mm
9 mm

12 części
12 parts

11 mm
11 mm

130-1191 GR-708 18 mm
18 mm

7 części
7 parts

5 mm
5 mm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OSTRZE
BLADE

PODZIAŁ
PARTITION

GR. UCHWYTU
GRIP THICKNESS

EAN
BARCODE

130-1189 GR-9951 9 mm
9 mm

12 części
12 parts

9 mm
9 mm

130-1190 GR-9988 18 mm
18 mm

7 części
7 parts

18 mm
18 mm

130-1658 GR-64 18 mm
18 mm

7 części
7 parts

18 mm
18 mm

Offi  ce 
& schools products

 PAPER KNIVES
• plastic cover
• retractable, divided blade
• blade blockade

GR-120
• blade replacement after removal of black handle
• for soft works

GR-708
• corrugated edges for better grip
• hanging hole
• blade replacement after 

removal of black handle
• for standard works

 PAPER KNIVES WITH SLIDE
• ABS cover
• metal slide
• corrugated edges for better grip
• hanging hole
• retractable, divided blade

GR-9951
• automatic blade blockade
• blade replacement after removal of black handle
• for standard works

GR-9988
• automatic blade blockade
• blade replacement after removal of black handle
• for heavy works

GR-64
• blade blockade in knob
• blade replacement after removal of black handle
• for heavy works

 NOŻE DO PAPIERU
• plastikowa obudowa
• wysuwane, łamane ostrze
• blokada ostrza

GR-120
• wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki
• do delikatnych prac

GR-708
• karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt
• otwór do zawieszania
• wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki
• do zwykłych prac

 NOŻE DO PAPIERU Z PROWADNICĄ
• obudowa ABS
• metalowa prowadnica
• karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt
• otwór do zawieszania
• wysuwane, łamane ostrze

GR-9951
• samoczynna blokada ostrza
• wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki
• do standardowych prac

GR-9988
• samoczynna blokada ostrza
• wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki
• do cięższych prac

GR-64
• blokada ostrza w pokrętle
• wymiana ostrza po wysunięciu czarnej końcówki
• do cięższych prac

GR-120 GR-708

GR-9951 GR-9988 GR-64
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parts
7 części18 mm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OSTRZE
BLADE

PODZIAŁ
PARTITION

GR. UCHWYTU
GRIP THICKNESS

EAN
BARCODE

130-1657 GR-8100 18 mm
18 mm

7 części
7 pcs.

15 mm
15 mm

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1063

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1800

 PAPER KNIFE GR-8100
• solid knife made of aluminium with TPR handle (thermoplastic rubber)
• metal slide
• corrugated edges for better grip
• hanging hole
• retractable, divided blade
• automatic blade blockade
• blade replacement after pressing red button on grip
• for heavy works

 NAME BADGE WITH CLIP GR-50V 
• stiff  name tag
• size: 100 x 68 mm
• packaging 50 pcs.

 NAME BADGE GR-50
• transparent PVC
• with clip and safety pin
• stiff  name tag
• size: 90 x 55 mm
• packaging 50 pcs.

Galanteria biurowa 
i szkolna

 NÓŻ DO PAPIERU GR-8100
• solidny nóż aluminowy z rączką TPR (z gumy termoplastycznej)
• metalowa prowadnica
• karbowane brzegi zapewniają lepszy chwyt
• otwór do zawieszania
• wysuwane, łamane ostrze
• samoczynna blokada ostrza
• wymiana ostrza po naciśnięciu czerwonego guziczka w uchwycie
• do cięższych prac

 IDENTYFIKATOR GR-50
• przezroczyste PVC
• posiada klips oraz agrafkę
• sztywny kartonik do opisu
• wymiary: 90 x 55 mm
• pakowany po 50 szt.

 IDENTYFIKATOR GR-50V  
• identyfi kator z plastikowym klipsem
• sztywny kartonik do opisu
• wymiary: 100 x 68 mm
• pakowany po 50 szt.
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INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

140-1060

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1793

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1518

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ŚREDNICA GĄBKI
SPONGE DIAMETER

EAN
BARCODE

140-1058 005 44 mm
44 mm

140-1057 006 68 mm
68 mm

Offi  ce 
& schools products

 FINGER DUMPER 
GLYCERINE K

• inset diameter 56 mm
• 20 g
• for counting money, sorting fi les

 FINGER DUMPERS WITH SPONGE
• for counting money, sorting fi les

 BUBBLE WRAP
• size: 2 m x 0,5 m

 STRETCH FOIL
• 23 mic
• gross weight: 1,5 kg
• brakeaway tension:

longitudinal: 37,9 ± 1,9 MPa
transversal: 19,0 ± 0,9 MPa

• made in Poland

 ZWILŻACZ DO PALCÓW 
GLICERYNOWY K

• średnica wkładu 56 mm
• 20 gramów
• do liczenia pieniędzy, sortowania papierów

 ZWILŻACZE DO PALCÓW Z GĄBKĄ
• do liczenia pieniędzy, sortowania papierów

 FOLIA STRETCH
• 23 mic
• waga: 1,5 kg brutto
• naprężenie zrywające:

kierunek podłużny: 37,9 ± 1,9 MPa
kierunek poprzeczny: 19,0 ± 0,9 MPa

• wyprodukowano w Polsce

 FOLIA BĄBELKOWA  
• wymiary: 2 m x 0,5 m
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INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

ROZMIAR
SIZE

ŚREDNICA
DIAMETER

DŁUGOŚĆ PO 
ZŁOŻENIU
LENGTH 
WHEN 

FOLDED

EAN
BARCODE

130-1062 25 g
25 g

miks
assorted

miks
assorted

miks
assorted

130-1356 50 g
50 g

miks
assorted

miks
assorted

miks
assorted

130-1038 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

25 mm
25 mm

4 cm
4 cm

130-1039 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

30 mm
30 mm

5 cm
5 cm

130-1040 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

40 mm
40 mm

7 cm
7 cm

130-1041 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

50 mm
50 mm

8 cm
8 cm

130-1042 1 kg
1 kg

1,5 x 2,5 mm
1,5 x 2,5 mm

50 mm
50 mm

8 cm
8 cm

130-1043 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

60 mm
60 mm

9 cm
9 cm

130-1044 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

75 mm
75 mm

13 cm
13 cm

130-1036 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

100 mm
100 mm

16 cm
16 cm

130-1037 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

140 mm
140 mm

22 cm
22 cm

INDEKS
INDEX

OPAK.
PKG.

ROZMIAR
SIZE

ŚREDNICA
DIAMETER

DŁUGOŚĆ PO 
ZŁOŻENIU
LENGTH 
WHEN 

FOLDED

EAN
BARCODE

130-1676 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

25 mm
25 mm

4 cm
4 cm

130-1677 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

30 mm
30 mm

5 cm
5 cm

130-1678 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

40 mm
40 mm

7 cm
7 cm

130-1679 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

50 mm
50 mm

8 cm
8 cm

130-1680 1 kg
1 kg

1,5 x 2,5 mm
1,5 x 2,5 mm

50 mm
50 mm

8 cm
8 cm

130-1681 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

60 mm
60 mm

9 cm
9 cm

130-1682 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

75 mm
75 mm

13 cm
13 cm

130-1683 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

100 mm
100 mm

16 cm
16 cm

130-1684 1 kg
1 kg

1,5 x 1,5 mm
1,5 x 1,5 mm

140 mm
140 mm

22 cm
22 cm

INDEKS
INDEX

WAGA
WEIGHT

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

130-1632 105 g
105 g

170 szt.
170 pcs.

 RUBBER BANDS
• elastic rubber bands
• four colors available: natural, red, green, white
• packed in plastic bags

70% NATURAL RUBBER

60% NATURAL RUBBER

 RUBBER BAND BALL
• 170 color rubber bands assembled in a ball
• band size: 70x3x1,1 mm
• ball weight: 105 g

Galanteria biurowa 
i szkolna

 GUMKI RECEPTURKI
• elastyczne gumki
• dostępne w 4 kolorach: naturalnym, czerwonym, zielonym oraz białym
• pakowane w woreczki

70% KAUCZUKU

60% KAUCZUKU

 GUMKI RECEPTURKI 
W KULCE

• 170 kolorowych gumek złożonych w kulkę 
• rozmiar gumek: 70x3x1,1 mm
• waga kulki: 105 g
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D-4236
ASTM 28

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OPIS
TYPE

EAN
BARCODE

140-1009 TY102-6 6-cyfrowy
6-digit

140-1010 TY102-7 7-cyfrowy
7-digit

140-1011 TY102-8 8-cyfrowy
8-digit

140-1059 TY102-12 12-cyfrowy
12-digit

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

OPIS
TYPE

EAN
BARCODE

140-1035 4610C cyfrowy
numerical

140-1036 4610L literowo-cyfrowy
literal & numerical

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

140-1046

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

140-1048  czarny
black

140-1049  czerwony
red

140-1052  niebieski
blue

140-1050  fi oletowy
violet

140-1053  zielony
green

Offi  ce 
& schools products

 NUMBERING MACHINES TY102
• automatic numbering machines
• metal mechanism
• ergonomic handle
• font size 4 mm
• self-inking pad

DATE STAMP REFILL 
4610
• replaceable refi lls in plastic cover
• black ink
• size: 33x23 mm

 DATE STAMPS 4610
• self-inking
• plastic cover coated with non-slip material
• index window
• font size 4 mm
• Polish month names in literal date stamp

 STAMP INK
• high quality ink
• quick-drying, no soaking through paper
• long-lasting, clear stamps
• bottle made of durable material with applicator
• bottle cap in ink color
• conforms to ASTM D-4236 (AP) and EN-71/3

 NUMERATORY TY102
• numeratory automatyczne
• metalowa konstrukcja
• ergonomiczny uchwyt
• wysokość czcionki 4 mm
• wkład samotuszujący

 DATOWNIKI 4610
• samotuszujące
• obudowa z tworzywa sztucznego pokryta materiałem antypoślizgowym
• wyposażone w okienko indeksowe
• wysokość czcionki 4 mm
• datownik literowy posiada polskie nazwy miesięcy

WKŁAD DO DATOWNIKA 
4610
• wymienne wkłady w plastikowej obudowie
• kolor tuszu: czarny
• wymiary: 33x23 mm

 TUSZ DO PIECZĄTEK I STEMPLI
• wysokiej jakości tusz
• szybkoschnący, nie przesiąka przez papier
• pozostawia długotrwałe, wyraźne pieczątki
• butelka z trwałego tworzywa z aplikatorem
• nakrętka butelki w kolorze tuszu
• spełnia normy ASTM D-4236 (AP) oraz EN-71/3
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INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

EAN
BARCODE

130-1818 GR-F445

130-1819 GR-F460

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

160-1926 GR-345 40x20x10 mm
40x20x10 mm

45 szt.
45 pcs.

160-1927 GR-360 30x15x6 mm
30x15x6 mm

60 szt.
60 pcs.

KOLOR
COLOR

Nr 1  No 1
150 x 96 mm
150 x 96 mm

Nr 2  No 2
117 x 70 mm
117 x 70 mm

Nr 3  No 3
90 x 57 mm
90 x 57 mm

 czarny
black

140-1015 140-1020 140-1025

 czerwony
red

140-1016 140-1021 140-1026

 niebieski
blue

140-1018 140-1023 140-1028

 fi oletowy
violet

140-1017 140-1022 140-1027

 zielony
green

140-1019 140-1024 140-1029

 nienasączone
dry

140-1032 140-1033 140-1034

 SHARPENER + ERASER
• single hole sharpener
• eraser with cap ERASERS

• soft natural erasers, abrasive
• for pencils and graphites
• for diff erent surfaces
• contains no PVC

 STAMP PADS
• boxes made of high quality material
• inner pad soaked with ink or dry

Galanteria biurowa 
i szkolna

 GUMKI DO WYMAZYWANIA
• miękkie, ścierające się gumki naturalne
• do ołówków i grafi tów
• do stosowania na różnych powierzchniach
• nie zawiera PVC

GR-345

GR-360
GR-F460

GR-F445

 TEMPERÓWKA Z GUMKĄ
• temperówka pojedyncza
• gumka z zatyczką

 PODUSZKI DO PIECZĄTEK I STEMPLI
• estetyczne pudełka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• wewnątrz wkład nasączony lub nienasączony tuszem
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INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

TYP
TYPE

ŚREDNICA
DIAMETER

EAN
BARCODE

130-1311 GR-626 pojedyncza
single hole

8 mm
8 mm

130-1312 GR-627 podwójna
double hole

8 / 11 mm
8 / 11 mm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ŚREDNICA
DIAMETER

EAN
BARCODE

130-1557 GR-641 8 mm
8 mm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

KSZTAŁT
SHAPE

EAN
BARCODE

130-1633 GR-04-1 kopułka
meniscus

130-1613 GR-223 stożek
taper

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

KSZTAŁT
SHAPE

EAN
BARCODE

130-1614 GR-224 stożek
taper

130-1807 GR-859-1 owalna
oval

130-1808 GR-862-3 zamykana
with closure

130-1809 GR- 922-2 trójkątna
triangle

Offi  ce 
& schools products

 SHARPENERS WITH CONTAINER
• plastic, assorted colors

 METAL SHARPENERS
• cube sharpeners
• tempered, stainless blade  PLASTIC SHARPENERS

• stainless blade
• assorted colors
• packaging: 1 pc. (plastic bag with eurohole)

 TEMPERÓWKI 
METALOWE

• temperówki kostki
• hartowane, nierdzewne ostrza

 TEMPERÓWKA 
PLASTIKOWA

• nierdzewne ostrze
• miks kolorów
• pakowana: 1 szt. (zawieszka)

 TEMPERÓWKI Z POJEMNIKIEM
• plastikowe, w różnych kolorach

POJEDYNCZE

PODWÓJNE

SINGLE HOLE

DOUBLE HOLE

GR-04-1

GR-223

GR-224

GR-862-3

GR-859-1

GR-922-2
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CE

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1673

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1521

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1817

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

130-1493 100 szt.
100 pcs.

 WOODEN ABACUS GR-1182
• wooden abacus with stable folding base
• contains 100 color beads (10x10)
• useful in learning counting: addition, subtraction, 

multiplication, division and other mathematic calculations
• 200 mm wide, 260 mm high

 PLASTIC ABACUS 182
• made of durable material
• stable folding base
• 142 mm wide, 155 mm high

 ABACUS GR-F282
• made of durable material
• stable folding base
• ciphers engraved on edges
• 160 mm wide, 160 mm high

 COUNTING RODS
• made of durable material
• square cross-section

Galanteria biurowa 
i szkolna

 LICZYDŁO DREWNIANE 
GR-1182

• drewniane liczydło ze stabilną, składaną podstawą
• zawiera 100 kolorowych korali (10x10)
• pomocne w nauce liczenia – nie tylko dodawania 

i odejmowania, ale też mnożenia, dzielenia, 
pierwiastkowania i innych operacji matematycznych

• szerokość 200 mm, wysokość 260 mm

 LICZYDŁO PLASTIKOWE 182
• wykonane z tworzywa sztucznego
• stabilna podstawa
• szerokość 142 mm, wysokość 155 mm

 LICZYDŁO GR-F282
• wykonane z tworzywa sztucznego
• stabilna podstawa
• na krawędziach tłoczone cyfry
• szerokość 160 mm, wysokość 160 mm

 PATYCZKI DO LICZENIA
• wykonane z tworzywa sztucznego
• przekrój kwadratowy
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INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1712

INDEKS
INDEX

RODZAJ
TYPE

EAN
BARCODE

130-1649 plastikowy
plastic

130-1661 drewniany
wooden

INDEKS
INDEX

ŚREDNICA
DIAMETER

POWIĘKSZENIE
MAGNIFICATION

EAN
BARCODE

120-1417 50 mm
50 mm x3, x5

120-1351 75 mm
75 mm x2,5, x5

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

160-2102

Offi  ce 
& schools products

 WHISTLE GR-912
• metal, nickelplated
• ball inside
• suitable for engraving
• mouthpiece width 15 mm

 FLUTE
• made of durable ABS material 

or of lacquered wood
• cleaning device included
• packed in plastic bag

 MAGNIFYING GLASS
• cover made of black material
• plastic bifocal glass double magnifi cation  PENCIL GRIP GR-F3U

• for practicing proper pencil holding
• thermoplastic rubber
• assorted colors
• 3 pcs. in bag

 GWIZDEK GR-912
• metalowy, niklowany
• z kulką
• nadaje się do grawerowania
• szerokość ustnika 15 mm

 FLET PROSTY
• wykonany z trwałego tworzywa 

ABS w kolorze kości słoniowej 
lub z lakierowanego drewna

• w zestawie przyrząd do czyszczenia
• pakowany w etui z tworzywa

 SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE
• obudowa z czarnego tworzywa sztucznego
• soczewka plastikowa dwuogniskowa

 UCHWYT NA OŁÓWEK 
GR-F3U 

• ułatwia naukę właściwego trzymania ołówka
• termoplastyczna guma
• miks kolorów
• pakowany po 3 sztuki w woreczku
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10,5 mm

10,5 mm

CE

INDEKS
INDEX

TYP
TYPE

DŁUGOŚĆ
LENGTH

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

170-2128 tradycyjna
traditional

82 mm
82 mm

12 szt.
12 pcs.

170-2129 bezpyłowa
dustless

79 mm
79 mm

12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDEX

DŁUGOŚĆ
LENGTH

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

170-2135 82 mm
82 mm

12 szt., 6 kol.
12 pcs., 6 col.

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

170-2295

 SIDEWALK CHALK GR-F15-7
• thick rods with round cross-section
• diameter 2-2,5 cm
• length min. 10,5 cm
• 15 pieces in a box
• plastic bucket with handle
• colors: white, yellow, red, blue, green, brown, lilac 

 WHITE CHALK
• white chalk, rounded cross-section
• traditional chalk: conical shape for easy grip
• dustless chalk: no dust while writing

 COLOR CHALK
• color chalk, rounded cross-section
• conical shape for easy grip

Galanteria biurowa 
i szkolna

 KREDA BIAŁA
• biała, okrągła w przekroju kreda
• kreda tradycyjna: stożkowaty kształt ułatwia trzymanie 
• kreda bezpyłowa: nie wytwarza pyłu w trakcie pisania po tablicy

 KREDA KOLOROWA
• okrągła w przekroju kreda kolorowa
• stożkowaty kształt ułatwia trzymanie

 KREDA CHODNIKOWA GR-F15-7
• grube pałeczki o przekroju okrągłym
• średnica 2-2,5 cm
• długość min. 10,5 cm
• 15 sztuk w opakowaniu
• plastikowe wiaderko z uchwytem
• kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, liliowy  
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INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1511

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1546

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1522

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1547

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1783

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

130-1821 24 szt.
24 pcs.

Offi  ce 
& schools products

 REDIS SET 175
• pen holder
• 3 nibs: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm

 COMPASS GR-Z102
• metal construction
• adjustable graphite holder
• spare graphite included
• compass length: 110 mm

 COMPASS 248T
• construction made of plastic
• adjustable pencil holder
• fl uorescent colors
• packed in plastic bag 

with eurohole

 COMPASS GR-C100
• metal construction
• adjustable pencil holder
• compass length: 105 mm

 COMPASS GR-C100P
• plastic construction
• adjustable pencil holder
• packed in plastic bag with eurohole
• compass length 120 mm

 COMPASS B-C104P
• plastic construction
• adjustable pencil holder (pencil included)
• packed in plastic bag with eurohole
• compass length 130 mm

 ZESTAW REDIS 175
• obsadka
• 3 stalówki: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm

 ZEROWNIK GR-Z102
• metalowa konstrukcja
• regulowany uchwyt na grafi t
• w zestawie wymienny grafi t
• długość: 110 mm

 CYRKIEL 248T
• plastikowa konstrukcja
• regulowany uchwyt na ołówek
• fl uorescencyjne kolory
• pakowany w zawieszkę

 CYRKIEL GR-C100
• metalowa konstrukcja
• regulowany uchwyt na ołówek
• długość cyrkla: 105 mm

 CYRKIEL GR-C100P
• plastikowa konstrukcja
• regulowany uchwyt na ołówek 
• pakowany w zawieszkę 
• długość cyrkla 120 mm

 CYRKIEL B-C104P
• plastikowa konstrukcja
• regulowany uchwyt na ołówek (zawiera ołówek)
• pakowany w zawieszkę 
• długość cyrkla 130 mm
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INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

130-1653 12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1782

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1804

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1652

 COMPASS 
GR-C102A

• metal construction
• spare graphite included
• compass length 145 mm

 COMPASS GR-C112
• packed in plastic case
• compass length 121 mm

 COMPASS GR-C102
• metal construction
• adjustable graphite holder
• spare graphite included
• compass length 121 mm 

 COMPASS GR-C110
• compass length 115 mm
• packed in plastic bag with eurohole
• inner box: 10 pcs.

Galanteria biurowa 
i szkolna

 CYRKIEL GR-C112
• pakowany w etui
• długość cyrkla 121 mm

 CYRKIEL GR-C102
• metalowa konstrukcja 
• regulowany uchwyt na grafi t 
• w zestawie wymienny grafi t 
• długość cyrkla 121 mm 

 CYRKIEL GR-C102A
• metalowa konstrukcja 
• w zestawie wymienny grafi t
• długość cyrkla 145 mm

 CYRKIEL GR-C110
• długość cyrkla 115 mm
• pojedynczo pakowany w foliowe etui
• opak. zbiorcze 10 szt.
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INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

EAN
BARCODE

130-1319 GR-C105A

130-1320 GR-C105B

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

DŁUGOŚĆ
LENGTH

EAN
BARCODE

130-1654 GR-C101 140 mm
140 mm

130-1655 GR-C201 155 mm
155 mm

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1035

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1544

Offi  ce 
& schools products

 COMPASSES GR-C105A / GR-C105B
• metal construction
• adjustable graphite holder
• spare graphite included
• compass length 136 mm

 COMPASSES GR-C101 / GR-C201
• metal construction
• adjustable graphite holder

 COMPASS GRAPHITES
• high quality
• packed in sets of 5 pcs. in transparent vials
• inner box: 30 vials on blister card

 COMPASS GR-C103
• metal construction
• spare graphite and graphite sharpener 

included
• compass length 115 mm

 CYRKLE GR-C105A / GR-C105B
• metalowa konstrukcja
• regulowany uchwyt na grafi t
• w zestawie wymienny grafi t
• długość cyrkla 136 mm

 CYRKLE GR-C101 / GR-C201
• metalowa konstrukcja
• regulowany uchwyt na grafi t

 GRAFITY DO CYRKLI
• wysokiej jakości
• pakowane po 5 szt. w przezroczystych fi olkach
• opakowanie zbiorcze: 30 fi olek na blistrze

 CYRKIEL GR-C103
• metalowa konstrukcja
• w zestawie wymienny grafi t 

i temperówka do grafi tu
• długość cyrkla 115 mm

GR-C105A GR-C105B GR-C101 GR-C201
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30
cm

15
cm

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1656

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1553

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1552

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1026

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1640

 TECHNICAL COMPASS SETS

GR-C204
• contains 4 elements: 

micrometric compass 172 mm (both arms 
folding), compass ending with universal 
holder, spare graphite, extender

 DRAWING SET GR-868
• contains 4 elements: ruler 30 cm, triangle 16 cm, 

triangle 24 cm, protractor 10 cm
• transparent, brown color, made of polystyrene

 DRAWING SET GR-031T
• contains 4 elements: ruler 15 cm, triangle 9,5 cm, 

triangle 13,5 cm, protractor 10 cm
• transparent, made of polystyrene

GR-C209C
• contains 9 elements: 

compass 140 mm, compass, carrier, drawing 
pen, drawing pen holder, spare drawing pen, 
spare pin, extender, spare graphite with holder

GR-C205
• contains 5 elements: 

compass 136 mm, compass, compass 
ending with universal holder, spare 
graphite, extender

Galanteria biurowa 
i szkolna

 ZESTAWY PRZYBORÓW KREŚLARSKICH

GR-C204
• 4 elementy w zestawie: 

cyrkiel mikrometryczny 172 mm 
z mechanizmem śrubowym (oba ramiona 
łamane), końcówka cyrkla z uchwytem 
uniwersalnym, zapasowy grafi t, przedłużacz

 ZESTAW GEOMETRYCZNY 
GR-868

• zawiera 4 elementy: linijka 30 cm, ekierka 16 cm, 
ekierka 24 cm, kątomierz 10 cm

• transparentne, brązowe przyrządy z polistyrenu

 ZESTAW GEOMETRYCZNY 
GR-031T

• zawiera 4 elementy: linijka 15 cm, ekierka 9,5 cm, 
ekierka 13,5 cm, kątomierz 10 cm

• transparentne przyrządy z polistyrenu

GR-C209C
• 9 elementów w zestawie: cyrkiel 140 mm, 

zerownik, przenośnik, grafi on, uchwyt 
grafi onu, zapasowy grafi on, zapasowa szpilka, 
przedłużacz, zapasowy grafi t z uchwytem

GR-C205
• 5 elementów w zestawie: 

cyrkiel 136 mm, zerownik, końcówka cyrkla 
z uchwytem uniwersalnym, przedłużacz, 
wymienny grafi t

88



20
cm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

130-1024 GR-032 kolorowe brokatowe
color, with glitter

130-1602 GR-032T transparentne
transparent

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1507

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1503

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

KOLOR
COLOR

KĄT
ANGLE

DŁUGOŚĆ
LENGTH EAN

130-1501 GR-854 dymne
transparent, brown 45o 9,5 cm

9,5 cm

130-1502 GR-853 dymne
transparent, brown 60o 13,5 cm

13,5 cm

130-1709 GR-854T transparentne
transparent 45o 9,5 cm

9,5 cm

130-1710 GR-853T transparentne
transparent 60o 13,5 cm

13,5 cm

Offi  ce 
& schools products

 DRAWING SET 
GR-032 / GR-032T

• contains 4 elements: 
ruler 20 cm, triangle 9,5 cm, 
triangle 13,5 cm, protractor 10 cm

• made of polystyrene

 BURMESTER SET GR-869
• contains 3 elements
• transparent, brown color, made of polystyrene

 PROTRACTOR GR-840
• scale up to 180o

• ruler 10 cm
• transparent
• made of polystyrene

 TRIANGLE
• transparent
• made of polystyrene

 ZESTAW GEOMETRYCZNY 
GR-032 / GR-032T

• zawiera 4 elementy: linijka 20 cm, 
ekierka 9,5 cm, ekierka 13,5 cm, 
kątomierz 10 cm

• wykonane z polistyrenu

 ZESTAW KRZYWIKÓW 
GR-869

• zawiera 3 elementy
• transparentne, brązowe przyrządy z polistyrenu

 KĄTOMIERZ GR-840
• skala do 180o

• linijka 10 cm
• transparentny
• wykonany z polistyrenu

 EKIERKA
• transparentna
• wykonana z polistyrenu
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20
cm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

DŁUGOŚĆ
LENGTH

EAN
BARCODE

130-1831 GR-143-30 30 cm
30 cm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

DŁUGOŚĆ
LENGTH

EAN
BARCODE

130-1812 GR-F150 15 cm
15 cm

130-1813 GR-F200 20 cm
20 cm

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

130-1820

 FLEXIBLE RULERS
• fl exible and pliable
• round edges
• stick to the surface well
• neon colors: green, blue
• available sizes: 15, 20 cm

 TRIANGULAR RULER SCALE
• made of white plastic
• triangular cross-section
• colored mark on every side
• 6 precise scales: 100/200/250/300/400/500

 FLEXIBLE DRAWING SET GR-031T
• contains 3 elements: ruler 20 cm, triangle 14 cm, protractor 10 cm
• fl exible and pliable
• round edges

Galanteria biurowa 
i szkolna

 LINIJKI ELASTYCZNE
• elastyczne, giętkie tworzywo
• zaokrąglone brzegi
• dobrze przylegają do powierzchni
• neonowe kolory: zielony, niebieski
• dostępne długości: 15, 20 cm

 LINIJKA SKALÓWKA TRÓJKĄTNA
• wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym
• trójkątny przekrój
• kolorowe oznaczenie każdej ze stron
• 6 precyzyjnych skali: 100/200/250/300/400/500

 ZESTAW GEOMETRYCZNY 
ELASTYCZNY GR-F158

• zawiera 3 elementy: linijka 20 cm, ekierka 14 cm, kątomierz 10 cm
• elastyczne, giętkie tworzywo
• zaokrąglone brzegi
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INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

DŁUGOŚĆ
LENGTH

OPIS
TYPE

EAN
BARCODE

130-1707 GR 120-15 15 cm
15 cm

cm
cm

130-1504 GR 119-20 20 cm
20 cm

cm
cm

130-1323 GR 111-30 30 cm
30 cm

cm / cale
cm / inch

130-1322 GR 112-30 30 cm
30 cm

cm / cale
cm / inch

130-1828 GR 114-30 30 cm
30 cm

podgumowana, cm / cale
with rubber, cm / inch

130-1829 GR 115-30 30 cm
30 cm

z uchwytem, cm
with handle, cm

130-1830 GR 116-30 30 cm
30 cm

z uchwytem, cm / cale
with handle, cm / inch

130-1505 GR 112-40 40 cm
40 cm

cm / cale
cm / inch

130-1506 GR 122-50 50 cm
50 cm

cm
cm

Offi  ce 
& schools products

 ALUMINIUM RULERS
• durable aluminium
• packed in plastic bag with eurohole

 LINIJKI ALUMINIOWE
• wytrzymałe aluminium
• linijki pakowane pojedynczo w zawieszki

GR 120-15

GR 119-20

GR 111-30

GR 112-30

GR 114-30

GR 115-30

GR 116-30

GR 112-40

GR 122-50
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INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

DŁUGOŚĆ
LENGTH

OPIS
TYPE

EAN
BARCODE

130-1593 GR-801 15 cm
15 cm

130-1495 GR-802 15 cm
15 cm

neonowa
neon

130-1496 GR-896 20 cm
20 cm

130-1497 GR-820 30 cm
30 cm

130-1498 GR-878 30 cm
30 cm

z uchwytem
with handle

130-1577 GR-831 40 cm
40 cm

130-1499 GR-855 50 cm
50 cm

 TRANSPARENT RULERS
• durable, resilient, made of polystyrene
• packed in plastic bag with eurohole

Galanteria biurowa 
i szkolna

 LINIJKI PRZEZROCZYSTE
• wytrzymałe, sprężyste, wykonane z polistyrenu
• linijki pakowane pojedynczo w zawieszki

GR-802

GR-801

GR-896

GR-820

GR-878

GR-831

GR-855

92



Paper

etykiety samoprzylepne 94 adhesive stickers

etykiety do metkownic 96 stickers for labeling machines

papier fotograficzny 97 photo paper

papier fotograficzny specjalistyczny 98 professional photo paper

kołonotatniki 100 spiral notebooks

bruliony 101 notebooks

notatniki z gumką 101 notebooks with rubber band

dzienniki korespondencyjne 102 correspondence books

skorowidze 102 letter indexes

bloki szkolne, techniczne 103 drawing pads, technical pads

notesy samoprzylepne 104 sticky notes

zakładki indeksujące 104 indicator tags

Galanteria papiernicza



drukarki 
atramentowe

ink jet

drukarki laserowe 
laser jet

QCT
Quatro
Clean

Technologykserokopiarki
copiers A4 100

GENERATOR ETYKIET
STICKERS GENERATOR
www.generator-etykiet.kwtrade.pl

• 38x21,2 mm
• 65 etykiet/ark.
• 38x21,2 mm
• 65 stickers/sheet
• No. 001

150-1028

• 48,5x16,9 mm
• 64 etykiety/ark.
• 48,5x16,9 mm
• 64 stickers/sheet
• No. 002

150-1029

• 64,6x33,8 mm
• 24 etykiety/ark.
• 64,6x33,8 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 006

150-1033

• 70x16,9 mm
• 51 etykiet/ark.
• 70x16,9 mm
• 51 stickers/sheet
• No. 007

150-1034

• 70x25,4 mm
• 33 etykiety/ark.
• 70x25,4 mm
• 33 stickers/sheet
• No. 008

150-1309

• 70x41 mm
• 21 etykiet/ark.
• 70x41 mm
• 21 stickers/sheet
• No. 015

150-1042

• 70x29,7 mm
• 30 etykiet/ark.
• 70x29,7 mm
• 30 stickers/sheet
• No. 009

150-1036

• 70x42,3 mm
• 21 etykiet/ark.
• 70x42,3 mm
• 21 stickers/sheet
• No. 016

150-1043

• 52,5x29,7 mm
• 40 etykiet/ark.
• 52,5x29,7 mm
• 40 stickers/sheet
• No. 005

150-1032

• 70x33,8 mm
• 24 etykiety/ark.
• 70x33,8 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 011

150-1038

• 70x67,7 mm
• 12 etykiet/ark.
• 70x67,7 mm
• 12 stickers/sheet
• No. 018

150-1045

• 70x35 mm
• 24 etykiety/ark.
• 70x35 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 012

150-1039

• 97x42,3 mm
• 12 etykiet/ark.
• 97x42,3 mm
• 12 stickers/sheet
• No. 019

150-1046

• 70x36 mm
• 24 etykiety/ark.
• 70x36 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 013

150-1040

• 97x67,7 mm
• 8 etykiet/ark.
• 97x67,7 mm
• 8 stickers/sheet
• No. 020

150-1310

• 70x37 mm
• 24 etykiety/ark.
• 70x37 mm
• 24 stickers/sheet
• No. 014

150-1041

• 105x33,8 mm
• 16 etykiet/ark.
• 105x33,8 mm
• 16 stickers/sheet
• No. 021

150-1048

• 70x32 mm
• 27 etykiet/ark.
• 70x32 mm
• 27 stickers/sheet
• No. 010

150-1037

• 70x50,8 mm
• 15 etykiet/ark.
• 70x50,8 mm
• 15 stickers/sheet
• No. 017

150-1044

• 48,5x25,4 mm
• 40 etykiet/ark.
• 48,5x25,4 mm
• 40 stickers/sheet
• No. 003

150-1030

• 52,5x21,2 mm
• 56 etykiet/ark.
• 52,5x21,2 mm
• 56 stickers/sheet
• No. 004

150-1031

Galanteria papiernicza

 ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE BIAŁE
• uniwersalne
• arkusze formatu A4
• do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek
• 34 różne rozmiary
• opak. 100 arkuszy

 WHITE ADHESIVE STICKERS
• multi-purpose
• A4 sheets
• for ink jet, laser jet and copiers
• 34 diff erent sizes
• box of 100 sheets
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drukarki 
atramentowe

ink jet

drukarki laserowe 
laser jet

kserokopiarki
copiers A4 25

• 105x35 mm
• 16 etykiet/ark.
• 105x35 mm
• 16 stickers/sheet
• No. 022

150-1049

• 105x74 mm
• 8 etykiet/ark.
• 105x74 mm
• 8 stickers/sheet
• No. 029

150-1056

• 105x37 mm
• 16 etykiet/ark.
• 105x37 mm
• 16 stickers/sheet
• No. 023

150-1050

• 105x148 mm
• 4 etykiety/ark.
• 105x148 mm
• 4 stickers/sheet
• No. 030

150-1057

• 105x42,3 mm
• 14 etykiet/ark.
• 105x42,3 mm
• 14 stickers/sheet
• No. 025

150-1052

• 210x297 mm
• 1 etykieta/ark.
• 210x297 mm
• 1 sticker/sheet
• No. 032

150-1059

• 105x48 mm
• 12 etykiet/ark.
• 105x48 mm
• 12 stickers/sheet
• No. 026

150-1053

• Ø 117 mm
• 2 etykiety/ark.
• Ø 117 mm
• 2 stickers/sheet
• No. 033

150-1060

• 105x57 mm
• 10 etykiet/ark.
• 105x57 mm
• 10 stickers/sheet
• No. 027

150-1054

• 22x12 mm
• 160 etykiet/ark.
• 22x12 mm
• 160 stickers/sheet
• No. 034

150-1061

• 105x70 mm
• 8 etykiet/ark.
• 105x70 mm
• 8 stickers/sheet
• No. 028

150-1311

• 105x41 mm
• 14 etykiet/ark.
• 105x41 mm
• 14 stickers/sheet
• No. 024

150-1051

• 210x148 mm
• 2 etykiety/ark.
• 210x148 mm
• 2 stickers/sheet
• No. 031

150-1058

Paper

 COLOR ADHESIVE STICKERS
• fl uorescent colors
• A4 sheets
• for ink jet, laser jet and copiers
• box of 25 sheets

• czerwona
• red
• No. 061

150-1062

• różowa
• pink
• No. 062

150-1063

• zielona
• green
• No. 063

150-1064

• żółta
• yellow
• No. 064

150-1065

• pomarańczowa
• orange
• No. 065

150-1066

• niebieska
• blue
• No. 066

150-1365

 ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE KOLOROWE
• fl uorescencyjne kolory
• arkusze formatu A4
• do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek
• opak. 25 arkuszy
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• 22x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1068

• 26x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1073

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1083

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1078

• 22x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1069

• 26x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1074

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1084

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1079

• 22x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1072

• 26x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1077

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1087

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1082

• 22x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1070

• 26x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1075

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1085

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1080

• 22x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1071

• 26x12
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1076

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1086

• 26x16
• słupek 5 rolek
• shrink: 5 rolls

150-1081

SINGLE-ROW LABELING MACHINES 
• roll 800 pcs.

DOUBLE-ROW LABELING MACHINES 
• roll 700 pcs.

 STICKERS 
FOR LABELING MACHINES

• 2 types: plain and wavy
• 5 colors: white, red, orange, green, yellow
• for single- and double-row labeling machines
• shrink: 5 rolls

Galanteria papiernicza

 ETYKIETY DO METKOWNIC
• 2 rodzaje: proste i faliste
• 5 kolorów: biały, czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty
• zastosowanie: metkownice jedno- i dwurzędowe
• opakowanie: 5 rolek

METKOWNICE JEDNORZĘDOWE 
• rolka 800 szt.

METKOWNICE DWURZĘDOWE 
• rolka 700 szt.
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drukarki 
atramentowe

ink jet
A4 A6 5760

dpi
ISO

9001

TYP PAPIERU
PAPER TYPE

SYMBOL
SYMBOL

RODZAJ
SURFACE

FORMAT
FORMAT

GRAMATURA
WEIGHT

ROZDZIELCZOŚĆ
RESOLUTION

STANDARD 4G230 błyszczący
glossy A4 230 g/m²

230 gsm
5760 dpi
5760 dpi

STANDARD 6G230 błyszczący
glossy A6 230 g/m²

230 gsm
5760 dpi
5760 dpi

STANDARD 4G180 błyszczący
glossy A4 180 g/m²

180 gsm
5760 dpi
5760 dpi

STANDARD 4G130 błyszczący
glossy A4 130 g/m²

130 gsm
5760 dpi
5760 dpi

STANDARD 4M140 matowy
matt A4 140 g/m²

140 gsm
5760 dpi
5760 dpi

STANDARD 4M190 matowy
matt A4 190 g/m²

190 gsm
5760 dpi
5760 dpi

PREMIUM 4PPG200 błyszczący
glossy A4 200 g/m²

200 gsm
5760 dpi
5760 dpi

PREMIUM 3PPG230 błyszczący
glossy A3 230 g/m²

230 gsm
5760 dpi
5760 dpi

ADHESIVE 4PAM100 samoprzylepny, matowy
adhesive, matt A4 100 g/m²

100 gsm
5760 dpi
5760 dpi

ADHESIVE 4PAG130 samoprzylepny, błyszczący
adhesive, glossy A4 130 g/m²

130 gsm
5760 dpi
5760 dpi

CD LABELS 4PLG130 etykiety do CD, błyszczący
CD labels, glossy A4 130 g/m²

130 gsm
5760 dpi
5760 dpi

FINE ART 4PFAG200 faktura skóry, błyszczący
fi ne art – leather texture, glossy A4 200 g/m²

200 gsm
5760 dpi
5760 dpi

CANVAS 4PCM260 płótno do druku
canvas A4 260 g/m²

260 gsm
5760 dpi
5760 dpi

MAGNETIC 4PMG320 magnetyczny, błyszczący
magnetic, glossy A4 320 g/m²

320 gsm
5760 dpi
5760 dpi

SATIN 4PS260 satynowy
satin A4 260 g/m²

260 gsm
5760 dpi
5760 dpi

LASER L4G200 błyszczący
glossy A4 200 g/m²

200 gsm
5760 dpi
5760 dpi

LASER L4G160 błyszczący
glossy A4 160 g/m²

160 gsm
5760 dpi
5760 dpi

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

FORMAT
FORMAT

OPAKOWANIE
PACKAGING

GRAMATURA
WEIGHT

EAN
BARCODE

150-1181 4G230 A4 20 ark.
20 sheets

230 g/m2

230 gsm

150-1182 6G230 A6 20 ark.
20 sheets

230 g/m2

230 gsm

150-1373 4G180 A4 20 ark.
20 sheets

180 g/m2

180 gsm

150-1177 4G130 A4 20 ark.
20 sheets

130 g/m2

130 gsm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

FORMAT
FORMAT

OPAKOWANIE
PACKAGING

GRAMATURA
WEIGHT

EAN
BARCODE

150-1178 4M140 A4 50 ark.
50 sheets

140 g/m2

140 gsm

150-1180 4M190 A4 50 ark.
50 sheets

190 g/m2

190 gsm

Paper

 PHOTO PAPER – COMPARISON

 STANDARD PHOTO PAPER
• brilliant white surface provides perfect printouts 

with natural colors
• water-resistant, quick-dry
• printouts stand out with sharpness and impressive contrast
• matt and glossy paper

GLOSSY

MATT

 PAPIERY FOTOGRAFICZNE – TABELA CECH

 PAPIER FOTOGRAFICZNY 
STANDARD

• specjalna powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne 
wydruki fotografi czne w naturalnych kolorach

• wodoodporny i szybkoschnący
• zdjęcia wyróżniają się ostrością 

oraz imponującym kontrastem
• rodzaje papieru: matowy, błyszczący

BŁYSZCZĄCY

www.yellowone.pl

MATOWY
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drukarki 
atramentowe

ink jet

drukarki 
atramentowe

ink jet

A4

A4A3

20

20

5760
dpi

5760
dpi

ISO
9001

ISO
9001

drukarki 
atramentowe

ink jet
A4 g/m2

gsm

13020 5760
dpi

ISO
9001

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

FORMAT
FORMAT

OPAKOWANIE
PACKAGING

GRAMATURA
WEIGHT

EAN
BARCODE

150-1285 4PPG200 A4 20 ark.
20 sheets

200 g/m2

200 gsm

150-1366 3PPG230 A3 20 ark.
20 sheets

230 g/m2

230 gsm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

RODZAJ
SURFACE

OPAKOWANIE
PACKAGING

GRAMATURA
WEIGHT

EAN
BARCODE

150-1288 4PAG130 błyszczący
glossy

20 ark.
20 sheets

130 g/m2

130 gsm

150-1289 4PAM100 matowy
matt

20 ark.
20 sheets

100 g/m2

100 gsm

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

150-1291 20 ark.
20 sheets

 ADHESIVE PHOTO PAPER
• premium white photo paper
• adhesive to most surfaces
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry

 CD LABELS PHOTO PAPER 4PLG130
• glossy, premium white photo paper in form of adhesive CD labels 
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry
• 2 CD labels on A4 sheet

 PREMIUM PHOTO PAPER
• glossy, premium white photo paper
• perfect tone image & color depth
• appropriate for large format printouts
• water-resistant, quick dry

Galanteria papiernicza

 PAPIER FOTOGRAFICZNY ADHESIVE
• samoprzylepny papier fotografi czny
• śnieżnobiały
• przylega do większości powierzchni
• perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru
• wodoodporny, szybkoschnący

 PAPIER FOTOGRAFICZNY PREMIUM
• błyszczący, śnieżnobiały papier fotografi czny
• perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru
• idealny do wydruku zdjęć w dużym formacie
• wodoodporny, szybkoschnący

 PAPIER FOTOGRAFICZNY CD LABELS 4PLG130
• błyszczący, śnieżnobiały papier fotografi czny w formie etykiet samoprzylepnych na CD
• perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru
• wodoodporny, szybkoschnący
• 2 etykiety CD na A4

www.yellowone.pl
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drukarki 
atramentowe

ink jet

drukarki 
atramentowe

ink jet

A4

A4

g/m2

gsm

260

g/m2

gsm

200

20

20

5760
dpi

5760
dpi

ISO
9001

ISO
9001

drukarki 
atramentowe

ink jet

A4 g/m2

gsm

26020 5760
dpi

ISO
9001

drukarki 
atramentowe

ink jet

A4 g/m2

gsm

3205 5760
dpi

ISO
9001

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

150-1286 20 ark.
20 sheets

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

150-1371 20 ark.
20 sheets

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

150-1287 20 ark.
20 sheets

INDEKS
INDEX

OPAKOWANIE
PACKAGING

EAN
BARCODE

150-1290 5 ark.
5 sheets*

*

Paper

 FINE ART 
PHOTO PAPER 
4PFAG200

• glossy, premium white photo paper
• surface imitating leather texture 
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry

 CANVAS 
PHOTO PAPER 
4PCM260

• canvas prepared for printing
• photos and images printed give eff ect 

of canvas painting
• water-resistant, quick dry

 SATIN 
PHOTO PAPER 
4PS260

• satin, premium white photo paper
• innovative stucture „micro-porous” 

provides subtle brilliant luster
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry

 MAGNETIC 
PHOTO PAPER 
4PMG320

• glossy, premium white photo paper
• magnetic bottom adheres to metal surfaces
• perfect tone image & color depth
• easy do cut
• water-resistant, quick dry

while stock lasts

 PAPIER FOTOGRAFICZNY 
FINE ART 4PFAG200

• błyszczący, śnieżnobiały papier fotografi czny
• powierzchnia imituje fakturę skóry
• perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru
• wodoodporny, szybkoschnący

 PAPIER FOTOGRAFICZNY 
CANVAS 4PCM260

• podłoże do druku imitujące płótno malarskie
• wydruk fotografi i i obrazów daje efekt malarstwa na płótnie
• wodoodporny, szybkoschnący

 PAPIER FOTOGRAFICZNY 
SATIN 4PS260

• satynowy papier fotografi czny z innowacyjną 
technologią struktury „micro-porous”

• delikatny brylantowy połysk
• perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru
• wodoodporny, szybkoschnący

 PAPIER FOTOGRAFICZNY 
MAGNETIC 4PMG320

• błyszczący, śnieżnobiały papier fotografi czny
• magnetyczny spód przylega do metalowych powierzchni
• perfekcyjne odwzorowanie barw, głębia koloru
• łatwy do wycinania
• wodoodporny, szybkoschnący

do wyczerpania zapasów
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A4 A5 A6

A4 5760
dpi

ISO
900120 drukarki laserowe 

laser jet

INDEKS
INDEX

SPIRALA
BINDING

FORMAT
FORMAT

ZAWIERA
SHEETS

EAN
BARCODE

150-1229 pojedyncza
single A4 160 kartek

160 sheets

150-1230 pojedyncza
single A4 120 kartek

120 sheets

150-1254 pojedyncza
single A4 96 kartek

96 sheets

150-1231 pojedyncza
single A4 80 kartek

80 sheets

150-1232 podwójna
double A5 50 kartek

50 sheets

150-1255 podwójna
double A6 80 kartek

80 sheets

150-1233 podwójna
double A6 50 kartek

50 sheets

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

RODZAJ
SURFACE

OPAKOWANIE
PACKAGING

GRAMATURA
WEIGHT

EAN
BARCODE

150-1378 L4G160 błyszczący
glossy

20 ark.
20 sheets

160 g/m2

160 gsm

150-1377 L4G200 błyszczący
glossy

20 ark.
20 sheets

200 g/m2

200 gsm

 SPIRAL NOTEBOOKS SOFT COVER
• soft cover
• metal binding
• squared paper
• perforated and punched pages, with margin

 LASER PHOTO PAPER
• glossy, premium white photo paper
• perfect tone image & color depth
• water-resistant, quick dry
• high absorption, double-sided

Galanteria papiernicza

 KOŁOZESZYTY
• miękka oprawa
• metalowa spirala
• liniatura: kratka
• strony perforowane, z marginesem, dziurkowane

 PAPIER FOTOGRAFICZNY LASER
• specjalna powłoka o brylantowej bieli zapewnia idealne wydruki fotografi czne 

w naturalnych kolorach
• wodoodporny i szybkoschnący
• wysokochłonny, dwustronny

www.yellowone.pl
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A4 B5 A5

A5 g/m2

gsm

80

A4 B5
INDEKS
INDEX

FORMAT
FORMAT

ZAWIERA
SHEETS

LINIATURA
PAPER

EAN
BARCODE

150-1239 A4 96 kartek
96 sheets

kratka
squared

150-1323 A4 96 kartek
96 sheets

linia
lined

150-1329 B5 160 kartek
160 sheets

kratka
squared

150-1223 A5 96 kartek
96 sheets

kratka
squared

150-1222 A5 96 kartek
96 sheets

linia
lined

INDEKS
INDEX

FORMAT
FORMAT

ZAWIERA
SHEETS

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

150-1381 A5 80 kartek
80 sheets

czarny
black

150-1382 A5 80 kartek
80 sheets

czerwony
red

150-1383 A5 80 kartek
80 sheets

niebieski
blue

INDEKS
INDEX

FORMAT
FORMAT

ZAWIERA
SHEETS

EAN
BARCODE

150-1234 A4 160 kartek
160 sheets

150-1235 A4 100 kartek
100 sheets

150-1236 B5 160 kartek
160 sheets

150-1237 B5 100 kartek
100 sheets

Paper

 SPIRAL NOTEBOOKS HARD COVER
• hard cover
• double metal binding
• squared paper
• perforated and punched pages, with margin
• color index

 NOTEBOOKS
• laminated hard cover made of environmetally friendly material
• sewn-glued back
• smooth white paper squared or lined
• marked margins

 NOTEBOOKS WITH RUBBER BAND
• hard cover
• sewn-glued back
• squared paper
• pocket and pen holder inside
• comfortable bookmark

 BRULIONY
• twarda laminowana oprawa z materiałów przyjaznych dla środowiska
• grzbiet szyto-klejony
• liniatura: kratka lub linia
• oznaczone marginesy
• wewnątrz gładki, biały papier

 NOTATNIKI Z GUMKĄ
• twarda oprawa
• grzbiet szyto-klejony
• liniatura: kratka
• uchwyt na długopis i wewnętrzna kieszeń
• wewnątrz wygodna zakładka

 KOŁOBRULIONY
• twarda oprawa
• podwójna metalowa spirala
• liniatura: kratka
• strony perforowane, z marginesem, dziurkowane
• kolorowe indeksy
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A4

A4 1/2
A4

2/3
A5

2/3
A4 A5 A6

INDEKS
INDEX

OKŁADKA
COVER COLOR

ZAWIERA
SHEETS

EAN
BARCODE

150-1026  czarna
black

96 kartek
96 sheets

150-1027  granatowa
navy blue

192 kartki
192 sheets

FORMAT
FORMAT A4 A4 2/3 A4 1/2 A4 A5 2/3 A5 A6

ZAWIERA
SHEETS

192 kartki
192 sheets

96 kartek
96 sheets

96 kartek
96 sheets

96 kartek
96 sheets

96 kartek
96 sheets

96 kartek
96 sheets

96 kartek
96 sheets

INDEKS
INDEX 150-1187 150-1188 150-1190 150-1189 150-1191 150-1192 150-1193

EAN
BARCODE

 CORRESPONDENCE BOOKS
• hard cover
• A4 format

 LETTER INDEXES
• laminated hard cover
• sewn-glued back
• squared paper

Galanteria papiernicza

 DZIENNIKI KORESPONDENCYJNE
• twarda oprawa
• format A4

 SKOROWIDZE ALFABETYCZNE
• twarda laminowana oprawa
• grzbiet szyto-klejony
• liniatura: kratka
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A4 A3
A4

A4 A3

INDEKS
INDEX

FORMAT
FORMAT

ZAWIERA
SHEETS

EAN
BARCODE

150-1241 A4 20 kartek
20 sheets

150-1261 A3 20 kartek
20 sheets

INDEKS
INDEX

FORMAT
FORMAT

ZAWIERA
SHEETS

EAN
BARCODE

150-1259 A4 20 kartek
20 sheets

INDEKS
INDEX

FORMAT
FORMAT

ZAWIERA
SHEETS

EAN
BARCODE

150-1090 A4 10 kartek
10 sheets

150-1262 A3 10 kartek
10 sheets

INDEKS
INDEX

RODZAJ
TYPE

ZAWIERA
SHEETS

EAN
BARCODE

150-1275 klejona
glued

400 kartek
400 sheets

150-1276 nieklejona
not-glued

400 kartek
400 sheets

150-1312 nieklejona
not-glued

700 kartek w pojemniku
700 sheets in holder

*
*

Paper

 DRAWING PAD COLOR
• A4 format
• made in Poland

 TECHNICAL PAD
• A4 or A3 format
• made in Poland

 DRAWING PAD
• A4 or A3 format
• paper weight min. 80 gsm
• made in Poland

 OFFICE CUBE
• made in Poland

while stock lasts

 BLOK RYSUNKOWY
• format A4 lub A3
• gramatura min. 80 g/m2

• wyprodukowano w Polsce

 BLOK RYSUNKOWY 
KOLOROWY

• format A4
• wyprodukowano w Polsce

 BLOK TECHNICZNY
• format A4 lub A3
• wyprodukowano w Polsce

 KOSTKA BIUROWA BIAŁA
• wyprodukowano w Polsce

do wyczerpania zapasów
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100

300

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

KOLORY
COLORS

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

150-1244 659-4N neonowe
neon

15x50 mm
15x50 mm

150-1243 659-5P pastelowe
pastel

15x50 mm
15x50 mm

150-1374 652-5P pastelowe
pastel

20x50 mm
20x50 mm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

150-1136 653 40x50 mm
40x50 mm

150-1131 656 50x75 mm
50x75 mm

150-1134 654 75x75 mm
75x75 mm

150-1137 657 75x100 mm
75x100 mm

150-1138 655 75x125 mm
75x125 mm

INDEKS
INDEX

SYMBOL
SYMBOL

ROZMIAR
SIZE

EAN
BARCODE

150-1238 653-3K 40x50 mm
40x50 mm

150-1140 656-3K 50x75 mm
50x75 mm

150-1141 654-3K 75x75 mm
75x75 mm

□

□

 INDICATOR TAGS
• leave no stains after removing
• easy way to mark important information in books or catalogues
• diff erent colors enable marking diff erent categories of information
• set of 4 colors

 STICKY NOTES
• leave no stains after removing
• multi-purpose at home, school and offi  ce
• perfect solution for labeling, taking notes and delivering messages
• 100 yellow sheets

 STICKY NOTES COLOR
• leave no stains after removing
• multi-purpose at home, school and offi  ce
• perfect solution for labeling, taking notes and delivering messages
• 300 sheets in three colors

2 piece set

Galanteria papiernicza

 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE
• po odklejeniu nie pozostawiają śladów
• prosty sposób na oznaczenie ważnych informacji w książce czy katalogu
• dają możliwość znakowania kolorem różnych kategorii informacji
• zestaw 4 kolorów

 NOTESY SAMOPRZYLEPNE 
ŻÓŁTE

• po odklejeniu nie pozostawiają śladów
• wszechstronne zastosowanie w domu, biurze i w szkole
• doskonałe rozwiązanie do oznaczania, zapisywania 

i przekazywania informacji
• 100 karteczek w kolorze żółtym

 NOTESY SAMOPRZYLEPNE 
KOLOROWE

• po odklejeniu nie pozostawiają śladów
• wszechstronne zastosowanie w domu, biurze i w szkole
• doskonałe rozwiązanie do oznaczania, zapisywania 

i przekazywania informacji
• 300 karteczek w trzech kolorach

opak. 2 szt.
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Calculators 
& cleaning products

kalkulatory kieszonkowe 106 pocket calculators

kalkulatory biurowe 107 desk calculators

kalkulatory graficzne 112 graphical calculators

kalkulatory naukowe 112 scientific calculators

artykuły czyszczące do elektroniki 113 cleaning accessories

Kalkulatory,  
artykuły czyszczące
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CE 8
pozycji
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M√%

CE lat
years

58
pozycji
digits

M√%

CE lat
years

512
pozycji
digits

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1418  biały
white

120-1771  zielony
blue

120-1772  czarny
black

INDEKS
INDEX

KOLOR
COLOR

EAN
BARCODE

120-1419  biało-pomarańczowy
orange & white

120-1769  biało-czarny
black & white

120-1770  biało-zielony
green & white

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1856

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1857

 POCKET CALCULATOR TR-252
• clear enter function
• size: 101x62x11 mm

 POCKET CALCULATOR TR-295
• clear enter function
• size: 90x55x11 mm

 FLAP-CASE CALCULATOR 
TR-225

• clear enter function
• size: 104x63x11 mm

 FLAP-CASE CALCULATOR 
TR-227K

• correction key
• clear enter function 
• size: 102x60x12 mm

Kalkulatory,
artykuły czyszczące

 KALKULATOR KIESZONKOWY 
TR-252

• kasowanie ostatniej pozycji
• rozmiar: 101x62x11 mm

 KALKULATOR KIESZONKOWY 
TR-295

• kasowanie ostatniej pozycji
• rozmiar: 90x55x11 mm

 KALKULATOR KIESZONKOWY 
TR-225 Z KLAPKĄ

• kasowanie ostatniej pozycji
• rozmiar: 104x63x11 mm

 KALKULATOR KIESZONKOWY 
TR-227K Z KLAPKĄ

• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• rozmiar: 102x60x12 mm
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GTM
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INDEX
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BARCODE

120-1424

INDEKS
INDEX
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BARCODE

120-1432

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

120-1458

Calculators 
& cleaning products

 DESK CALCULATOR TR-2245
• margin/reduction function
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 142x105x23 mm

 DESK CALCULATOR TR-2242
• two independent memory functions
• margin/reduction function
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• rounding and decimal selector
• size: 145x137x33 mm

 DESK CALCULATOR TR-2382
• margin/reduction function
• correction key
• clear enter function
• rounding selector
• all clear function
• size: 147x104x33 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2245
• marża/obniżka
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 142x105x23 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2382
• marża/obniżka
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wybór trybu przecinka
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 147x104x33 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2242
• dwie niezależne pamięci
• marża/obniżka
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• rozmiar: 145x137x33 mm
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 DESK CALCULATOR TR-2296T
• tax setting key
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• waterproof
• size: 158x106x35 mm

 DESK CALCULATOR TR-2328-W
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 172x108x20 mm

 DESK CALCULATOR TR-2232A-W
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 183x107x16 mm

while stock lasts

Kalkulatory,
artykuły czyszczące

 KALKULATOR BIUROWY TR-2296T
• klawisz ustalenia stopy podatkowej
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• wodoodporny
• rozmiar: 158x106x35 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2328-W
• marża/obniżka
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 172x108x20 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2232A-W
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 183x107x16 mm

do wyczerpania zapasów
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Calculators 
& cleaning products

 DESK CALCULATOR TR-1216
• adjustable display
• margin/reduction function
• correction key
• clear enter function
• rounding and decimal selector
• all clear function
• size: 186x112x29 mm

while stock lasts

 DESK CALCULATOR TR-2253K
• margin/reduction function
• clear enter function
• all clear function
• rounding and decimal selector
• size: 184x112x41 mm

 DESK CALCULATOR TR-2213A
• margin/reduction function
• rounding and decimal 

selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 170x125x36 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-1216
• biurowy z ruchomym wyświetlaczem 
• marża/obniżka
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• wybór trybu przecinka
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar:186x112x29 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2213A
• marża/obniżka
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 170x125x36 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2253K
• marża/obniżka
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• rozmiar: 184x112x41 mm

do wyczerpania zapasów
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 DESK CALCULATOR TR-2266A
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 194x129x31 mm (max. 62)
• adjustable display

Kalkulatory,
artykuły czyszczące

 KALKULATOR BIUROWY TR-2266A
• marża/obniżka
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 194x129x31 mm (maks. 62)
• ruchomy wyświetlacz

 KALKULATOR BIUROWY TR-2260
• marża/obniżka
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• ruchomy wyświetlacz
• rozmiar: 200x140x23 mm

 DESK CALCULATOR TR-2260
• margin/reduction function
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• adjustable display
• size: 200x140x23 mm
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Calculators 
& cleaning products

 DESK CALCULATOR TR-2239T
• margin/reduction function
• sign change key
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 204x154x35 mm

 DESK CALCULATOR TR-2235A-W
• rounding and decimal selector
• correction key
• clear enter function
• all clear function
• size: 208x146x39 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2239T
• marża/obniżka
• klawisz ustalenia stopy podatkowej
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 204x154x35 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2235A-W
• wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
• klawisz cofania ostatniej cyfry
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 208x146x39 mm
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*
*

 SCIENTIFIC CALCULATOR TR-511
• 2-line display
• clear enter function
• decimal selector
• 240 functions
• logarithm
• all clear function
• size: 162x84x18 mm

 GRAPHICAL CALCULATOR TR-523
• graphical display
• clear enter function
• decimal selector
• 360 functions
• logarithm
• function graphing
• equations and inequalities
• statistic calculations
• all clear function
• size: 174x84x18 mm

 DESK CALCULATOR TR-2464C
• large LCD display
• check&correct function up to 120 steps
• clear enter function
• all clear function
• size: 148x96x34 mm

while stock lasts

Kalkulatory,
artykuły czyszczące

 KALKULATOR NAUKOWY TR-511
• 2-liniowy wyświetlacz
• kasowanie ostatniej pozycji
• wybór ilości miejsc po przecinku
• 240 operacji matematycznych
• wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 162x84x18 mm

 KALKULATOR GRAFICZNY TR-523
• wyświetlacz grafi czny
• kasowanie ostatniej pozycji
• wybór ilości miejsc po przecinku
• 360 operacji matematycznych
• wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
• kreślenie wykresów funkcji
• rozwiązywanie równań i nierówności
• obliczenia statystyczne
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 174x84x18 mm

 KALKULATOR BIUROWY TR-2464C
• duży wyświetlacz LCD
• check&correct – sprawdzanie i poprawianie obliczeń do 120 kroków
• kasowanie ostatniej pozycji
• całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
• rozmiar: 148x96x34 mm

do wyczerpania zapasów
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Calculators 
& cleaning products

• 90% of materials used for cleaning accessories Yellow One come from Europe, almost 60% from Germany. 
Cleaning accessories meet all the adequate regulations of European Union.
High quality packaging and materials guarantee full eff ectivity.

 SCREEN CLEANER
• special cleaning spray for TFT/LCD screens, 

laptops, glass surfaces etc.
• atomizer sprays fi ne mist that settles evenly 

on screen
• liquid contains no methanol and is not 

fl ammable
• environmentally friendly
• microfi ble cloth included (40x40 cm)
• citrus scent

 CLEANING GEL
• original gel consistency
• more effi  cient than traditional cleaning liquid
• no dripping from surface
• for TFT/LCD and plasma screens, laptops, 

scanners, glass surfaces etc.
• contains no alcohol
• provides streak free cleaning
• microfi ble cloth included (20x20 cm)

 SPRAY DUSTER
• blows dust and debris from inaccessible areas
• for computer keyboards, printers, CD/DVD drives, 

piers, faxmachines etc.
• extension tube included
• can construction and pressure level meet safety 

standards

 CLEANING WIPES
• wet cleaning clothes for TFT/LCD/PDA screens, laptops 

and fl at bed scanner screens, glass surfaces etc.
• liquid contains no methanol and is not fl ammable
• clothes provide streak free cleaning
• no risk of micro-scratches
• remove dust and dirt
• anti-static for longer cleanliness
• paper-based – contain no polypropylene

 SPRĘŻONE POWIETRZE
• umożliwia usunięcie kurzu i zanieczyszczeń z trudno dostępnych 

przestrzeni
• do czyszczenia klawiatur, drukarek, kieszeni CD/DVD, kopiarek itp.
• w zestawie rurka przedłużająca
• konstrukcja puszki i poziom ciśnienia spełniają obowiązujące 

normy bezpieczeństwa

 CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE
• nasączone chusteczki do ekranów TFT/LCD, laptopów, ekranów płaskich, 

tabletów, powierzchni szklanych, luster, soczewek itp.
• płyn jest niepalny, nie zawiera alkoholu
• miękkie w dotyku, nie pozostawiają smug
• delikatne i bezpieczne dla ekranu, nie powodują mikrozarysowań
• efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim osiadaniem kurzu
• opakowanie posiada plombę chroniącą przed wysychaniem
• nie żółkną
• na bazie papieru – nie zawierają polipropylenu

 PŁYN DO EKRANÓW
• bezpieczna, delikatna formuła płynu do ekranów TFT/LCD, 

laptopów, powierzchni szklanych itp.
• atomizer rozpyla delikatną mgiełkę, która równomiernie 

osiada na ekranie
• płyn nie zawiera alkoholu, jest niepalny i przyjazny 

dla środowiska
• w zestawie ściereczka z mikrofi bry (40x40 cm) GRATIS
• zapach cytrusowy

 ŻEL CZYSZCZĄCY
• wyjątkowa konsystencja żelu
• bardziej wydajny niż tradycyjny płyn czyszczący
• nie ścieka z czyszczonych powierzchni
• do ekranów TFT/LCD oraz plazmowych, laptopów, skanerów, 

powierzchni szklanych itp.
• nie zawiera alkoholu
• zbiera kurz i brud, nie pozostawia smug
• w zestawie ściereczka z mikrofi bry (20x20 cm) GRATIS

• 90% materiałów, z których produkowane są artykuły czyszczące Yellow One, pochodzi z Europy, w tym 
blisko 60% z Niemiec. Produkty spełniają wszystkie regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej. 
Wysokiej jakości opakowania i materiały gwarantują pełną efektywność w całym okresie przydatności.
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www.yellowone.pl

250
ml

200
ml

200
ml

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

125-1036

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

125-1037

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

160-2076

INDEKS
INDEX

EAN
BARCODE

125-1039

 WHITEBOARD MAGNETIC ERASER 
YL-018

• magnetic eraser
• 2 markers included: black and blue

 FOAM CLEANER
• effi  cient foam formula
• for TFT/LCD and plasma screens, laptops, scanners, 

glass surfaces etc.
• contains no alcohol or abrasives
• provides streak free cleaning
• anti-static
• thick consistency – no dripping from surface
• pleasant scent
• microfi ble cloth included (20x20 cm)

 LABEL REMOVAL SPRAY
• for safe removing of labels from various surfaces 

(laminated book covers, packages, plastic, metal, 
glass)

• perfect for removing labels from offi  ce equipment 
and electronical elements

• soaking the label neutralizes adhesives and enables 
complete and quick sticker removal

• may be used to remove ink and pigmentation 
of markers

• do not use on polystyrene

 WHITEBOARD 
& CERAMIC BOARD 
CLEANER

• for quick and eff ortless cleaning of whiteboards
• safe for ceramic boards

Kalkulatory,
artykuły czyszczące

 PIANKA CZYSZCZĄCA
• wydajna formuła obfi tej pianki
• do ekranów TFT/LCD oraz plazmowych, laptopów, skanerów, powierzchni 

szklanych itp.
• nie zawiera substancji ściernych ani alkoholu
• nie pozostawia smug
• efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim osiadaniem kurzu
• gęsta konsystencja – nie spływa z czyszczonej powierzchni
• przyjemny zapach
• w zestawie ściereczka z mikrofi bry (20x20 cm) GRATIS

 PŁYN DO USUWANIA 
ETYKIET

• do bezpiecznego usuwania etykiet z wszystkich 
nieabsorbujących powierzchni (foliowanych 
okładek książek, opakowań, plastiku, metalu, szkła)

• idealny do usuwania nalepek ze sprzętu biurowego 
i elementów elektronicznych

• po nasączeniu etykiety klej zostaje zneutralizowany, 
co umożliwia całkowite i szybkie usunięcie nalepki

• może być również stosowany do usuwania tuszu 
i przebarwień po stosowaniu markerów

• nie używać do polistyrenu

 GĄBKA DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH YL-018 

• gąbka magnetyczna
• w zestawie 2 markery: czarny i niebieski

 PŁYN DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH 
I CERAMICZNYCH

• spray do pielęgnacji i dokładnego czyszczenia 
tablic suchościeralnych

• bezpieczny także dla tablic ceramicznych
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Correction 
& writing products

korektory 116 correction pens & tapes

długopisy 122 ball pens

długopisy wielokolorowe 131 multicolor ball pens

długopisy żelowe 133 gel pens

wkłady do długopisów 134 ball pen refills

ołówki automatyczne i wkłady 136 mechanical pencils, refills

ołówki klasyczne 136 pencils

ołówki techniczne 137 technical pencils

cienkopisy 138 fineliners

pióra i naboje 139 fountain pens, cartridges

atramenty i wymazywacze 140 ink, ink erasers

zakreślacze 140 highlighters

markery permanentne 142 permanent markers

markery do płyt CD 143 CD markers

markery tablicowe 143 whiteboard markers

markery olejowe 144 paint markers

Artykuły korekcyjne 
i piśmienne



lat
years

5
lat

years

5
lat

years

5
mm
1,6

mm
1,6

mm
1,6 7

ml
7
ml

7
ml

lat
years

55 mm
10 m

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1816 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1783 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1977 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1876 12 szt.
12 pcs.

 correction Pens
• high quality correction pen
• quick dry
• excellent coverage of surface
• invisible on photocopies
• ‘oZone-safe’ formula
• contain no Pvc
• individual barcode

Pa-10
• precise metal tip

Zig-1000
• precise metal tip PQn-10

• handle made of soft material provides 
comfortable outfl ow of correction fl uid

• precise metal tip

 correction taPe 
ct-gn510/b

• high quality correction tape for all ink types
• transparent cover enables to control tape use level
• adjustable tape tension
• packaging: blister card
• individual barcode

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

ZIG-1000
• precyzyjna metalowa końcówka

PA-10
• precyzyjna metalowa końcówka

PQN-10
• wyprofi lowana rączka z plastycznego materiału pozwala 

wygodnie dozować płyn korekcyjny poprzez naciśnięcie
• precyzyjna metalowa końcówka

 korektor w taśmie 
Ct-gn510/b

• wysokiej jakości korektory do wszystkich typów tuszu
• transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy
• posiada regulację napięcia taśmy
• opakowanie: blister
• każdy korektor posiada indywidualny kod kreskowy

 korektory w Pisaku
• wysokiej jakości, szybkoschnący płyn korygujący
• perfekcyjnie pokrywa korygowaną powierzchnię
• niewidoczny na fotokopiach
• formuła „OZONE-SAFE”
• nie zawiera PVC
• każdy korektor posiada indywidualny kod kreskowy
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lat
years

54,2 mm
12 m

lat
years

55 mm
6 m

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1916 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2002 24 szt.
24 pcs.

Correction 
& writing products

 correction taPes 
with fleXible tiP

• high quality correction tape for all ink types
• stabilizer enables straight tape line
• easy correction at any angle
• individual barcode

dnl-412
• transparent cover enables to control tape use level
• packaging: blister card

• OVAL correction tapes with fl exible tip and pivotable tape refi ll: 
symmetrical shape and fl exible tip make them convenient 
for right- and left-handed

Pivotable refill QJr-506t/b
• high quality correction tape for all ink types
• suitable for: Qrm-506, Qar-506, QJr-506, Qdr-506
• packaging: blister card

Dnl-412
• transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy
• opakowanie: blister

• korektory w taśmie oVal z ruchomą końcówką 
i obrotowym wkładem: 
symetryczny kształt i ruchoma końcówka sprawiają, 
że są wygodne dla prawo- i leworęcznych

obrotowy wkłaD QJr-506t/b
• wysokiej jakości taśma korekcyjna do wszystkich typów tuszu
• wkład do korektorów: QRM-506, QAR-506, QJR-506, QDR-506
• opakowanie: blister

 korektory w taśmie 
z ruChomĄ końCówkĄ

• wysokiej jakości korektory do wszystkich typów tuszu
• stabilizator pozwala na uzyskanie prostej linii taśmy, redukuje efekty 

niepewnego prowadzenia korektora: łatwe korygowanie pod każdym kątem
• każdy korektor posiada indywidualny kod kreskowy
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lat
years

5

lat
years

5

lat
years

55 mm
6 m

lat
years

55 mm
6 m

5 mm
6 m

5 mm
6 m

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2095 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1972 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2001 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2000 12 szt.
12 pcs.*

*

with eraser Qdr-506 
• two types of corretion - pencil eraser and correction tape
• slide-out shield as tip protector
• extra refi ll free
• packaging: blister card

Qrm-506
• pocket-size: 88 mm long, diameter 22 mm

Qar-506
• possibility of vertical positioning on a desk

QJr-506
• retractable

while stock lasts

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

z gumkĄ QDr-506 
• dwa rodzaje korekty: gumka do wymazywania ołówka i korektor w taśmie
• mechanizm wysuwania końcówki chroni ją przed uszkodzeniem
• dodatkowy wkład gratis
• opakowanie: blister

Qrm-506
• kieszonkowy: długość 88 mm, średnica 22 mm

Qar-506
• możliwość pionowego ustawienia na biurku

QJr-506
• końcówka wysuwana po kliknięciu w przycisk długopisowy

do wyczerpania zapasów
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2
mm

2
mm

2
mmlata

years

2
lata
years

2
lata
years

27
ml

7
ml

6
ml

20
ml lata

years

2

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1267 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1268 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1928 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1266 12 szt.
12 pcs.

Correction 
& writing products

gr-07P
• precise plastic tip

gr-11m
• precise metal tip

gr-10m
• precise metal tip

 correction Pens
• quick dry
• invisible on photocopies
• individual barcode

 correction fluid gr-20
• correction fl uid with brush
• quick dry
• invisible on photocopies
• individual barcode

gr-07P
• precyzyjna plastikowa końcówka

 korektory w DługoPisie
• szybkoschnące
• niewidoczne na fotokopiach
• każdy korektor posiada indywidualny kod kreskowy

gr-11m
• precyzyjna metalowa końcówka

gr-10m
• precyzyjna metalowa końcówka

 korektor w butelCe gr-20
• korektor z pędzelkiem
• szybkoschnący
• niewidoczny na fotokopiach
• posiada indywidualny kod kreskowy
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lata
years

35 mm
8 m

5 mm
8 m

13
mm

21
m

rok
year

1

H O2
truskawki

5 6

8210
00

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2012 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

130-1307 10 szt.
10 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1274 12 szt.
12 pcs.

 correction taPes
• invisible on photocopies
• excellent coverage of surface
• transparent cover enables to control tape use level
• packaging: individual

gr-85w with casing
• with sliding casing

 ‘goose skin’ taPe
• adhesive to most surfaces
• possible to write on with all types of ink
• leaves no marks after removing

bin gr-85

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 korektory w taśmie
• niewidoczne na fotokopiach
• dobrze pokrywają korygowaną powierzchnię
• transparentna obudowa pozwala na kontrolę stopnia zużycia taśmy
• opakowanie: indywidualne

gr-85w z zabezpieczeniem
• kolorowe zasuwane zamknięcie zabezpiecza taśmę

 taśma gĘsia skórka
• przylepna do większości powierzchni
• można po niej pisać każdym rodzajem tuszu
• po odklejeniu nie zostawia śladów

bin gr-85
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ProDukt
Product

szerokość  
linii Pisania

line thickness

Długość Pisania
writing length

tusz  
woDooDPorny
waterProof ink

baza tuszu
ink base

inDywiDualny  
koD

individual  
barcode

Pakowanie
Packaging

GR-2101 wielkopojemnościowy large capacity 0,7 mm 1500 m alkohol alcohol display 24

GR-2103 wielkopojemnościowy large capacity 0,7 mm 1500 m alkohol alcohol display 24

GR-538M wielkopojemnościowy large capacity 1 mm 1500 m alkohol alcohol display 24

Fandy SOLIDLY 0,5 mm 3000 m pudełko box 12

GR-5256 JETPOINT 0.7 0,7 mm 500 m display 24

GR-5801 0,7 mm 790 m tuba drum 50

GR-535 0,7 mm 800 m display 24

GR-5750 0,7 mm 700 m olej oil tuba drum 50

GR-5760 0,7 mm 800 m tuba drum 50

GR-2067 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2067A 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2051 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2051A 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2062 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2077 0,7 mm 1000 m display 24

GR-2060A 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2108A 0,7 mm 1000 m display 24

GR-2013 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2078C 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-2057A 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-557 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24 / pudełko box 12

GR-2052A 0,7 mm 1000 m display 24

GR-5302 0,7 mm 1000 m display 24

GR-2055A 0,7 mm 1000 m display 24

GR-2006A 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

GR-587 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

WZ-2001 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol display 24

CORVINA Touch 1 ± 0,4 mm 700 m alkohol alcohol pudełko box 12

GR-3608 Touch Pen 0,7 mm 600 m display 24

GR-5903 1 mm 500 m etui plastic case 4

GR-879 na sprężynce table ball pen 0,7 mm 1000 m alkohol alcohol

CORRETTO wymazywalny erasable 0,5 mm 210 m

GR-2020 0,7 mm 800 m x 3 alkohol alcohol display 24

Carioca MAXI 1 ± 0,4 mm 1200 m x 10 alkohol alcohol blister blister card 1

330 HERB 0,7 mm 800 m pudełko box 48

Corvina Classic 1 ± 0,4 mm 2000 m ± 5% alkohol alcohol pudełko box 50

Carioca Fiorella 1 mm 2000 m etui plastic case 6 / 10

GR-91-6 FLUO 1 mm 1100 m etui plastic case 6

GR-161 żelowy gel pen 0,5 mm 400 m woda water pudełko box 12

GR-101 żelowy gel pen 0,5 mm 400 m woda water pudełko box 12

żelowy z brokatem glitter gel pen 1 mm 300 m woda water etui plastic case 6

cienkopis GR-280 fineliner 0,4 mm 500 m pudełko box 12 / etui case 10

cienkopis GR-203 fineliner 0,5 mm 1300 m woda water pudełko box 12

ProDukt
Product

szerokość końCówki
tiP width

Długość Pisania
writing length

tusz  
woDooDPorny
waterProof ink

baza tuszu
ink base

inDywiDualny  
koD

individual 
barcode

Pakowanie
Packaging

zakreślacz GR-225 highlighter 1–3,8 mm 300 m alkohol alcohol pudełko box 12 / etui case 4

zakreślacz w sztyfcie HLD12 highlighter pudełko box 12 / etui case 4

zakreślacz wymazywalny GR-529 highlighter 3,8 mm pudełko box 10

zakreślacz fluo GR-219 highlighter 1–3,4 mm 170 m pigment pigment etui plastic case 6

marker permanentny GR-103C ścięty 
permanent marker chisel tip 3,8 mm 260 m alkohol alcohol pudełko box 12

marker permanentny GR-103R okrągły
permanent marker round tip 2 mm 260 m alkohol alcohol pudełko box 12

marker permanentny MARK5 permanent marker 5,5 mm pudełko box 12

marker do płyt CD/DVD CM-051 cd/dvd marker 0,8 / 3,8 mm

marker tablicowy GR-003 whiteboard marker 2 mm 260 m alkohol alcohol pudełko box 12

marker olejowy GR-25 paint marker 1,8 mm olej oil pudełko box 12

pod nadruk – nie posiada żadnych oznaczeń 
for advertising – no marks

Correction  
& writing products

writing utensils – comParisonartykuły Piśmienne – tabela CeCh
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mm
0,7

1
mm

1500 m

1500 m

mm
0,7

1500 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1915 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-2085 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1021 24 szt.
24 pcs.

gr-2101
• metal cover
• automatic with replaceable refi ll
• for advertising imprint – no marks

gr-538m
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip corrugated grip

 large caPacitY 
refill ball Pens

• removable sticker with individual barcode

for advertising
no marks

for advertising
no marks

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 DługoPisy 
wielkoPoJemnośCiowe

• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki usuwalnej bez śladu

gr-2101
• metalowa obudowa
• automatyczny z wymiennym wkładem
• przeznaczony pod nadruk reklamowy – nie posiada 

żadnych oznaczeń

gr-538m
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z karbowanym uchwytem 

antypoślizgowym

gr-2103
• automatyczny z wymiennym wkładem
• przeznaczony pod nadruk reklamowy – nie posiada 

żadnych oznaczeń

gr-2103
• automatic with replaceable refi ll
• for advertising imprint – no marks

DługoPis PoD naDrukbez oznaczeń

DługoPis PoD naDrukbez oznaczeń
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mm
0,7

790 m

mm
0,7

500 m

mm
0,7

800 m

mm
0,5

3000 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1986 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-2107 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

obuDowa
cover

ean
barcode

160-1985 tuba 50 szt.
drum 50 pcs.

 czarna
black

160-2079 tuba 50 szt.
drum 50 pcs.

 pastelowa
pastel

inDeks
indeX

oPak.
boX

ean
barcode

160-1924 12 szt.
12 pcs.

Correction 
& writing products

 ball Pen gr-5801
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip

 ball Pen gr-5256
JetPoint 0.7

• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip

 ball Pen fandY solidlY
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip elements

 ball Pen gr-535
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip

 DługoPis gr-5256
JetPoint 0.7

• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym

 DługoPis gr-5801
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym

 DługoPis gr-535
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym

 DługoPis FanDy soliDly
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z elementami antypoślizgowymi
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mm
0,7

1000 mmm
0,7

1000 m

mm
0,7

mm
0,7

700 m

800 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1772 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1771 24 szt.
24 pcs.

inDeks kolor
color

oPak.
Pkg. ean

160-1925  czarny
black

tuba 50 szt.
drum 50 pcs.

160-1911  niebieski
blue

tuba 50 szt.
drum 50 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1975 tuba 50 szt.
drum 50 pcs.

* *
* *

 ball Pen gr-2067a
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2067
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-5750
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-5760
• automatic with replaceable refi ll
• removable sticker with individual barcode

while stock lasts while stock lasts

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 DługoPis gr-2067a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2067
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-5750
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-5760
• automatyczny z wymiennym wkładem
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

do wyczerpania zapasów do wyczerpania zapasów
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mm
0,7

1000 mmm
0,7

1000 m

mm
0,7

1000 mmm
0,7

1000 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1070 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1069 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1956 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1770 24 szt.
24 pcs. *

*

Correction 
& writing products

 ball Pen gr-2051a
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip elements
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2051
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip elements
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2077
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2062
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

while stock lasts

 DługoPis gr-2051a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z elementami antypoślizgowymi
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2051
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z elementami antypoślizgowymi
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2077
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2062
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

do wyczerpania zapasów
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mm
0,7

mm
0,7

1000 m

1000 m

mm
0,7

1000 m

mm
0,7

1000 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1869 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1071 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1976 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1769 24 szt.
24 pcs.

 ball Pen gr-2060a
• automatic with replaceable refi ll
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2078c
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2108a
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip elements
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2013
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 DługoPis gr-2060a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2078C
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2108a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z elementami antypoślizgowymi
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2013
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

126



mm
0,7

1000 mmm
0,7

1000 m

mm
0,7

1000 m

mm
0,7

1000 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1973 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1954 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

obuDowa
cover

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1812 miks
assorted

24 szt.
24 pcs.

160-1990  biała
white

12 szt.
12 pcs.

160-1993  czerwona
red

12 szt.
12 pcs.

160-1991  niebieska
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1992  żółta
yellow

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1066 24 szt.
24 pcs.

*
*
*
*
*

Correction 
& writing products

 ball Pen gr-5302
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• comfortable triangle grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-2052a
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-557
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• for advertising imprint – no marks

for advertising
no marks

 ball Pen gr-2057a
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

while stock lasts

 DługoPis gr-5302
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• wygodny, trójkątny kształt
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-2052a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-557
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• idealny pod nadruk reklamowy – nie posiada żadnych 

oznaczeń

DługoPis PoD naDrukbez oznaczeń

 DługoPis gr-2057a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

do wyczerpania zapasów
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mm
0,7

1000 m mm
0,7

1000 m

mm
0,7

1000 m mm
0,7

1000 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1955 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1072 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1064 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1774 24 szt.
24 pcs.

 ball Pen gr-2055a
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• comfortable triangle grip
• for advertising imprint – no marks

for advertising
no marks

 ball Pen gr-2006a
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen gr-587
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• for advertising imprint – no marks

 ball Pen wZ-2001
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• for advertising imprint – no marks

for advertising
no marks

for advertising
no marks

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 DługoPis gr-2055a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• wygodny, trójkątny kształt
• idealny pod nadruk reklamowy – nie posiada żadnych 

oznaczeń

DługoPis PoD naDrukbez oznaczeń

 DługoPis gr-2006a
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis gr-587
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• idealny pod nadruk reklamowy – nie posiada żadnych 

oznaczeń

DługoPis PoD naDrukbez oznaczeń

DługoPis PoD naDrukbez oznaczeń

 DługoPis wz-2001
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• idealny pod nadruk reklamowy – nie posiada żadnych 

oznaczeń
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700 m
1

mm mm
0,7

600 m

mm
0,7

1000 m

1
mm 500 m

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1890 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1994 36 szt.
36 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1813 25 szt.
25 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

ean
barcode

160-2109
kpl. 4 kol.
set 4 col.

   

*
*

Correction 
& writing products

 ball Pen 
corvina touch

• automatic with replaceable refi ll
• body in refi ll color

 ball Pen 
gr-5903

• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip elements
• 4 colors in plastic case

 touch Pen gr-3608
• ball pen with replaceable refi ll
• with rubber for touch screens

 table ball Pen gr-879
• plastic spring
• horizontal or vertical
• adhesive base

while stock lasts

 DługoPis 
CorVina touCh

• automatyczny z wymiennym wkładem
• obudowa w kolorze wkładu

 DługoPis gr-3608
touCh Pen

• długopis z wymiennym wkładem
• posiada gumkę do pracy na ekranach dotykowych

 DługoPis gr-879 
na sPrĘŻynCe

• plastikowa sprężynka
• leżący lub stojący
• przylepna podstawa

 DługoPis gr-5903
• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z elementami 

antypoślizgowymi
• 4 kolory w plastikowym etui

do wyczerpania zapasów

129



mm
0,5

210 m

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-2053  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

ean
barcode

160-2078
kpl. 6 kol.
set 6 col.

     

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-2015  czarny
black

24 szt.
24 pcs.

160-2014  niebieski
blue

24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2117  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-2121  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-2118  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-2119  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

160-2120  różowy
pink

12 szt.
12 pcs.

160-2122  fi oletowy
violet

12 szt.
12 pcs.

 erasable ball Pen 
corretto

• erase with rubber on top of the pen 
or by heating the sheet of paper

blister card
• with extra refi ll
• display 12 pcs.

Plastic case

disPlaY

boX

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 DługoPis wymazywalny 
Corretto

• wymazywanie za pomocą gumki na końcu długopisu
• tusz znika także po podgrzaniu kartki

blister
• z dodatkowym wkładem
• display 12 szt.

etui

DisPlay

PuDełko

Pisz, koryguj, twórz na nowo! Write, correct, re-create!
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mm
0,7 1

mm800 m
x3

1200 m
x10

mm
0,7

800 m

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1068 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1410 18 szt.
18 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1020 24 szt.
24 pcs.

Correction 
& writing products

 ball Pen gr-2020
three-colored

• automatic
• 3 refi lls
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 ball Pen 
carioca maXi

• designed for children
• automatic
• 10 colors of refi lls
• made of abs
• vivid transparent cover
• packaging: blister card

 ball Pen 330 herb
• with replaceable refi ll
• individual barcode

 DługoPis gr-2020
tróJkolorowy

• automatyczny
• 3 wkłady
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 DługoPis 
CarioCa maXi

• stworzony z myślą o dzieciach
• automatyczny
• 10 różnokolorowych wkładów
• wykonany z ABS
• jaskrawe, transparentne kolory obudowy
• opakowanie: blister

 DługoPis 330 herb
• z wymiennym wkładem
• indywidualny kod kreskowy
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1
mm 2000 m

1
mm 2000 m

1
mm 1100 m

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1402  czarny
black

50 szt.
50 pcs.

160-1403  czerwony
red

50 szt.
50 pcs.

160-1404  niebieski
blue

50 szt.
50 pcs.

160-1405  zielony
green

50 szt.
50 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

kolor
color

ean
barcode

160-1407 kpl. 6 szt.
set 6 pcs.

żółty, pomarańczowy, różowy, czerwony, 
zielony, niebieski
yellow, orange, pink, red, green, blue

      

160-1409 kpl. 10 szt.
set 10 pcs.

żółty, pomarańczowy, jasnoróżowy, różowy, 
czerwony, zielony, niebieski, granatowy, 
fi oletowy, czarny
yellow, orange, bright pink, pink, red, 
green, blue, navy blue, violet, black

         

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

kolor
color

ean
barcode

160-2011 kpl. 6 szt.
set 6 pcs.

zielony, fi oletowy, liliowy, 
pomarańczowy, żółty, czerwony
green, violet, lilac, orange, yellow, red

      

 ball Pen 
corvina classic

• with replaceable refi ll
• transparent abs cover enables 

to control ink use level
• brass writing roller
• pin in refi ll color

 ball Pen gr-91-6 fluo
• fl uorescent ink
• transparent cover enables to control ink use level

 ball Pen fiorella
• fl uo ink
• transparent cover and pin in vivid color of refi ll
• brass writing roller

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 DługoPis CorVina ClassiC
• z wymiennym wkładem
• przezroczysta obudowa ABS umożliwia kontrolę stopnia 

zużycia wkładu
• mosiężna kulka pisząca
• zatyczka w kolorze wkładu

 DługoPis CarioCa Fiorella
• fl uorescencyjny tusz
• transparentna obudowa i zatyczka w jaskrawym kolorze wkładu
• mosiężna kulka pisząca

 DługoPis gr-91-6 Fluo
• fl uorescencyjny tusz
• transparentna obudowa i zatyczka w jaskrawym kolorze wkładu
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mm
0,5

400 m

mm
0,5

400 m

1
mm 300 m

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1842  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1844  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-1843  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1025  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1026  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-1027  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1028  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1810 kpl. 6 szt.
set 6 pcs.

srebrny, fi oletowy, zielony, niebieski, 
złoty, czerwony
silver, violet, green, blue, gold, red

      

Correction 
& writing products

 gel Pen gr-101
• with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• transparent cover enables to control ink use level
• pin in refi ll color

 gel Pen gr-161
• automatic with replaceable refi ll
• ergonomic cover with non-slip grip
• transparent cover enables to control ink use level
• grip in refi ll color

 glitter gel Pen
• gel pen with glitter ink
• transparent cover enables to control ink use level
• pin in refi ll color

 DługoPis Żelowy 
gr-161

• automatyczny z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę stopnia 

zużycia wkładu
• skuwka w kolorze wkładu

 DługoPis Żelowy 
gr-101

• z wymiennym wkładem
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę stopnia 

zużycia wkładu
• skuwka w kolorze wkładu

 DługoPis Żelowy z brokatem
• długopis żelowy z brokatowym tuszem
• przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę stopnia zużycia wkładu
• skuwka w kolorze wkładu
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mm
0,5

210 m

mm
0,7

500 m

mm
0,7

mm
0,7

1000 m

1000 m
inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1901  czarny
black

5 szt.
5 pcs.

160-1900  niebieski
blue

5 szt.
5 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1514 120 szt.
120 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2043 10 szt.
10 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2044  czarny
black

2 szt.
2 pcs.

160-2045  niebieski
blue

2 szt.
2 pcs.

for JetPoint 0.7

 ball Pen refills

for eraseable ball Pen 
corretto

refill gr-w1
refill herb
• individual foiled, 12 pcs. welded

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

Do DługoPisu 
JetPoint 0.7

Do DługoPisu gr-w1

• przeznaczony do długopisów: 
• for ball pens:
GR-2051, GR-2051A, GR-2078C, GR-2057A, 
GR-2006A, GR-2006D, GR-2013, GR-2060A, 
GR-2062, GR-2067, GR-2067A, GR-587, 
GR-525G, GR-557, GR-511S, GR-5302, 
GR-5750, GR-5760, GR-2052A, GR-2055A, 
GR-2108A, GR-2077

Do DługoPisu herb
• foliowane pojedynczo, pakowane po 12 szt.

 wkłaDy Do DługoPisów

Do DługoPisu wymazywalnego 
Corretto
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mm
0,7

1500 m

1
mm

mm
0,5

mm
0,5

1500 m

400 m 400 m

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1833 2 szt.
2 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1488  czarny
black

100 szt.
100 pcs.

160-1489  czerwony
red

100 szt.
100 pcs.

160-1490  niebieski
blue

100 szt.
100 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1839  czarny
black

100 szt.
100 pcs.

160-1841  czerwony
red

100 szt.
100 pcs.

160-1840  niebieski
blue

100 szt.
100 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2055  czarny
black

2 szt.
2 pcs.

160-1883  niebieski
blue

2 szt.
2 pcs.

Correction 
& writing products

ball Pen refill gr-Z2
• large capacity refi ll
• plastic cover

refill gr-Z1
• large capacity refi ll
• metal cover

refill gr-101
• tip protected from drying

refill gr-161
• tip protected from drying

Do DługoPisu gr-z2
• wkład wielkopojemnościowy
• plastikowa obudowa

• przeznaczony do długopisów: 
• for ball pens:
GR-2032, GR-2072A, GR-2101, 
GR-538M, GR-523A

Do DługoPisu gr-z1
• wkład wielkopojemnościowy
• metalowa obudowa

• przeznaczony do długopisów: 
• for ball pens:
GR-2032, GR-2072A, GR-2101, 
GR-538M, GR-523A

Do DługoPisu 
Żelowego gr-101

• końcówka zabezpieczona przed wyschnięciem

Do DługoPisu 
Żelowego gr-161

• końcówka zabezpieczona przed wyschnięciem
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mm
0,5

mm
0,5

HB

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1861 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-2086 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-2077 3 szt.
3 pcs.

160-2116 72 szt.
72 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1764 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1377 12 szt.
12 pcs.

 mechanical Pencil 
gr-123

• mechanical pencil with eraser
• for graphites 0.5 mm
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker with individual barcode

 mechanical Pencil 
gr-113

• mechanical pencil with eraser
• for graphites 0.5 mm
• ergonomic cover with non-slip grip
• removable sticker 

with individual barcode

 Pencil with eraser 
gr-Q3

• made of high quality wood
• dark black, high quality lead
• easy to sharpen
• breaking resistant
• does not contain rainforest wood

 Pencil 6602
• lacquered

 carPenter Pencil 
t07

• lacquered

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 ołówek 
automatyCzny gr-123

• ołówek automatyczny z gumką
• na grafi ty 0,5 mm
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 ołówek 
automatyCzny gr-113

• ołówek automatyczny z gumką
• na grafi ty 0,5 mm
• ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym
• indywidualny kod kreskowy w formie naklejki 

usuwalnej bez śladu

 ołówek z gumkĄ gr-Q3
• wykonany z wysokogatunkowego drewna
• ciemnoczarny, wysokiej jakości grafi t
• łatwy do temperowania
• odporny na złamania
• nie zawiera drewna pochodzącego z lasów deszczowych 

 ołówek 6602
• lakierowany

 ołówek stolarski t07
• lakierowany
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2B

2H

3B

3H

4B

4H6H

5B 6B

B

H HB

HB

inDeks
indeX

twarDość
hardness

graFit
lead

ean
barcode

160-1125 HB 0,5 mm
0,5 mm

160-1124 HB 0,7 mm
0,7 mm

inDeks
indeX

ean
barcode

160-1619

inDeks
indeX

twarDość
hardness

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1353 6B 12 szt.
12 pcs.

160-1352 5B 12 szt.
12 pcs.

160-1350 4B 12 szt.
12 pcs.

160-1348 3B 12 szt.
12 pcs.

160-1346 2B 12 szt.
12 pcs.

160-1354 B 12 szt.
12 pcs.

160-1356 HB 12 szt.
12 pcs.

160-1355 H 12 szt.
12 pcs.

160-1347 2H 12 szt.
12 pcs.

160-1349 3H 12 szt.
12 pcs.

160-1351 4H 12 szt.
12 pcs.

Correction 
& writing products

 mechanical Pencil 
graPhites

• 12 graphites in vial / 60 mm

 technical Pencils set
• lacquered
• metal box
• set 12 pcs.

 technical Pencil
• lacquered
• sharpened

 graFity Do ołówków 
automatyCznyCh

• 12 grafi tów w fi olce / 60 mm

 zestaw ołówków teChniCznyCh
• lakierowane
• metalowe pudełko
• zestaw 12 szt.

 ołówek teChniCzny
• lakierowany
• ostrzony
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mm
0,4

mm
0,4

500 m

500 m

mm
0,5

1300 m

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1871  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1872  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-1873  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1874  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

160-1875  fi oletowy
violet

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

ean
barcode

160-1979
kpl. 10 kol.
set 10 col.

         

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1032  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1033  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-1034  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1035  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

*
*

 fineliner gr-280
• fi ber tip
• water-based ink

fineliner gr-280 
set of 10 colors

 roller Pen gr-203
• roller tip
• water-based ink

while stock lasts

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 CienkoPis klasyCzny gr-280
• końcówka fi browa
• tusz na bazie wody

CienkoPis klasyCzny 
gr-280 10 kolorów

 CienkoPis kulkowy gr-203
• końcówka kulkowa
• tusz na bazie wody

do wyczerpania zapasów
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inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1378 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1380 blister
blister card

inDeks
indeX

oPak.
disPlaY

ean
barcode

160-1460 24 szt.
24 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1339  czarny
black

100 szt.
100 pcs.

160-1340  niebieski
blue

100 szt.
100 pcs.

Correction 
& writing products

 fountain Pen 330 herb
• classic fountain pen with ink container
• stainless steel nib
• precise tip provides thin, readable writing line

 fountain Pen 397
• fountain pen with cartridges
• stainless steel nib
• transparent cover in vivid colors
• two extra cartridges included
• box 24 pcs.

 fountain Pen 
stilo

• high quality fountain pen with cartridges
• stainless steel nib
• soft, smooth writing
• cover in neon colors with silver geometrical 

patterns
• cartridge included

 Pen cartridges
• water-based ink – possible to erase with pen eraser

 Pióro 330 herb
• klasyczne pióro wieczne ze zbiornikiem na atrament
• stalówka ze stali nierdzewnej
• precyzyjna irydowana końcówka zapewnia cienką, 

czytelną linię pisania

 Pióro 397
• pióro na naboje
• stalówka ze stali nierdzewnej
• transparentna obudowa w intensywnych kolorach
• w zestawie 2 naboje
• opakowanie zbiorcze 24 szt.

 Pióro stilo
• wysokiej jakości pióro na naboje
• stalówka ze stali nierdzewnej
• zapewnia gładkie, miękkie pisanie
• obudowa w neonowych kolorach, ozdobiona 

srebrnymi geometrycznymi wzorami
• do każdego pióra nabój GRATIS

 naboJe Do Piór
• atrament na bazie wody – możliwość wymazania 

wymazywaczem
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59
ml

mm
0,7

mm
4,5

mm
1-3,8

mm
1-3,8

300 m

300 m

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1001  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1002  granatowy
navy blue

12 szt.
12 pcs.

160-1003  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1484 12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1517  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1518  pomarańczowy
orange

12 szt.
12 pcs.

160-1519  różowy
pink

12 szt.
12 pcs.

160-1520  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

160-1521  żółty
yellow

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

ean
barcode

160-1722
kpl. 4 kol.
set 4 col.

   

  highlighter gr-225
• high quality highlighter
• chisel tip 4 mm thick
• packed in box 12 pcs. or in 4-color set

highlighter gr-225 
set of 4 colors

 hero ink
• high quality durable ink for fountain pen
• contains oxidation and corrosion retardant
• no sediment
• glass bottle
• blue color – erasable

 eraser 
‘no Problem’

• writing and rewriting with narrow blue tip
• erasing with wide white tip
• SCR system: write, correct, rewrite
• water-based ink

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 atrament hero
• wysokiej jakości, trwały atrament do piór wiecznych
• zawiera opóźniacz utleniania i korozji
• bez osadów
• opakowanie szklane
• kolor niebieski – wymazywalny

 wymazywaCz 
no Problem

• pisanie i poprawianie cienką niebieską końcówką
• wymazywanie szeroką białą końcówką
• system SCR: napisz, wymaż, napisz ponownie
• tusz na bazie wody

  zakreślaCz gr-225
• wysokiej jakości zakreślacz
• ścięta końcówka o grubości 4 mm
• pakowany po 12 szt. lub w zestawie 4 kol.

zakreślaCz gr-225 
4 kolory
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mm
3,8

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1949  pomarańczowy
orange

12 szt.
12 pcs.

160-1950  różowy
pink

12 szt.
12 pcs.

160-1948  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

160-1951  żółty
yellow

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

ean
barcode

160-1961
kpl. 4 kol.
set 4 col.

   

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1997 10 szt.
10 pcs.*

*

Correction 
& writing products

 drY highlighter hld12
• transparent lead ca. 10mm diameter
• twist-up
• no bluring of highlighted text
• no sinking through any paper
• no wrinkles on paper
• no drying out when left open
• consistent fl uorescent color
• possible sharpening with knife
• easy use on diff erent ink types
• smooth and quiet highlighting
• may be also used as fl uorescent crayon
• invisible on photocopies

drY highlighter
set of 4 colors hld4P

 eraseable highlighter gr-529
• high quality erasable highlighter
• highlighting with chisel tip 3,8 mm thick
• erasing with white chisel tip
• invisible on photocopies
• tip blocked
• ventilated cap

while stock lasts

 zakreślaCz w sztyFCie hlD12
• transparentny grafi t żelowy o grubości ok. 10 mm
• wykręcany sztyft
• nie rozmazuje zakreślanego tekstu odręcznego ani wydruków
• nie przesiąka przez papier
• nie powoduje marszczenia papieru
• pozostawiony bez zatyczki nie wysycha
• jednolity, fl uorescencyjny kolor
• możliwe ostrzenie nożykiem
• łatwa aplikacja na różnych typach atramentu
• niezwykle gładkie i ciche zakreślanie
• może być używany jako fl uorescencyjna kredka
• niewidoczny na fotokopiach

zakreślaCz w sztyFCie
4 kolory hlD4P

 zakreślaCz wymazywalny gr-529
• wysokiej jakości zakreślacz z wymazywaczem
• zakreślanie ściętą końcówką o grubości 3,8 mm
• usuwanie zaznaczenia ściętą białą końcówką
• niewidoczny na fotokopiach
• blokada końcówki
• wentylowana zatyczka

do wyczerpania zapasów
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2
mmmm

3,8
260 m260 m

mm
1-3,4

170 m

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1312  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1313  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-1314  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1315  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1316  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1317  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-1318  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1319  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1881
kpl. 6 szt.
set 6 col.

      

 Permanent markers 
gr-103c / gr-103r

• waterproof, alcohol-based ink
• for most surfaces

 fluorescent highlighter gr-219
• durable, waterproof ink, pigment-based
• vivid colors
• transparent cover enables to control ink use level
• chisel tip 3,5 mm thick
• set of 6 colors: yellow, blue, orange, green, pink, violet

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 markery Permanentne 
gr-103C / gr-103r

• niezmywalny tusz na bazie alkoholu
• do większości powierzchni

gr-103C
• końcówka ścięta

gr-103c
• chisel tip

gr-103r
• końcówka okrągła

gr-103r
• rounded tip

 zakreślaCz Fluo gr-219
• trwały, wodoodporny tusz pigmentowy
• jaskrawe kolory
• przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia tuszu
• ścięta końcówka o grubości 3,5 mm
• kolory: żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony, różowy, fi oletowy
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mm
5,5

mm
0,8

mm
3,8

2
mm 260 m

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1439  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

inDeks
indeX

kolor
color

ean
barcode

160-1878  czarny
black

inDeks
indeX

kolor
color

oPak.
Pkg.

ean
barcode

160-1308  czarny
black

12 szt.
12 pcs.

160-1309  czerwony
red

12 szt.
12 pcs.

160-1310  niebieski
blue

12 szt.
12 pcs.

160-1311  zielony
green

12 szt.
12 pcs.

*
*

Correction 
& writing products

 cd/dvd marker cm-051
• for smooth surfaces
• waterproof, indelible
• two-sided

 whiteboard marker gr-003
• waterproof, alcohol-based ink
• rounded tip 2mm thick

 Permanent marker 
mark5

• waterproof, alcohol-based ink
• for most surfaces
• chisel tip ca. 5.5mm thick

while stock lasts

 marker Permanentny 
mark5

• niezmywalny tusz na bazie alkoholu
• do wszystkich powierzchni
• ścięta końcówka o grubości ok. 5,5 mm

 marker Do Płyt CD/DVD Cm-051
• przeznaczony do gładkich powierzchni
• wodoodporny, niezmywalny
• dwustronna końcówka

 marker tabliCowy gr-003
• do tablic suchościeralnych
• wodoodporny tusz na bazie alkoholu
• okrągła końcówka o grubości 2 mm

do wyczerpania zapasów
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mm
1,8

inDeks
indeX

kolor
color

ean
barcode

160-1962  biały
white

160-1963  czarny
black

160-1964  czerwony
red

160-2009  fi oletowy
violet

160-1965  niebieski
blue

160-2008  pomarańczowy
orange

160-1967  zielony
green

160-1969  żółty
yellow

160-1966  srebrny
silver

160-1968  złoty
gold

 Paint marker gr-25
• waterproof, quick-dry oil ink
• fade-proof, wear resistant
• for steel, rubber, wood, plastic, glass etc.
• rounded fi bre tip
• effi  cient pumping tip
• box 12 pcs.

rubber

glass, Porcelain

wood

stone

steeldirtY surface

Artykuły korekcyjne
i piśmienne

 marker oleJowy gr-25
• wodoodporny, szybkoschnący tusz olejny
• nieblaknący, odporny na ścieranie
• zastosowanie: stal, guma, drewno, plastik, szkło itp.
• okrągła końcówka fi browa
• końcówka efektywnie pompująca tusz
• opak. 12 szt.

stalbruDne PowierzChnie

guma

Ceramika, szkło

Drewno

kamień
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Creative materials

kredki ołówkowe 146 color pencils

kredki świecowe 149 wax crayons

kredki wykręcane 151 twist-up crayons

pisaki 152 fibre pens, color pens

farby do tkanin 162 fabric paints

farby do twarzy 163 Face Deco crayons

farby tempery 164 tempera paints

farby akwarelowe 165 water color paints

farby plakatowe 166 poster paints

pędzle szkolne 166 school brushes

plastelina 167 plasticine

masy magiczne 168 magic clays

magiczny piasek 169 magic sand

Ciasto-Plasto 170 i-Clay

farby witrażowe 173 Glass Deco paints

kleje z brokatem, sypki brokat 177 glitter glue, glitter powder

cekiny 182 sequins

naklejki 186 stickers

taśmy dekoracyjne 186 decorative tapes

książki do kolorowania 188 coloring books

zestawy kreatywne i szkolne 190 creative & school sets

bibuła 192 crepe paper, tissue paper

balony 193 balloons

Artykuły plastyczne



3 mm

5,4 mm

CE

CE

CE 5,4 mm

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2186 6 kol.
6 col.

170-2150 12 kol.
12 col.

170-2187 18 kol.
18 col.

170-2188 24 kol.
24 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2218 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2297 12 kol.
12 col.

 TrIaNGULar COLOr peNCILS 
SUper SOFT

•	sharpened
•	triangular cross-section
•	17,8 cm long
•	lacquered
•	extra soft lead
•	vivid colors
•	convenient box – easy access to pencils
•	every pencil with imprint 

and lacquered ending

 TrIaNGULar COLOr peNCILS 
JUMBO SUper SOFT

•	sharpened
•	triangular cross-section
•	17,8 cm long
•	lacquered
•	extra soft lead
•	vivid colors
•	convenient box – easy access to pencils
•	every pencil with imprint 

and lacquered ending

 TrIaNGULar COLOr peNCILS 
JUMBO MINI SUper SOFT

•	sharpened
•	triangular cross-section
•	8,7 cm long
•	lacquered
•	extra soft lead
•	vivid colors
•	every pencil with imprint 
•	easy to sharpen

Artykuły plastyczne

 kredki ołÓWkoWe TrÓjkĄTne 
suPer soFT

• ostrzone
• przekrój trójkątny
• długość 17,8 cm
• lakierowane
• bardzo miękki grafi t
• intensywne kolory
• praktyczne opakowanie – po otwarciu wygodny dostęp do kredek
• każda kredka posiada nadruk i lakierowaną końcówkę

 kredki ołÓWkoWe TrÓjkĄTne 
jumBo suPer soFT

• ostrzone
• przekrój trójkątny
• długość 17,8 cm
• lakierowane
• bardzo miękki grafi t
• intensywne kolory
• praktyczne opakowanie – po otwarciu wygodny dostęp do kredek
• każda kredka posiada nadruk i lakierowaną końcówkę

 kredki ołÓWkoWe TrÓjkĄTne
jumBo mini suPer soFT

• ostrzone
• przekrój trójkątny
• długość 8,7 cm
• lakierowane
• bardzo miękki grafi t
• intensywne kolory
• każda kredka posiada nadruk
• łatwe do ostrzenia
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2,8 mm

4 mm

CE

CE

CE 3 mm

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1379 6 kol.
6 col.

170-1373 12 kol.
12 col.

170-2207 18 kol.
18 col.

170-1377 24 kol.
24 col.

170-1375 12 szt./24 kol. nieostrzone
12 pcs./24 col. not sharpened

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1370 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2302 12 kol.
12 col.

Creative materials

 HeXaGONaL 
COLOr peNCILS

•	sharpened
•	17,5 cm long
•	lacquered
•	soft lead
•	vivid colors

 COLOr peNCILS 
JUMBO

•	sharpened
•	17,5 cm long
•	lacquered
•	soft lead
•	vivid colors

 COLOr peNCILS eCO
•	lacquered with matt coating
•	soft lead
•	easy to sharpen
•	woodless

 kredki ołÓWkoWe 
szeŚCiokĄTne

• ostrzone
• długość 17,5 cm
• lakierowane
• miękki grafi t
• intensywne kolory

 kredki ołÓWkoWe 
jumBo

• ostrzone
• długość 17,5 cm
• lakierowane
• miękki grafi t
• intensywne kolory

 kredki ołÓWkoWe eCo
• lakierowane, matowe
• miękki grafi t
• łatwe do ostrzenia
• bezdrzewne     
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3,5 mm 5 mm

3 mmCE

CE CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1462 12 kol.
12 col.

170-1464 24 kol.
24 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2120 24 kol.
24 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1979 6 kol.
6 col.*

*

 COLOr peNCILS
•	sharpened
•	17,5 cm long
•	lacquered, easy to sharpen
•	supersoft lead
•	vivid colors

 TrIaNGULar COLOr peNCILS
•	excellent option for kindergarten and primary school children
•	triangular shape is easy to use, enables training of correct grip
•	extra	soft	and	effi		cient	graphite,	vivid	and	expressive	colors
•	pencil covered with durable lacquer
•	every pencil with name tag

 TrIaNGULar 
COLOr peNCILS JUMBO

•	thick triangular color pencils
•	excellent option for kindergarten and primary school children
•	triangular shape is easy to use, enables training of correct grip
•	extra	soft	and	effi		cient	graphite,	vivid	and	expressive	colors
•	pencil covered with durable lacquer

while stock lasts

Artykuły plastyczne

 kredki ołÓWkoWe
• ostrzone
• długość 17,5 cm
• lakierowane, łatwe do ostrzenia
• supermiękki grafi t
• intensywne kolory

 kredki ołÓWkoWe 
TrÓjkĄTne

• świetna opcja dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym

• trójkątny kształt umożliwia ćwiczenie prawidłowego uchwytu, 
jest wygodny w użytkowaniu

• supermiękki i wydajny grafi t w jaskrawych i wyrazistych 
kolorach

• korpus kredki pokryty trwałym lakierem
• każda kredka ma miejsce na podpis

 kredki ołÓWkoWe 
TrÓjkĄTne jumBo

• grube kredki trójkątne
• świetna propozycja dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym
• trójkątny kształt umożliwia ćwiczenie prawidłowego uchwytu, 

jest wygodny w użytkowaniu
• supermiękki i wydajny grafi t w jaskrawych i wyrazistych kolorach
• korpus kredki pokryty trwałym lakierem

do wyczerpania zapasów
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CE 5,4 mm

8 mmCE

CE 3 mm

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2326 12 kol.
12 col.

170-2327 24 kol.
24 col.

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2299

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1870 12 kol.
12 col.

Creative materials

 COLOr peNCIL MULTIKOLOr 
•	sharpened
•	soft
•	triangular cross-section
•	lead diameter 5,4 mm Jumbo
•	lead colors: yellow, red, blue
•	many colors of the line changes depending on the angle 

and rotation of the pencil
•	every pencil with imprinted bar code
•	12 pcs. in tube

 COLOr peNCILS 
TITa

•	new line of color pencils
•	high quality woodless pencils
•	very soft and smooth lead
•	vivid, expressive colors
•	resistant to fall
•	easy to sharpen

 kredka muLTikoLor 
• ostrzona
• miękka
• przekrój trójkątny
• średnica wkładu 5,4 mm Jumbo
• wkład: żółto-czerwono-niebieski
• wiele kolorów kreski w zależności od nachylenia 

i obrotu kredki
• każda kredka posiada nadrukowany kod kreskowy 
• opakowanie 12 szt. w tubie

 kredki ołÓWkoWe 
TITA

• nowa linia kredek ołówkowych
• wysokiej jakości kredki bezdrzewne
• bardzo miękki i gładki grafi t
• wyraziste i intensywne kolory
• grafi t odporny na złamanie
• łatwe do ostrzenia

 kredki ŚWieCoWe
• wysokiej jakości kredki świecowe
• łatwe do ostrzenia
• jaskrawe, wyraziste kolory
• kryjące – kolejne warstwy dokładnie pokrywają poprzednie

 WaX CraYONS
•	high quality wax crayons
•	easy to sharpen
•	vivid, expressive colors
•	opaque – top layer covers thoroughly the bottom one
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8 mm

14 mm10 mm

CE

CE

1,1 mmCE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1381 6 kol.
6 col.

170-1382 8 kol.
8 col.

170-1383 12 kol.
12 col.

170-1385 16 kol.
16 col.

170-1386 24 kol.
24 col.

170-1387 32 kol.
32 col.

INDEKS
INDeX

PrzekrÓj
CrOSS-SeCTION

ŚredniCa
DIaMeTer

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1384 okrągłe
round

14 mm
14 mm

12 kol.
12 col.

170-2209 trójkątne
triangle

10 mm
10 mm

12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2185 12 kol.
12 col.

 WaX CraYONS
•	vivid, expressive colors
•	opaque – top layer covers 

thoroughly the bottom one
•	rolls in crayon color

 WaX CraYONS JUMBO
•	thick
•	vivid, expressive colors
•	opaque – top layer covers thoroughly the bottom one
•	rolls in crayon color

 WaX CraYONS 
pLaSTeLLO JUMBO

•	innovative wax crayons: more durable, less fragile 
to traditional wax crayons

•	new formula enables three times longer drawing line
•	clean
•	triangular shape provides comfortable grip

Artykuły plastyczne

 kredki ŚWieCoWe
• jaskrawe, wyraziste kolory
• kryjące – kolejne warstwy dokładnie pokrywają poprzednie
• owijki w kolorze kredek

 kredki ŚWieCoWe 
jumBo

• grube
• jaskrawe, wyraziste kolory
• kryjące – kolejne warstwy dokładnie pokrywają poprzednie
• owijki w kolorze kredek

 kredki PLasTeLLo jumBo
• nowoczesne kredki świecowe: trwalsze, mniej łamliwe 

niż tradycyjne
• nowa formuła zapewnia trzykrotnie dłuższe pisanie
• niebrudzące
• trójkątny kształt zapewnia wygodne trzymanie
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5,5 mmCE

AP 10 mmCE

CE AP

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2225 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2211 6 kol.
6 col.

170-2210 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2105 CRX5PC12 12 kol.
12 col.

Creative materials

 TWIST-Up CraYONS 
SILKY TWISTerS CST12

•	high quality odorless crayons
•	exceptionally soft twisted lead
•	use as crayon, oil pastel or water color 

(spray drawing with water and use brush)
•	for paper and canvas

 TWIST-Up CraYONS 
COLOr TWIST

•	easy to use twist-up crayons
•	no need of sharpening
•	clean, odorless
•	soft lead, vivid colors
•	for paper and cardboard
•	transparent cover 

with color lead visible

 arTISTIC CraYONS COLOrIX
•	original artistic crayons
•	twist-up: no dirty hands
•	can be used as traditional crayons, pastels or water colors 

(with wet brush)
•	for paper or canvas
•	odorless, easily washable
•	bright, vivid colors
•	opaque – top layer covers thoroughly the bottom one
•	extra soft lead

 kredki WykrĘCane 
siLky TWisTers CsT12

• wysokiej jakości niebrudzące, bezzapachowe kredki
• bardzo miękki wykręcany grafi t
• można używać jako kredki, pastele olejne, farby wodne 

(po spryskaniu rysunku wodą należy użyć pędzelka)
• do stosowania na papierze lub płótnie

 kredki WykrĘCane 
CoLor TWisT

• łatwe w użyciu wykręcane kredki
• nie wymagają temperowania
• niebrudzące, bezzapachowe
• miękki grafi t, jaskrawe kolory
• do stosowania na papierze, tekturze i kartonie
• transparentna obudowa z widocznym kolorowym 

grafi tem

 kredki arTysTyCzne CoLoriX
• oryginalne kredki artystyczne
• wykręcane – nie brudzą rąk
• mogą być używane jako tradycyjne kredki, pastele lub akwarele 

(przy użyciu wilgotnego pędzelka)
• do stosowania na papierze lub płótnie
• bezzapachowe, łatwo zmywalne
• jaskrawe, wyraziste kolory
• kryjące – kolejne warstwy dokładnie pokrywają poprzednie
• supermiękki grafi t
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1
mm

1
mm

1
mm

CE
CE

CE

INDEKS
INDeX

koLor
COLOr

EAN
BarCODe

160-1981  czarny
black

160-1982  czerwony
red

160-1983  niebieski
blue

160-1984  zielony
green

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1386 4 kol.
4 col.

160-1387 6 kol.
6 col.

160-1382 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2115 12 kol.
12 col.

 FIBre peNS
•	fi	bre	tip	2	mm	thick
•	water-based ink
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 FIBre peNS Gr-725
•	fi	bre	tip	2	mm	thick
•	water-based ink
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	25 pcs. in foil bag

 FIBre peNS FUN
•	school	fi	bre	pens	in	intense	colors
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	vivid ink, water-based
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

Artykuły plastyczne

 Pisaki
• nylonowa końcówka o grubości 2 mm
• tusz na bazie wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia

 Pisaki Gr-725
• nylonowa końcówka o grubości 2 mm
• tusz na bazie wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia 

oddychanie w przypadku połknięcia
• pakowane po 25 szt. w woreczku

 Pisaki Fun Gr-F887-12
• pisaki szkolne w intensywnych kolorach
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka 
• wyrazisty tusz na bazie wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
• spieralne
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180 m
2

mmCE

1–2
mm

1–2
mm

CE

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1980 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1466 6 kol.
6 col.

160-1467 10 kol.
10 col.

160-1468 12 kol.
12 col.

160-1469 18 kol.
18 col.

160-1470 24 kol.
24 col.

160-1472 36 kol.
36 col.

INDEKS
INDeX

koLor
COLOr

oPak.
pKG.

EAN
BarCODe

160-1475  czarny
black

50 szt.
50 pcs.

160-1476  czerwony
red

50 szt.
50 pcs.

160-1477  niebieski
blue

50 szt.
50 pcs.

160-1478  zielony
green

50 szt.
50 pcs.*

*

*

Creative materials

 FIBre peNS JOY
•	polyester tip 2 mm thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	superwashable ink – easy to remove from skin or fabrics 

with water only
•	safe ventilated plug 

enables breathing 
if swallowed

 FIBre peNS JOY
•	polyester tip 2 mm thick
•	point-blocked
•	high quality vivid ink, water-based
•	superwashable ink – easy to remove from skin or fabric 

with water only
•	safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed
•	packaging: 50 pcs.

 TrIaNGULar FIBre peNS 
Gr-290

•	triangular cross-section provide comfortable grip
•	water-based ink
•	set of 12 colors in folded plastic case
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

while stock lasts

 Pisaki TrÓjkĄTne 
Gr-290

• pisaki o przekroju trójkątnym – wygodne do trzymania
• tusz na bazie wody
• zestaw 12 kolorów w rozkładanym plastikowym pudełku
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia

 Pisaki joy
• poliestrowa końcówka o grubości 2 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia

 Pisaki joy
• poliestrowa końcówka o grubości 2 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
• pakowane po 50 szt.

do wyczerpania zapasów
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CE 2–2,5
mm

1–8
mmCE

CE 2,5–5,1
mm

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2033 8 kol.
8 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2031 8 kol.
8 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2032 12 kol.
12 col.

 SUper BaBY MarKerS
Gr-F165-8

•	for young children
•	short rounded tip for easy coloring of large surfaces
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

 MeGa MarKerS Gr-F815-8
•	unique conical tip enables line thickness 1–8 mm
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	washable from fabrics

 COMFOrT MarKerS
Gr-F865-12

•	comfortable triangular grip with non-slip elements
•	large round tip
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

Artykuły plastyczne

 Pisaki suPer BaBy 
Gr-F165-8

• przeznaczone dla małych dzieci
• krótka, zaokrąglona końcówka umożliwia łatwe kolorowanie dużych 

powierzchni
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku 

połknięcia
• spieralne

 Pisaki meGa Gr-F815-8
• wyjątkowa stożkowa końcówka umożliwia rysowanie linii o grubości 1–8 mm 
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• spieralne

 Pisaki ComForT 
Gr-F865-12

• wygodny trójkątny uchwyt z elementami antypoślizgowymi
• duża okrągła końcówka
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku 

połknięcia
• spieralne
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CE 1,1–2
mm

1,1–2
mm

CE 2–3
mm

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2029 24 kol.
24 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2040 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2030 12 kol.
12 col.*

*
*

*

Creative materials

 JUMBO TrIaNGULar MarKerS 
Gr-F659-24

•	triangular shape for comfortable grip
•	large tip
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

 JUMBO MarKerS Gr-F678-12
•	elegant casing combines matt surface with smooth elements
•	large tip
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

 JUMBO TrIaNGULar MarKerS 
Gr-F659-12

•	triangular shape for comfortable grip
•	large tip
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

while stock lasts

while stock lasts

 Pisaki jumBo TrÓjkĄTne 
Gr-F659-24

• trójkątna obudowa ułatwia trzymanie
• gruba końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości

wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
• spieralne

 Pisaki jumBo Gr-F678-12
• oryginalne pisaki z elegancką obudową łączącą powierzchnię matową z elementami gładkimi
• gruba końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
• spieralne

 Pisaki jumBo TrÓjkĄTne
Gr-F659-12

• trójkątna obudowa ułatwia trzymanie
• gruba końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
• spieralne

do wyczerpania zapasów

do wyczerpania zapasów
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CE CE

CE

1,5
mm

1/3
mm

2–3
mm

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1998 6 kol.
6 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1999 6 kol.
6 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2037 12 kol.
12 col.

 GLITTer MarKerS Gr-F118-6
•	bright, vivid, no fading colors
•	waterproof ink, no heavy metals
•	strong adhesion of the glitter
•	round tip 5,4 mm thick
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 MeTaLLIC MarKerS Gr-F129-6
•	permanent metallic ink
•	excellent coverage of surface
•	for cardboard, wood, fabric itp.
•	fast-drying
•	resistant to water
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	round tip 5,5 mm thick

 BIMarKer MarKerS
Gr-F816-12

•	double-sided markers with wide and narrow tip
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

Artykuły plastyczne

 Pisaki BrokaToWe Gr-F118-6
• jasne, żywe, nieblaknące kolory tuszu
• tusz wodoodporny, nie zawiera metali ciężkich
• brokat nie wykrusza się
• końcówka okrągła o grubości 5,4 mm
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku 

połknięcia

 Pisaki meTaLiCzne Gr-F129-6
• permanentny tusz metaliczny
• tusz dobrze pokrywa powierzchnię
• przeznaczony do kartonu, drewna, materiału itp.
• szybkoschnący
• odporny na zmywanie
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• końcówka okrągła o grubości 5,5 mm

 Pisaki Bimarker Gr-F816-12
• dwie końcówki: cienka i szeroka
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
• spieralne
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CE 1–3
mm

CE 1,4–6
mm

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2034 12 szt.
12 pcs.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2035 8 szt.
8 pcs.

Creative materials

 LaSer MarKerS Gr-F116-12
•	set of 11 color markers and eraser
•	eraser for correcting mistakes or writing with white on colored surface
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	washable from fabrics

 MULTICOLOr MarKerS Gr-F166-8
•	set of 6 color markers and 2 Magic markers for changing colors
•	Magic	marker	enables	to	obtain	2	diff	erent	colors	of	every	color	marker
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 Pisaki Laser Gr-F116-12
• w zestawie 11 pisaków kolorowych oraz wymazywacz
• wymazywacz służy do poprawiania błędów lub pisania białym kolorem na pokolorowanej powierzchni 
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
• spieralne

 Pisaki muLTiCoLor Gr-F166-8
• w zestawie 6 pisaków kolorowych oraz 2 pisaki Magic zmieniające kolor
• magiczny pisak pozwala za uzyskanie dwóch kolorów każdego pisaka 
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
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1,1–2
mm

CE 1–3
mm

Ø8
mm

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2038 6 kol.
6 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2114 12 kol.
12 col.

 T-SHIrT LINerS Gr-F125-6
•	for decorating of fabric
•	fi	x	the	drawing	by	ironing
•	fi	xed	drawings	are	resistant	to	washing	in	water	up	to	60oC
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 STaMp peNS Gr-F205ST
•	2-in-1: writing tip and soaked stamp with cheerful pattern
•	water-based ink
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

Artykuły plastyczne

 Pisaki T-sHirT Gr-F125-6
• pisaki do ozdabiania tkanin
• utrwalenie rysunku następuje przez zaprasowanie
• utrwalone wzory są odporne na pranie w temp. do 60oC
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia

 Pisaki sTemPLe Gr-F205sT
• pisaki dwa w jednym: końcówka pisząca i nasączona pieczątka z wesołym wzorem
• tusz na bazie wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
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2/4
mm

2–3,5
mm

Ø9
mm

1–6
mm

CE

CE

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1479 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1462 10 kol.
10 col.

160-1463 12 kol.
12 col.

160-1464 24 kol.
24 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1902 6 kol.
6 col.

160-1903 12 kol.
12 col.

Creative materials

 FIBre peNS JUMBO
•	fi	bre	tip	6	mm	thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	superwashable ink – easy to remove from skin or fabric with water only
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 FIBre peNS BIreLLO
•	dual tip 2 and 4 mm thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	superwashable ink – easy to remove from skin or fabric with water only
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 STaMp MarKerS
•	high	quality	dual	fi	bre	pens	–	classic	fi	bre	tip	and	stamp	
•	stamps: Ø 9 mm, writing width 1–6 mm
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	safe ventilated plug enables breathing 

if swallowed

 Pisaki jumBo
• poliestrowa końcówka o grubości 6 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia

 Pisaki BireLLo
• dwie poliestrowe końcówki o grubości pisania 2 i 4 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia

 Pisaki sTemPLe
• wysokiej jakości dwustronne pisaki – z jednej strony 

poliestrowa końcówka pisząca, a z drugiej – nasączona 
pieczątka z wesołym wzorem

• pieczątki: Ø 9 mm, grubość pisania 1–6 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
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3–4
mm

3–4
mm

2–3
mmCE

CE CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1970 6 kol.
6 col.

160-1892 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1930 6 kol.
6 col.

160-1971 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1461 12 kol.
12 col.

 FIBre peNS SUper BaBY
•	specifi	cially	developed	for	children	over	2	years	old
•	large round tip provides maximum safety and covers large areas
•	fi	bre	pen	7	mm	thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	superwashable ink – easy to remove from skin or fabric with water only
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 FIBre peNS BaBY JUMBO
•	specifi	cially	developed	for	children	over	2	years	old
•	funny, bear-shaped plugs encourage children to close marker`s cap
•	large size of decorated body makes it easy for young hands to hold 
•	superwashable ink – easy to remove from skin or fabric with water only
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	fl	at	oval	tip	hard	to	bite	or	shatter

 aCQUareL COLOr peNS
•	fi	bre	tip,	writing	width	2–3	mm
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	superwashable ink – easy to remove from skin 

or fabric with water only, from cotton at 60oC
•	safe ventilated plug enables breathing in case 

of swallow
•	water	color	paint	eff	ect	obtained	with	

moistened brush

Artykuły plastyczne

 Pisaki suPer BaBy
• stworzone z myślą o najmłodszych, przeznaczone dla dzieci od 2 lat
• duża, zaokrąglona końcówka zapewnia maksimum bezpieczeństwa 

użytkowania i umożliwia łatwe wypełnienie dużych powierzchni
• polietylenowa końcówka o grubości 7 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej 

do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku 

połknięcia

 Pisaki-misiaki 
BaBy jumBo

• stworzone z myślą o najmłodszych, przeznaczone dla dzieci od 2 lat
• zabawne zatyczki w formie główki misia zachęcają dzieci do zamykania 

pisaków 
• zdobiony obrazkami korpus w rozmiarze Jumbo łatwy do uchwycenia 

dla małej rączki
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej 

do środka
• owalna końcówka bardzo mało wystaje z obsadki – trudno ją ugryźć 

lub zniszczyć przez uderzenia

 Pisaki aCQuareLL
• końcówka umożliwia osiągnięcie linii o grubości 2–3 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą 

samej wody, z bawełny w temp. 60oC
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
• po rozmyciu rysunku za pomocą zmoczonego pędzelka 

można uzyskać efekt farb akwarelowych
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2–4
mm

1–4,7
mm

4
mmCE

CE

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1895 10 szt.
10 pcs.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1896 10 szt.
10 pcs.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2110 12 kol.
12 col.

Creative materials

 FIBre peNS XpLOSION
•	high quality perfumed pens
•	scented and washable ink
•	point-blocked - not possible to push it inside
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	aromas without allergenic substances
•	12 scents: liquorice, chocolate, peach, strawberry, orange, 

banana, apple, mint, anise, grapes, lavender, vanilla

 COLOr CHaNGe MarKerS
•	fi	bre	tip	6	mm	thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	set of 9 color pens and 1 Magic pen
•	Magic pen enables changing colors of picture drawn; 

provides two colors of each pen

 MaGIC LaSer MarKerS
•	fi	bre	tip	6	mm	thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed
•	set of 9 color pens with eraser
•	eraser for correcting mistakes or writing with white color 

on colored area

 Pisaki CoLor CHanGe
• poliestrowa końcówka o grubości 6 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
• w zestawie 9 pisaków kolorowych oraz 1 pisak Magic 

zmieniający kolor
• magiczny pisak pozwala za uzyskanie dwóch kolorów 

każdego pisaka

 Pisaki maGiC Laser
• poliestrowa końcówka o grubości 6 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości 

wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
• w zestawie 9 pisaków kolorowych oraz wymazywacz
• wymazywacz służy do poprawiania błędów lub pisania 

białym kolorem na pokolorowanej powierzchni

 Pisaki XPLosion
• wysokiej jakości pisaki zapachowe
• pachnący i łatwo zmywalny tusz
• końcówka wyposażona w blokadę - nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
• aromaty nie zawierają substancji uczulających
• 12 zapachów: lukrecja, czekolada, brzoskwinia, truskawka, pomarańcza, banan, 

jabłko, mięta, anyż, winogrona, lawenda, wanilia

161



3–4
mmCE

D-4236
ASTMCE

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-1473 6 kol.
6 col.

160-1474 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1761

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2112 perłowe
pearl

160-2111 neonowe
neon

 FaBrIC MarKerS 
CrOMaTeX

•	fi	bre	tip	4,5	mm	thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	durable vivid colors
•	safe ventilated plug enables 

breathing if swallowed
•	resistant to washing at 60oC

 ‘pUFFY’ paINTS pUp10p10
•	swelling paints – increasing volume
•	for paper, cardboard, wood, stone and fabric
•	soft, sponge stucture
•	after application let it dry for 3–12 hours (heavy-painting may 

need more drying time), then use a hair drier or an oven to get 
the	puffi		ng	result!

•	10 colors
•	capacity: 10,5 ml

 FaBrIC paINTS CarIOCa
•	high quality fabric paints
•	raised	painting	eff	ect
•	intensive bright colors
•	time of drying up - min. 5 hours, depending on the amount 

of paint applied
•	permanent decoration on the fabric (not washable)
•	two types: pearl and neon

Artykuły plastyczne

 Pisaki do Tkanin CromaTeX
• poliestrowa końcówka o grubości 4,5 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia 

jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• trwałe, jaskrawe kolory
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie 

w przypadku połknięcia
• prasowanie utrwala naniesiony na tkaninę wzór
• odporny na pranie w temp. do 60oC

 FarBy „PuFFy” 
PuP10P10

• farby „puchnące” – zwiększające objętość
• do dekorowania papieru, tektury, drewna, kamieni i tkanin
• miękka, gąbkowa struktura
• po nałożeniu pozostawić do wyschnięcia przez 3–12 godzin 

(w zależności od grubości warstwy farby), po czym podgrzać 
suszarką lub w piekarniku – wzór magicznie spuchnie!

• 10 kolorów
• pojemność: 10,5 ml

 FarBy do Tkanin
• wysokiej jakości farby do tkanin
• pozwalają tworzyć wypukłe wzory
• intensywne żywe kolory
• czas schnięcia - min. 5 godzin, w zależności od grubości warstwy
• niespieralne – zapewniają trwałe zdobienie tkaniny
• dwa rodzaje: neonowe oraz perłowe

162



10 mmCE

CE

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2068 6 kol.
6 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1974 6 kol.
6 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2296 6 kol.
6 col.

Creative materials

 TaTTOO GeL peNS Gr-F8066
•	perfect for having temporary tattoo on your body 

and for decorating paper (eg. birthday cards  or invitations)
•	washable from skin with warm soapy water
•	set: 6 colours + stencil stickers

 FaCe DeCO CraYONS FD5p6
•	original face crayons
•	twist-up: no dirty hands
•	odorless
•	easy washable from skin with soapy water, washable from fabric
•	vivid, expressive colors
•	supersoft lead 10 mm diameter
•	product listed in National System of Cosmetics Information

 CraYONS FOr GLaSS ‘GLaSS FUN’ GF6p
•	multi purpose crayons
•	ideal for glass surfaces, like window, glass, mirror, tile etc. 
•	consistent, durable, vivid colors
•	odorless, no dirty hands
•	water-soluble
•	easily washable with wet towel
•	twist-up lead in plastic casing

 dłuGoPis ŻeLoWy z BrokaTem 
do TaTuaŻy Gr-F8066

• do tworzenia zmywalnych tatuaży na skórze oraz dekorowania 
papieru: tworzenia kart okolicznościowych, urodzinowych itp.

• zmywalne za pomocą wody z mydłem
• zestaw 6 kolorów + szablony

 FarBy do TWarzy 
FaCe deCo Fd5P6

• oryginalne farby do twarzy w postaci wykręcanych kredek – nie brudzą rąk
• bezzapachowe
• łatwo zmywalne ze skóry za pomocą wody z mydłem, spieralne z tkanin
• jaskrawe, wyraziste kolory
• supermiękki grafi t o przekroju 10 mm
• produkt wpisany do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach

 kredki do szkła GLass Fun GF6P
• kredki do różnych zastosowań
• idealne do szklanych powierzchni, takich jak szyby, lustra, kafelki itd.
• nieblaknące, trwałe, wyraziste kolory
• niebrudzące i bezzapachowe
• rozpuszczalne w wodzie
• łatwo zmywalne za pomocą mokrego ręcznika
• wykręcany sztyft w plastikowej obudowie
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CE

fi oletowy
violet

170-1445

łososiowy
salmon pink

170-1449

 

biały
white

170-1440

ciemnoróżowy
magenta

170-1865

błękitny
cyan

170-1442

żółty
yellow

170-1453

żółty cytrynowy
lemon yellow

170-1864

jasnobrązowy
light brown

170-1867

jasnozielony
light green

170-1866

brązowy
brown

170-1441

zielony
green

170-1450

pomarańczowy
orange

170-1448

zielony morski
sea green

170-1451

czerwony
red

170-1444

czarny
black

170-1443

srebrny
silver

170-2216

złoty
golden

170-2217

fi oletowy
violet

170-2276

granatowy
navy blue

170-2277

łososiowy
salmon pink

170-2278

jasnoniebieski
light blue

170-1446

różowy
pink

170-2303

TeMpera paINTS 1000 ML

 TeMpera paINTS
•	water-soluble tempera paints
•	perfect for beginners and collective works
•	for rigid surfaces: paper, cardboard, wood, polystyrene
•	easily washable, odorless
•	can be mixed to obtain new colors and shades
•	possibility	of	stratifi	ed	painting	and	corrections
•	ready to use with no addition of water
•	store in 10–40oC

TeMpera paINTS 500 ML

Artykuły plastyczne

 FarBy TemPery
• wodorozcieńczalne tempery
• idealne do nauki i do prac grupowych
• do malowania na wszystkich porowatych powierzchniach: papierze, 

kartonie, drewnie, polistyrenie itp.
• łatwo zmywalne, bezzapachowe
• można je dowolnie mieszać, co pozwala uzyskać nowe kolory i odcienie
• możliwość warstwowego malowania i korekt
• gotowe do użycia bez dodawania wody
• przechowywać w temperaturze 10–40oC

TemPery 1000 mL

TemPery 500 mL

164



CECE

CE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

160-2004 5 kol.
5 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2275 6 kol.
6 col.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1015 8 kol. x 2 g
8 col. x 2 g

170-1012 12 kol. x 4 g
12 col. x 4 g

170-1013 16 kol. x 2 g
16 col. x 2 g

170-1014 24 kol. x 2 g
24 col. x 2 g

*
*

Creative materials

 BrUSH paINT Gr-F650
•	comfortable: use brush with no adding paint
•	brush	with	smooth	easy	strokes:	paint	fl	ows	out
•	clean table and pure colors FINGer paINTS

•	perfect for toddlers who are not yet able to use brush
•	can be mixed to obtain new colors and shades
•	easy washable from hands and fabric
•	safe, odorless
•	ready to use with no addition of water
•	set of 6 colors of 100 g

 WaTer COLOr paINTS
•	washable
•	vivid colors
•	set includes nylon bristle brush

while stock lasts

 FarBy W PĘdzLaCH Gr-F650
• wygodna forma: maluj pędzelkiem bez konieczności nakładania farby
• podczas przesuwania pędzla po papierze farba samoczynnie napływa 

do końcówki
• zapewniają czystość miejsca pracy i niebrudzenie kolorów

 FarBy TemPery 
do maLoWania PaLCami

• idealne dla najmłodszych, którzy jeszcze nie potrafi ą używać pędzla
• można je dowolnie mieszać, co pozwala uzyskać nowe kolory i odcienie
• łatwo zmywalne z rąk i tkanin
• bezpieczne, bezzapachowe
• gotowe do użycia bez dodawania wody
• opak. 6 kol. po 100 g

 FarBy akWareLoWe
• zmywalne
• jaskrawe kolory
• w zestawie pędzelek z nylonowym włosiem

do wyczerpania zapasów
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CE

20
mlCE

rozmiar
size

1–6
rozmiar

size

1–6
rozmiar

size

7–12

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2340

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1551 12 kol. x 2 g
12 col. x 2 g

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1869 6 kol.
6 col.

170-1634 12 kol.
12 col.

INDEKS
INDeX

rozmiar
SIZe

EAN
BarCODe

170-1428 1–6

170-1429 7–12

INDEKS
INDeX

rozmiar
SIZe

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1417 1–6 6 szt.
6 pcs.

170-1416 1–6 2 x 6 szt.
2 x 6 pcs.

 paINTING CUp
•	protects working place
•	cup with lid
•	grooves for comfortable drying brushes

 WaTer COLOr paINTS
•	washable
•	vivid colors
•	set includes nylon bristle brush

 pOSTer paINTS
•	washable
•	vivid colors
•	plastic containers, capacity 20 ml

 SCHOOL BrUSHeS
•	for water color, poster & tempera paints
•	goat bristle
•	metal ferrule
•	plastic handle

DrUM
•	72 pcs. in durable peT drum

Gr-2252
•	blister card

Artykuły plastyczne

 kuBek niekaPek
• zabezpiecza miejsce prac plastycznych
• posiada zakrętkę z otwieranym wieczkiem
• dodatkowe wgłębienia umożliwiają wygodne 

układanie pędzli np. w trakcie suszenia

 FarBy akWareLoWe
• zmywalne
• jaskrawe kolory
• w zestawie pędzelek z nylonowym włosiem

 FarBy PLakaToWe
• zmywalne
• intensywne kolory
• pakowane w plastikowe pojemniki po 20 ml

 PĘdzLe szkoLne
• do farb akwarelowych, plakatowych i temper
• włosie kozy
• metalowe okucie
• plastikowa rękojeść

W TuBie
• opak. 72 szt. w sztywnej tubie PET

Gr-2252
• blister
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CE lata
years

2

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2215 5 szt.
5 pcs.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2256 3 szt.
3 pcs.

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-1430 6 kol.
6 col.

170-1434 8 kol.
8 col.

170-1431 10 kol.
10 col.

170-1432 12 kol.
12 col.

Creative materials

Gr-FB3
•	3	diff	erent	bristle	types:	1	fl	at,	2	round

 COLOr SCHOOL BrUSHeS
•	brushes with short color handles made of transparent plastic
•	nylon bristle in handle color
•	for various techniques
•	handy	–	fi	t	in	any	school	bag

Gr-FB5
•	5	diff	erent	bristle	types:
fl	at:	wide,	narrow,	chisel
round: medium, narrow

 pLaSTICINe
•	soft, easy to shape
•	no dirty hands
•	vivid colors
•	1 color roll: 16 g
•	made in poland

 PĘdzLe szkoLne koLoroWe
• zestaw pędzelków w krótkich, kolorowych uchwytach z przezroczystego plastiku
• nylonowe włosie w kolorze uchwytu
• do różnych technik malarskich
• poręczne – mieszczą się w każdym tornistrze

Gr-FB5
• 5 różnych fasonów włosia: 

płaskie: szeroki, wąski, ścięty
okrągłe: średni, wąskiGr-FB3

• fasony włosia: 1 płaski, 2 okrągłe

 PLasTeLina
• miękka, łatwa w kształtowaniu
• nie brudzi rąk
• wyraziste kolory
• waga 1 rolki koloru: 16 g
• wyprodukowane w Polsce
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22oC

CE

CE

CE

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2339

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2338

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2337

 MaGIC CLaY
•	soft modeling clay
•	made of high quality silicone material 

used i.e. in producing sanitary articles
•	safe and hypoallergenic
•	chemical resistant
•	durable, vivid colors
•	no dirty hands, washable

•	clay changes color at about 22oC
•	clay	can	be	repeatedly	shaped	before	fi	nal	result
•	permanent creations require baking in the oven (200oC, 10 minutes) 
•	set contains: 6 colors x 30g, 1 color x 10g, tools, moulds, accessories, 

play mat with the instruction, baking sheet

•	clay changes colors by laser light
•	reusable 
•	not oven-bakeable
•	set contains: 4 colors x 30g, tools, 

moulds, roller, stencils, laser, 
play mat with the instruction

•	fl	uorescent	–	glows	in	the	dark
•	clay	can	be	repeatedly	shaped	before	fi	nal	result
•	permanent creations require baking in an oven (200oC, 10 minutes)
•	set	contains:	4	fl	uo	colors	x	20g,	2	classic	colors	x	10g,	tools,	moulds,	

wiggle eyes, play mat with the instruction, baking sheet
•	fl	uo	colors:	blue,	yellow,	violet,	green	
•	classic colors: white, black

Artykuły plastyczne

 masa maGiCzna
• miękka, łatwo poddaje się modelowaniu
• wykonana z wysokiej jakości silikonu 

używanego m.in. w produktach medycznych 
• bezpieczna i hipoalergiczna
• odporna na środki chemiczne
• trwałe, żywe kolory
• nie brudzi rąk, jest zmywalna

kameLeon Gr-F540C
• masa zmienia kolor pod wpływem temperatury (ok. 22oC)
• przed utrwaleniem może być wielokrotnie kształtowana
• utrwalenie kształtu pracy wymaga wypiekania w piekarniku (200oC, 10 minut)
• w zestawie: 6 kolorów x 30 g, 1 kolor x 10 g, narzędzia, foremki, akcesoria, 

mata z instrukcją, podkładka do pieczenia

Laser Gr-536L
• masa zmienia kolor pod wpływem światła lasera
• wielokrotnego użytku
• nie nadaje się do wypiekania w piekarniku
• w zestawie: 4 kolory x 30 g, narzędzia, foremki, 

wałek, szablony, laser, mata z instrukcją

FLuo Gr-F522a
• masa fl uorescencyjna – świeci w ciemności
• wielokrotnego użytku
• utrwalenie pracy wymaga wypiekania w piekarniku (200oC, 10 minut)
• w zestawie: 4 kolory fl uo x 20 g, 2 kolory klasyczne x 10 g, narzędzia, 

foremki, ruchome oczka, mata z instrukcją, podkładka do pieczenia
• kolory fl uo: niebieski, żółty, fi oletowy, zielony 
• kolory klasyczne: biały, czarny 
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CE

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2280

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2305

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2279

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2306

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2281

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2325

Creative materials

 MaGIC SaND
•	new indoor activity
•	soft and smooth texture
•	 safe for kids, gluten-free
•	never dries out, can be used repeatedly
•	sticks only to itself,  so it is essentially mess free 
•	easy to shape and mold with hands,  or by using molds and crafting tools

OCeaN Gr-F300p
•	natural color sand 300g
•	moulds included

CaSTLe Gr-F710pK
•	3 x 200g color + 100g natural
•	moulds included

Gr-F2500p
•	natural color sand 2500g
•	packed in bucket

BLOCKS Gr-F712pK
•	3 x 200g color + 100g natural
•	moulds included

NUMBerS Gr-F600p
•	natural color sand 600g
•	moulds included

ZOO Gr-F1010pB
•	500g golden + 500g silver
•	moulds included

 maGiCzny Piasek
• można bawić się w domu
• miękka i gładka faktura
• aksamitny w dotyku
• bezpieczny dla dzieci i bezglutenowy
• nigdy nie wysycha i może być używany wielokrotnie
• ma specjalną strukturę, która pomaga w utrzymaniu czystości, nie klei się do rąk
• pozwala na łatwe modelowanie i formowanie kształtów rękami lub za pomocą foremek

oCean Gr-F300P
• piasek, kolor naturalny 300 g
• zawiera foremki

zamek Gr-F710Pk
• 3 x 200 g kolorowy + 100 g naturalny
• zawiera foremki

Gr-F2500P
• piasek, kolor naturalny 2500 g
• pakowany w wiaderko

kLoCki Gr-F712Pk
• 3 x 200 g kolorowy + 100 g naturalny
• zawiera foremki

CyFerki Gr-F600P
• piasek, kolor naturalny 600 g
• zawiera foremki

zoo Gr-F1010PB
• 500 g złoty + 500 g srebrny
• zawiera foremki
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CE AP

APCE

INDEKS
INDeX

ZESTAW
SeT

EAN
BarCODe

170-2227 4 kol.
4 col.

INDEKS
INDeX

koLor
COLOr

EAN
BarCODe

170-2254  biały fl uo
white	fl	uo

170-1631  biały
white

170-1632  żółty
yellow

170-1628  pomarańczowy
orange

170-1629  czerwony
red

170-1630  fi oletowy
violet

170-1626  niebieski
blue

170-1627  zielony
green

170-1553  czarny
black

•	color mixing •	bouncing •	tools

 I-CLaY®

•	soft modeling clay for children over 4 years old
•	easy to shape
•	easily mixed vivid colors
•	soft and lightweight, also after drying
•	no dirty hands or surface
•	no cracking, no breaking, no crumbling
•	bounces like a ball
•	air-dry: no baking required
•	contains no gluten

I-CLaY IC18p4S
•	set of 4 colors (blue, neon green and pink, 
fl	uorescent	white),	manual

•	capacity: 4 x 18 g

I-CLaY
•	capacity: 30 g

COLOr MIXING

•	white glowing in the dark

Artykuły plastyczne

 masa PLasTyCzna CiasTo-PLasTo®

• masa plastyczna przeznaczona dla dzieci powyżej 4 lat
• łatwo poddaje się modelowaniu
• dostępna w żywych kolorach, które mogą być dowolnie mieszane
• miękka i lekka, nawet po wyschnięciu 
• nie brudzi rąk i powierzchni
• nie łamie się, nie pęka i nie kruszy
• odbija się od różnych powierzchni jak piłka
• nie wymaga wypalania ani wypiekania, wysycha pod wpływem powietrza
• nie zawiera glutenu

• mieszanie kolorów • odbijanie • narzędzia

mieszanie koLorÓW

CiasTo-PLasTo® 
iC18P4s

• w zestawie: 4 kolory (niebieski, neonowy zielony 
i różowy, fl uorescencyjny biały), instrukcja

• pojemność: 4 x 18 g

CiasTo-PLasTo®

• pojemność: 30 g

• biała masa 
świecąca w ciemności

www.ciastoplasto.pl
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Creative materials

I-CLaY IC18p4
•	set contains: 4 colors, manual
•	capacity: 4 x 18 g

I-CLaY IC6paL
•	set contains: 5 colors, accessories, manual
•	capacity: 5 x 18 g

I-CLaY IC6pT
•	set contains: 6 colors, tools, manual
•	capacity: 6 x 18 g

I-CLaY IC8p
•	set contains: 8 colors, manual
•	capacity: 8 x 18 g

CiasTo-PLasTo iC18P4
• w zestawie: 4 kolory, instrukcja
• pojemność: 4 x 18 g

CiasTo-PLasTo 
iC6PaL

• w zestawie: 5 kolorów, akcesoria, instrukcja
• pojemność: 5 x 18 g

CiasTo-PLasTo iC6PT
• w zestawie: 6 kolorów, narzędzia, instrukcja
• pojemność: 6 x 18 g

CiasTo-PLasTo iC8P
• w zestawie: 8 kolorów, instrukcja
• pojemność: 8 x 18 g
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I-CLaY ‘BaKerY’ IC6BK
•	set contains: 6 colors, 2 Glass Deco paints, 
bakery	walls,	fi	gures

•	i-Clay capacity: 6 x 18 g, 
Glass Deco capacity: 2 x 10,5 ml

 I-CaN-B BINOCULar
•	soft modeling clay, foam texture
•	easy to shape
•	no dirty hands and surfaces
•	air-dry: no baking required
•	no cracking, no breaking, no crumbling
•	easily mixed vivid colors
•	water-soluble
•	store in hermetic containers
•	set contains: paper binocular, 

Glitter Glue 10,5 ml, 
i-Can-B 1 color in plastic bag 50 g, 
i-Can-B 3 colors in airtight containers, 
tools, manual

Artykuły plastyczne

CiasTo-PLasTo Cukiernia iC6Bk
• w zestawie: 6 kolorów, 2 farby Glass Deco, ściana cukierni, postacie
• pojemność Ciasto-Plasto: 6 x 18 g, 

pojemność Glass Deco: 2 x 10,5 ml

 CiasTo-Pianka LorneTka
• supermiękka masa plastyczna z dodatkiem lekkich kuleczek
• umożliwia łatwe formowanie kształtów
• nie brudzi rąk i powierzchni
• nie wymaga gotowania ani wypalania – wysycha pod wpływem powietrza, kolory pozostają żywe
• nie pęka, nie kruszy się po wyschnięciu
• jaskrawe, żywe kolory można łatwo mieszać i uzyskiwać nowe odcienie
• rozpuszcza się pod wpływem wody
• przechowywać w hermetycznych pojemniczkach
• w zestawie: tekturowa lornetka do oklejenia, klej z brokatem 10,5 ml, 

Ciasto-Pianka 1 kolor w saszetce 50 g, Ciasto-Pianka 3 kolory w hermetycznych pudełeczkach, 
narzędzia, instrukcja

www.ciastoplasto.pl
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Creative materials

 GLaSS DeCO paINTS
•	high quality glass deco paints for creating individual stained glass and decorating glass, porcelain, mirrors, tiles and other surfaces
•	vivid colors, easy application
•	removable – dry pattern can be moved from foil to other surface
•	possible to use with other techniques: Glitter Glue, i-Clay

aVaILaBLe COLOrS

HOW TO USe IT

•	place transparent foil 
on pattern

confetti

contour pearl

fl	uo

classic
transparent

classic
opaque

•	Draw contour, wait until 
lines get dry

•	Fill contour with colors •	When	dry,	peel	off		your	
work from foil •	place it on glass, 

porcelaine, plastic, etc.

GLaSS DeCO 
GD10p6

SET CONTAINS: 
•	black contour
•	5 paint colors
•	foils and templates
•	capacity: 10,5 ml

GLaSS DeCO 
GD10p10

SET CONTAINS: 
•	black contour
•	9 paint colors
•	foils and patterns
•	capacity: 10,5 ml

 FarBy WiTraŻoWe GLass deCo
• wysokiej jakości farby witrażowe przeznaczone do samodzielnego wykonania witraży 

oraz dekoracji szkła, porcelany, luster, płytek ceramicznych i tworzyw sztucznych
• wyraziste kolory, łatwa aplikacja farb
• odklejalne – gotowy, wyschnięty wzór można przenosić z folii na inne powierzchnie
• możliwe jest łączenie farb witrażowych z innymi technikami: klejem z brokatem, Ciasto-Plasto

dosTĘPne koLory

insTrukCja uŻyCia

FarBy WiTraŻoWe Gd10P10
ZAWIERA: 
• czarny kontur
• 9 kolorów farb
• folie i wzorniki
• pojemność: 10,5 ml

• Przezroczystą folię 
położyć na wzorniku

confetti

kontury perłowe

fl uorescencyjne

klasyczne
transparentne

klasyczne
nieprzejrzyste

• Rysować konturem 
po liniach wzoru, 
poczekać do wyschnięcia

• Obszary wewnątrz wzoru 
wypełnić farbą

• Po wyschnięciu odkleić 
wzór od folii podkładowej

• Nakleić na szybę, 
porcelanę, tworzywa 
sztuczne itp.

FarBy WiTraŻoWe Gd10P6
ZAWIERA: 
• czarny kontur
• 5 kolorów farb
• folie i wzorniki
• pojemność: 10,5 ml
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GLaSS DeCO GD22p7r
SET CONTAINS: 
•	black contour 40 ml
•	6 paint colors 22 ml 
(including	2	fl	uorescent)

•	glue stick 8 g
•	2 extra nozzles
•	foils and templates

GLaSS DeCO GD10p12r
SET CONTAINS: 
•	black contour, gold contour
•	10 paint colors
•	klej w sztyfcie 8 g
•	foils and templates
•	capacity: 10,5 ml

GLaSS DeCO GD22p10
SET CONTAINS: 
•	black contour 40 ml
•	9 paint colors po 22 ml
•	2 extra nozzles
•	foils and templates

GLaSS DeCO GD22p13
SET CONTAINS:
•	2 black contours
•	8 classic colors
•	3 pearl colors
•	foils and templates
•	2 extra nozzles
•	capacity: 13 x 22 ml

Artykuły plastyczne

FarBy WiTraŻoWe Gd22P7r
ZAWIERA: 
• czarny kontur 40 ml
• 6 kolorów farb po 22 ml (w tym 2 fl uorescencyjne – świecą w ciemności)
• klej w sztyfcie 8 g
• 2 wymienne końcówki
• folie i wzorniki

FarBy WiTraŻoWe Gd10P12r
ZAWIERA: 
• czarny kontur, złoty kontur
• 10 kolorów farb
• klej w sztyfcie 8 g
• folie i wzorniki
• pojemność: 10,5 ml

FarBy WiTraŻoWe Gd22P10
ZAWIERA: 
• czarny kontur 40 ml
• 9 kolorów farb po 22 ml
• 2 wymienne końcówki
• folie i wzorniki

FarBy WiTraŻoWe Gd22P13
ZAWIERA:
• 2 czarne kontury
• 8 kolorów klasycznych
• 3 kolory perłowe
• folie i wzorniki
• 2 wymienne końcówki
• pojemność: 13 x 22 ml
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INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2102

Creative materials

GLaSS DeCO GD22D24
SET CONTAINS: 
•	5 colors x 4 bottles (yellow, red, violet, green, blue)
•	black contour x 4 bottles
•	capacity: 22 ml

GLaSS DeCO GD22D24BG CONTOUr
SET CONTAINS: 
•	22 ml x 24 bottles
•	set contains: 16 bottles of black and 8 bottles of gold contour

GLaSS DeCO ICe JeWeLrY GD10p10IJ
SET CONTAINS:
•	3 bracelets
•	5 rings
•	8 paint colors
•	2 contours
•	foils and templates
•	capacity: 10 x 10,5 ml

FarBy WiTraŻoWe 
Gd22d24

ZAWIERA: 
• 5 kolorów x 4 butelki (żółty, czerwony, fi oletowy, 

zielony, niebieski)
• czarny kontur x 4 butelki
• pojemność: 22 ml

FarBy WiTraŻoWe 
Gd22d24BG - konTury

ZAWIERA: 
• czarny kontur x 16 butelek
• złoty kontur x 8 butelek
• pojemność 22 ml

FarBy WiTraŻoWe iCe jeWeLry Gd10P10ij
ZAWIERA:
• 3 bransoletki
• 5 pierścionków
• 8 kolorów farb
• 2 kontury
• folie i wzorniki
• pojemność: 10 x 10,5 ml
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AP APCE CE
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INDeX

EAN
BarCODe

170-1041

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1548

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1762*
*

GLaSS DeCO SD10B06-D1
SET CONTAINS:
•	6 ready-to-use suncatchers to paint
•	6 paint colors
•	capacity: 6 x 10,5 ml

GLaSS DeCO SD10B06-D2
SET CONTAINS:
•	3 ready-to-use suncatchers to paint
•	6 paint colors
•	capacity: 6 x 10,5 ml

GLaSS DeCO FOIL GFa4p10
•	crystal-clear foil, a4 sheets, 10 pcs.
•	enable using templates and redrawing pictures, photos
•	for creating patterns that after drying can be moved on a glass, mirror, mug...
•	foil can be cut down to size to create pendant

while stock lasts

Artykuły plastyczne

FarBy WiTraŻoWe 
sd10B06-d1

ZAWIERA:
• 6 gotowych witraży-breloków do pomalowania
• 6 kolorów farb
• pojemność: 6 x 10,5 ml

FarBy WiTraŻoWe 
sd10B06-d2

ZAWIERA:
• 3 gotowe witraże-breloki do pomalowania
• 6 kolorów farb
• pojemność: 6 x 10,5 ml

FoLie do FarB WiTraŻoWyCH GFa4P10
• arkusze krystalicznej folii A4, 10 szt.
• umożliwia korzystanie z szablonów oraz przerysowywanie wybranych rysunków, zdjęć
• do tworzenia wzorów, które po wyschnięciu można przenieść na szybę, lustro, kubek...
• folię można przyciąć do kształtu rysunku – powstanie zawieszka

do wyczerpania zapasów
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INDEKS
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EAN
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170-2133

Creative materials

 GLITTer GLUe
•	transparent decorative liquid glue with glitter
•	for paper, cardboard, wood and other surfaces
•	easy to use: draw a pattern and let it dry
•	requires no extra accessories
•	no mess, no spill
•	after drying, glitter will not crumble up
•	possible to use with Glass Deco paints, I-Clay, I-Dough

GLITTer GLUe GVa10p18
•	18 colors of glue: glitter, neon glitter, confetti
•	capacity: 18 x 10,5 ml

 kLej z BrokaTem GLiTTer GLue
• dekoracyjny klej w płynie zawierający drobinki brokatu, 

przeznaczony do dekoracji papieru, kartonu, drewna i innych powierzchni
• wygodny: namaluj wzór za pomocą kleju i poczekaj aż zaschnie
• nie wymaga dodatkowych akcesoriów
• nie brudzi, nie rozsypuje się
• po zaschnięciu drobinki brokatu nie wykruszają się
• możliwe jest łączenie Glitter Glue z innymi technikami: farbami witrażowymi, Ciasto-Plasto

kLej z BrokaTem GVa10P18
• w zestawie 18 kolorów kleju w odmianach: brokatowe, 

brokatowe neonowe, brokatowe confetti
• pojemność: 18 x 10,5 ml
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INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1031
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INDeX

EAN
BarCODe

170-2219

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1027

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1034

GLITTer GLUe 
GCL10B6

•	6 colors
•	capacity: 6 x 10,5 ml

GLITTer GLUe 
GCL10B10

•	10 colors
•	capacity: 10 x 10,5 ml

GLITTer GLUe CONFeTTI 
GCF10B5

•	contains glitter and colorful confetti
•	5 colors
•	capacity: 5 x 10,5 ml

GLITTer GLUe NeON 
GNe10B5

•	neon glue with brocade
•	5 colors
•	capacity: 5 x 10,5 ml

Artykuły plastyczne

kLej z BrokaTem 
GCL10B6

• w zestawie 6 kolorów
• pojemność: 6 x 10,5 ml

kLej z BrokaTem 
GCL10B10

• w zestawie 10 kolorów
• pojemność: 10 x 10,5 ml

kLej z BrokaTem ConFeTTi 
GCF10B5

• zawiera drobinki brokatu oraz kolorowe confetti
• w zestawie 5 kolorów
• pojemność: 5 x 10,5 ml

kLej z BrokaTem neonoWy 
Gne10B5

• neonowy klej zawiera drobinki brokatu
• w zestawie 5 kolorów neonowych
• pojemność: 5 x 10,5 ml
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INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1033

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1694

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1881

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2220

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2255

Creative materials

GLITTer GLUe 
GCL22D24

•	6 colors x 4 bottles
•	capacity: 24 x 22 ml

GLITTer GLUe 
GCL10BK24

•	assorted colors in plastic tube
•	capacity: 24 x 10,5 ml

GLITTer GLUe GCL22D24 GS
•	set contains: golden x 18 bottles, silver x 6 bottles
•	capacity: 24 x 22 ml

GLITTer GLUe GCL120p5
•	5 colors
•	capacity: 5 x 120 ml

GLITTer GLUe 
GCL10BK50

•	6 colors in plastic bucket
•	capacity: 50 x 10,5 ml

kLej z BrokaTem GCL22d24
• w zestawie 6 kolorów x 4 butelki
• pojemność: 24 x 22 ml

kLej z BrokaTem 
GCL10Bk24

• w zestawie miks kolorów w tubie
• pojemność: 24 x 10,5 ml

kLej z BrokaTem GCL22d24 Gs
• w zestawie: złoty x 18 butelek, srebrny x 6 butelek
• pojemność: 24 x 22 ml

kLej z BrokaTem GCL120P5
• w zestawie 5 kolorów
• pojemność: 5 x 120 ml

kLej z BrokaTem 
GCL10Bk50

• w zestawie 6 kolorów w plastikowym 
wiadereczku

• pojemność: 50 x 10,5 ml
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INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

EAN
BarCODe

170-2238 GR-B5B8

170-2235 GR-B8B3

170-2236 GR-B5D48

170-2239 GR-B6B61

170-2237 GR-B6B62

170-2260 GR-B7B2

170-2234 GR-B60R6

170-2261 GR-B60R6-2

 GLITTer pOWDer
•	decorative glitter
•	draw shape with glue and sprinkle it with glitter
•	for paper, cardboard, wood and other surfaces

Artykuły plastyczne

Gr-B5B8
• w zestawie 8 kolorów x 4,5 g
•	set of 8 colors x 4,5g

Gr-B6B61
• w zestawie 6 kolorów x 6 g
•	set of 6 colors x 6g

Gr-B5d48
• w zestawie 8 kolorów x 6 fi olek (4,5 g)
•	set of 8 colors x 6 vials (4,5g)

Gr-B6B62
• w zestawie 6 kolorów x 6 g
•	set of 6 colors x 6g

Gr-B8B3
• w zestawie 3 kolory x 8 g
•	set of 3 colors x 8g

Gr-B60r6-2
• w zestawie 6 

pastelowych kolorów
• 60 g w słoiczku
•	set of 6 pastel colors
•	60g in the jar

Gr-B60r6
• w zestawie 6 kolorów 
• 60 g w słoiczku
•	set of 6 colors
•	60g in the jar

 syPki BrokaT
• dekoracyjne drobinki brokatu
• namaluj odpowiedni kształt klejem i posyp brokatem
• przeznaczony do dekoracji papieru, kartonu, drewna i innych powierzchni

Gr-B7B2
• w zestawie 2 kol. x 7 g
•	set of 2 colors x 7g
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INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

EAN
BarCODe

170-2229 GR-BK06B6

170-2233 GR-BK13B3

170-2230 GR-BK20B3

170-2228 GR-BK20D24

170-2232 GR-BK13B6

170-2231 GR-KK13B5

Creative materials

 GLITTer GLUe
•	transparent decorative liquid glue with glitter 
•	easy to use: draw a pattern and let it dry
•	no extra accessories, no mess, no spill
•	after drying, glitter will not crumble up
•	for paper, cardboard, wood and other surfaces

Gr-Bk06B6
• w zestawie 6 kolorów x 6 ml
•	set of 6 colors x 6 ml

Gr-Bk13B6
• w zestawie 6 kolorów x 13 ml
•	set of 6 colors x 13 ml

Gr-Bk20d24
• w zestawie 6 kolorów x 4 butelki
•	set of 6 colors x 4 bottles

Gr-Bk13B3
• w zestawie 3 kolory x 13 ml
•	set of 3 colors x 13 ml

Gr-Bk20B3
• w zestawie 3 kolory x 20 ml
•	set of 3 colors x 20 ml

Gr-kk13B5
• zawiera drobinki confetti
• w zestawie 5 kolorów x 13 ml
•	contains colorful confetti
•	set of 5 colors x 13 ml

 kLej z BrokaTem
• dekoracyjny bezbarwny klej w płynie zawierający drobinki brokatu 
• wygodny: namaluj wzór za pomocą kleju i poczekaj aż zaschnie
• nie wymaga dodatkowych akcesoriów, nie brudzi, nie rozsypuje się
• po zaschnięciu drobinki brokatu nie wykruszają się
• przeznaczony do dekoracji papieru, kartonu, drewna i innych 

powierzchni
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INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

EAN
BarCODe

170-2269 GR-KE150-7

170-2270 GR-KE80-12

INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

EAN
BarCODe

170-2262 GR-BK60D12

170-2263 GR-BK75B2

 WIGGLe eYeS 
•	eyes with black moving pupils
•	adhesive

Artykuły plastyczne

Gr-ke150-7 
• 150 szt.
•  7 mm
•	150 pcs.
•	 7 mm

 CEKINY OCZKA
• oczka z ruchomymi czarnymi źrenicami
• samoprzylepne

Gr-ke80-12 
• 80 szt.
• 12 mm  
•	80 pcs.
•	12 mm

Gr-Bk60d12 
• w zestawie 

2 x 6 kol. x 60 ml
•	set of 2 x 6 col x 60 ml

Gr-Bk75B2
• w zestawie 2 kol. x 75 ml
•	set of 2 col. x 75 ml
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INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

EAN
BarCODe

170-2240    GR-C14-15

170-2241    GR-C14-7

170-2242    GR-C14-8

170-2244    GR-K252

170-2243    GR-K251

Creative materials

 CONFeTTI SeQUINS

Gr-C14-15
• rozmiar 15x15 mm
• opak. 14 g
•	size 15x15 mm
•	14 g

Gr-k251
• zestaw 5 x 2 g
•	set 5 x 2 g

Gr-k252
• zestaw 5 x 2 g
•	set 5 x 2 g

Gr-C14-7
• rozmiar 7x7 mm
• opak. 14 g
•	size 7x7 mm
•	14 g

Gr-C14-8
• rozmiar 8x8 mm
• opak. 14 g
•	size 8x8 mm
•	14 g

 Cekiny ConFeTTi 
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INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

EAN
BarCODe

170-2271 GR-C14-10

170-2272 GR-C14-13

170-2273 GR-C14-14

170-2274 GR-C14-M

Artykuły plastyczne

Gr-C14-14
• rozmiar 14x14 mm
• 14 g
•	size 14x14 mm
•	14 g

Gr-C14-m
• miks
• 14 g
•	assorted
•	14 g

Gr-C14-10 
• rozmiar 10x10 mm
• 14 g
•	size 10x10 mm
•	14 g

Gr-C14-13
• rozmiar 13x13 mm
• 14 g
•	size 13x13 mm
•	14 g
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INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

EAN
BarCODe

170-2265 GR-K142

170-2266 GR-K143

170-2267 GR-K144

170-2268 GR-K145

170-2264 GR-K141

Creative materials

Gr-k144
• rozmiar 12x13 mm
• serduszka
•	size 12x13 mm
•	hearts

Gr-k145
• rozmiar 6x6 mm
• kwiaty
•	size 6x6 mm
•	fl	owers

Gr-k142
• rozmiar 18x18 mm
• śnieżynki
•	size 18x18 mm
•	snow	fl	akes

Gr-k143
• rozmiar 19x19 mm 
• gwiazdki
•	size 19x19 mm 
•	stars

Gr-k141
• rozmiar 14x16 mm
• choinki
•	size 14x16 mm
•	Christmas trees
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CE

INDEKS
INDeX

rodzaj
TYpe

EAN
BarCODe

170-2324 tory
tracks

170-2323 ulica
street

170-2322 safari
safari

170-2321 adventure
adventure

170-2320 mandala
mandala

INDEKS
INDeX

symBoL
SYMBOL

rodzaj
TYpe

ARKUSZ
SHeeT

EAN
BarCODe

150-1393 GR-FN1 zwierzaki
animals

80x140 mm
80x140 mm

150-1394 GR-FN2 chłopiec
boy

80x140 mm
80x140 mm

150-1395 GR-FN3 dziewczynka
girl

148x210 mm – A5
148x210 mm – a5

150-1396 GR-FN4 emoty
emots

148x210 mm – A5
148x210 mm – a5

 DeCOraTIVe TapeS
•	easy	to	tear	off		by	hand	–	no	need	to	use	scissors
•	for coloring with permanent alcohol-based markers 

or with pens: GraND Fluo Gr-91-6 and Carioca Fiorella 
(leave the work to dry after coloring)

•	size 48 mm x 5 m

 STICKerS
•	stickers sets
•	set contains 4 sheets

Artykuły plastyczne

 TaŚmy dekoraCyjne
• odrywane ręcznie bez konieczności użycia nożyczek
• do kolorowania markerami permanentnymi na bazie 

alkoholu oraz długopisami: GRAND Fluo GR-91-6 
lub Carioca Fiorella (dekorację należy pozostawić 
do wyschnięcia)

• rozmiar 48 mm x 5 m

 nakLejki
• albumy z naklejkami
• album zawiera 4 arkusze
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INDEKS
INDeX

rodzaj
TYpe

EAN
BarCODe

150-1387 Traditional Indian

150-1391 Doodle Patterns

150-1384 Colorful Christmas

150-1386 Rock Your Mind

150-1385 Mind&Spirit

150-1390 Moments

150-1392 Postcards

 COLOrING BOOKS
•	inspiring patterns for coloring
•	suitable	for	coloring	with	color	pencils	and	fi	ber	pens

Artykuły plastyczne

 ksiĄŻki do koLoroWania
• unikatowe, inspirujące ilustracje do kolorowania
• papier zapewnia odpowiednią powierzchnię do malowania kredkami ołówkowymi lub pisakami

CoLorFuL CHrisTmas
• rozmiar: 23 x 23 cm, 120 g/m2

• 128 stron, 64 kolorowanki
• zadruk jednostronny
•	size: 23 x 23 cm, 120gsm
•	128 pages, 64 patterns
•	one-side printing

mind&sPiriT
• rozmiar: 21,5 x 28,5 cm, 120 g/m2

• 200 stron, 200 kolorowanek
• zadruk dwustronny
•	size: 21,5 x 28,5 cm, 120gsm
•	200 pages, 200 patterns
•	double-side printing

momenTs
• rozmiar: 21,5 x 28,5 cm, 120 g/m2

• 200 stron, 200 kolorowanek
• zadruk dwustronny
•	size: 21,5 x 28,5 cm, 120gsm
•	200 pages, 200 patterns
•	double-side printing

PosTCards
• pocztówki do kolorowania
• z jednej strony wzór do kolorowania, 

z drugiej miejsce na dane adresowe
• rozmiar: 12 x 18 cm, 260 g/m2

• 34 strony, 17 pocztówek
•	coloring postcards
•	one side: pattern for coloring, 

other side: place for address
•	size: 12 x 18 cm, 260gsm
•	34 pages, 17 postcards

doodLe PaTTerns
• rozmiar: 21 x 21 cm, 80 g/m2

• 200 stron, 100 kolorowanek
• zadruk jednostronny 
•	size: 21 x 21 cm, 80gsm
•	200 pages, 100 patterns
•	one-side printing

roCk your mind
• rozmiar: 21,5 x 28,5 cm, 120 g/m2

• 200 stron, 200 kolorowanek
• zadruk dwustronny
•	size: 21,5 x 28,5 cm, 120gsm
•	200 pages, 200 patterns
•	double-side printing

TradiTionaL indian
• rozmiar: 21 x 21 cm, 120 g/m2

• 128 stron, 64 kolorowanki
• zadruk jednostronny
•	size: 21 x 21 cm, 120gsm
•	128 pages, 64 patterns
•	one-side printing

188



sztuk
pcs

12

sztuk
pcs

12
sztuk
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INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

150-1389

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

150-1388

Creative materials

 COLOrING SeTS
•	coloring book in elegant cardboard box, together with FIOreLLO coloring utensils
•	excellent as a gift
•	ready-to-use: open and color

•	set includes:
rock Your Mind book
triangular color pens 12 colors
triangular color pencils 14 colors

•	set includes:
Traditional Indian book
triangular color pens 12 colors

 zesTaWy do koLoroWania
• książka do kolorowania w eleganckim pudełku, z przyborami FIORELLO do kolorowania
• znakomity pomysł na prezent
• gotowy zestaw kreatywny - rozpakuj i koloruj

Gr-kr08
• w zestawie:

książka Rock Your Mind
pisaki trójkątne 12 kolorów
kredki ołówkowe 14 kolorów

Gr-kr07
• w zestawie:

książka Traditional Indian
pisaki trójkątne 12 kolorów
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sztuki
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elementów
elements

39

INDEKS
INDeX

rodzaj
TYpe

EAN
BarCODe

170-2341 Adventures

170-2342 City & Jungle

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2304*
*

 CreaTIVe SeT Gr-Kr01 
– GreeTING CarDS

•	make your own individual greeting cards
•	set contains: 

4 paper cards 13,5 x 13,5 cm + envelopes
liquid glue, two tips
glitter glue 3 colors
glitter powder 8 colors
glitter pens 6 colors
2 x creative punch / assorted shapes
micro pens 6 colors
confetti sequins 5 types

 SeT OF pUZZLeS FOr COLOrING
•	large cardboard puzzles with patterns for coloring
•	double-sided – two patterns
•	size of image: 70x100cm
•	washable color pens
•	set contains:
24	Carioca	Joy	color	pens	with	fi	ne	tip
12 Carioca Jumbo color pens with maxi tip
35 puzzles

while stock lasts

Artykuły plastyczne

 zesTaW kreaTyWny Gr-kr01
– karTki okoLiCznoŚCioWe

• zestaw do samodzielnego przygotowania ozdobnych kartek
• zestaw zawiera: 

4 kartki 13,5 x 13,5 cm + koperty
klej w płynie
klej z brokatem 3 kolory
sypki brokat 8 kolorów
długopisy brokatowe 6 kolorów
2 x dziurkacz ozdobny / różne wzory
pisaki kieszonkowe 6 kolorów
cekiny confetti 5 rodzajów

 zesTaW PuzzLe do koLoroWania
• duże kartonowe puzzle z konturami do kolorowania
• dwustronne – dwa wzory
• rozmiar puzzli po złożeniu: 70x100 cm
• łatwo zmywalne pisaki
• zestaw zawiera: 

24 pisaki Carioca Joy z cienką końcówką
12 pisaków Carioca Jumbo z grubą końcówką
35 puzzli

do wyczerpania zapasów
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INDeX

rodzaj
TYpe

ZAWIERA
CONTaINS

koLory
COLOrS

EAN
BarCODe

170-2344 Bravo 192 pisaki
192 felt tip pens 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

170-2345 Jumbo 144 pisaki
144 felt tip pens 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2343

Creative materials

 COLOrING SeT COLOr & pLaY
•	boards with black patterns for coloring
•	elements signed with numbers of colors – color accordingly 

to guide or freely
•	washable color pens
•	set contains:
36	Carioca	Joy	color	pens	with	fi	ne	tip
12 Carioca Jumbo color pens with maxi tip
4 boards for cutting and coloring

 SCHOOL SeTS
•	fi	bre	tip	6	mm	thick
•	point-blocked – not possible to push it inside
•	high quality vivid ink, water-based
•	superwashable ink – easy to remove from skin or fabric 

with water only
•	safe ventilated plug enables breathing if swallowed

 zesTaW 3d do koLoroWania CoLor & PLay
• plansze z czarnymi konturami do kolorowania
• elementy oznaczone liczbami kolorów – do kolorowania 

według wzoru lub dowolnie
• łatwo zmywalne pisaki
• zestaw zawiera: 

36 pisaków Carioca Joy z cienką końcówką
12 pisaków Carioca Jumbo z grubą końcówką
4 plansze do wycinania i kolorowania

 zesTaWy szkoLne
• poliestrowa końcówka o grubości 6 mm
• końcówka wyposażona w blokadę – nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka
• wysokiej jakości, wyrazisty tusz na bazie wody
• tusz łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody
• bezpieczna wentylowana zatyczka umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia
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biały
white

170-1614

pomarańczowy
orange

170-1617

jasnoróżowy
light pink

170-1608

jasnoniebieski
light blue

170-1982

ciemnofioletowy
dark violet

170-1980

morski
sea green

170-2312

jasnożółty
light yellow

170-1987

ciemnopomarańczowy
dark orange

170-1984

różowy
pink

170-1609

niebieski
blue

170-1616

jasnozielony
light green

170-1986

błękitny
sky blue

170-2311

żółty
yellow

170-1612

czerwony
red

170-1607

ciemnoróżowy
dark pink

170-1985

ciemnoniebieski
dark blue

170-1983

szary
grey

170-2314

chabrowy
mauve blue

170-2310

łososiowy
salmon pink

170-1878

bordowy
maroon

170-1988

fioletowy
violet

170-1877

granatowy
navy blue

170-1615

oliwkowy
olive green

170-2313

srebrny
silver

170-1619

złoty
golden

170-1618

zestaw 1
set 1

170-1605

zestaw 2
set 2

170-1606

ciemnoczerwony
dark red

170-2309

pomarańczowy jasny
light orange

170-2308

ciemnożółty
dark yellow

170-2307

jasnobrązowy
light brown

170-1981

brązowy
brown

170-1876

zielony
green

170-1611

czarny
black

170-1613

ciemnozielony
dark green

170-1610

 Crepe paper
•	sheet size: 200x50 cm
•	corrugation: 60%
•	conforms to nonylphenol content standards
•	packaging 10 rolls

Artykuły plastyczne

 BiBuła dekoraCyjna marszCzona
• wymiary arkusza: 200x50 cm
• marszczenie: 60%
• spełnia normy dot. zawartości nonylphenolu
• opak. 10 rolek
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INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-1989

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2346

INDEKS
INDeX

EAN
BarCODe

170-2328

zestaw 1
set 1

170-2300

zestaw 2
set 2

170-2301

Creative materials

 TISSUe paper
•	sheet size: 50x35 cm
•	roll: 12 sheets of tissue paper (12 colors)
•	packaging 5 rolls

 TISSUe paper paD
•	sheet format: a4
•	60 sheets of tissue paper 

(5x12 colors)

 SHOrT Crepe paper
•	sheet size: 200x25 cm
•	corrugation: 60%
•	conforms to nonylphenol content standards
•	packaging 10 rolls

 BaLLOONS eMOTS
•	made of 100% durable natural latex
•	12 pcs., size 12”

 BiBuła Gładka
• wymiary arkusza: 50x35 cm
• rolka: 12 arkuszy gładkiej bibuły (12 kolorów)
• opak. 5 rolek

 BiBuła Gładka – BLok
• format A4
• blok zawiera 60 arkuszy gładkiej bibuły (5x12 kolorów)

 BiBuła dekoraCyjna krÓTka
• wymiary arkusza: 200x25 cm
• marszczenie: 60%
• spełnia normy dot. zawartości nonylphenolu
• opak. 10 rolek

 BaLony emoTy
• wykonane w 100% z wytrzymałego naturalnego lateksu
• opak. 12 sztuk, rozmiar 12”
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INDEKS
INDeX

ProdukT
prODUCT

oPak.
pKG.

EAN
BarCODe

170-1601 pompka
pump

1 szt.
1 pc.

170-1687 nakładka
cap

100 szt.
100 pcs.

170-1686 patyczek
stick

100 szt.
100 pcs.

INDEKS
INDeX

rodzaj
TYpe

oPak.
pKG.

EAN
BarCODe

170-1595 „bomba wodna”
water bomb

120 szt.
120 pcs.

170-1597 długie do modelowania
modelling balloons

100 szt.
100 pcs.

170-1598 piłki
punch balls

4 szt.
4 pcs.

biały perłowy
white pearl

10” 170-1562

12” 170-1578

metaliczne
metallic

10” 170-1678

12” 170-1684

pastelowe
pastel

10” 170-1673

12” 170-1681

neonowe
neon

10” 170-1604

jasnozielony
light green

10” 170-1685

12” 170-1683

czerwony
red

10” 170-1587

12” 170-1588

kremowy
cream

10” 170-1589

12” 170-1582

zielony
green

10” 170-1566

12” 170-1585

niebieski
blue

10” 170-1565

12” 170-1646

jasnożółty
light yellow

10” 170-1676

12” 170-1682

złoty
golden

10” 170-1568

12” 170-1586

różowy
pink

10” 170-2122

12” 170-2121

 FaNCY BaLLOONS

 BaLLOON aCCeSSOrIeS

 TraDITIONaL BaLLOONS
•	100% natural rubber
•	diff	erent	sizes	and	colors	available
•	bag of 100 pcs.

Artykuły plastyczne

 akCesoria do BaLonÓW

 BaLony TradyCyjne
• wykonane w 100% z wytrzymałego naturalnego lateksu
• dostępne w różnych rozmiarach i kolorach
• pakowane po 100 szt.

meTaLiCzne MeTaLLIC

zesTaWy koLorysTyCzne
• miks kolorów balonów metalicznych, pastelowych lub neonowych

COLOr SeTS
•	assorted metallic, pastel or neon colors

 BaLony FanTazyjne
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Arts

pastele suche 196 dry pastels

pastele olejne 196 oil pastels

farby akwarelowe 197 water colors

farby olejne 197 oil colors

farby akrylowe 198 acrylic colors

farby gwasz 198 gouache colors

pędzle artystyczne 199 artistic brushes

palety malarskie 202 palettes

tuby kreślarskie 202 drawing tubes

węgiel rysunkowy 203 charcoal

ołówki i gumki 204 artistic pencils, erasers

papier fakturowany 205 textured paper

bloki malarskie 205 artistic pads

Artykuły artystyczne



INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

OPAK.
PKG.

EAN
BARCoDe

170-2090 F2012 12 kol.
12 col.

170-2091 F2024 24 kol.
24 col.

170-1887 F2048 48 kol.
48 col.

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

OPAK.
PKG.

EAN
BARCoDe

170-1884 e1220 12 kol.
12 col.

170-1885 e1223 16 kol.
16 col.

170-1886 e1225 25 kol.
25 col.

 DRY PAsteLs
• dry, square pastels for romantic drawings on paper
• square cross-section
• intensive, saturated colors
• square shape and side grip enable to cover large areas 

with one stroke
• colors can be mixed and shaded
• use fi xative to avoid smudging

 oIL PAsteLs
• round cross-section
• enable to draw fl uently and smoothly
• durable – resistant to breaking
• colors can be put on one another and corrected 

with turpentine as a solvent
• paintings are durable and resistant to light

Artykuły artystyczne

 PASTELE SUCHE
• suche kredki do nastrojowych rysunków na papierze
• przekrój kwadratowy
• intensywne, nasycone kolory
• kwadratowy kształt i boczne ułożenie kredki pozwala 

na pokrywanie dużych obszarów za jednym pociągnięciem
• można mieszać i cieniować kolory
• aby uniknąć rozmazania rysunku, należy użyć utrwalacza

 PASTELE OLEJNE
• przekrój okrągły
• umożliwiają płynne, gładkie rysowanie
• kredki są wytrzymałe – niełatwo je złamać
• kolory można nakładać na siebie i korygować, 

używając terpentyny jako rozpuszczalnika
• obrazy są trwałe i odporne na światło
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5
ml

12
ml

12
ml

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

OPAK.
PKG.

poJEMNoŚĆ
CAPACItY

EAN
BARCoDe

170-1907 e1325 12 kol.
12 col.

5 ml
5 ml

170-1908 e1336B 12 kol.
12 col.

12 ml
12 ml

170-1909 e1338B 18 kol.
18 col.

12 ml
12 ml

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

OPAK.
PKG.

EAN
BARCoDe

170-1915 e1386B 12 kol.
12 col.

170-1916 e1388B 18 kol.
18 col.

Arts

 WAteR CoLoRs
• transparent paints
• colors may be mixed directly on paper
• water-soluble
• for light and ethereal pictures, landscapes, portraits 

painted on porous paper
• durable metal tubes prevent paints from drying

 oIL CoLoRs
• made of durable pigments, pulp consistency
• can be retouched
• colors remain fresh for long
• for painting on grounded canvas, wooden board, fi breboard, 

chipboard, metal
• allow to obtain matt or glossy eff ect, translucence or color passage 

and to create complex structure
• brushes should be washed in turpentine
• durable metal tubes prevent paints from drying

 FARBY AKWARELOWE
• farby transparentne
• mogą być mieszane bezpośrednio na papierze
• łatwo rozpuszczalne w wodzie
• przeznaczone do lekkich, zwiewnych obrazków, pejzaży, 

portretów malowanych na porowatym papierze
• pakowane w trwałe, aluminiowe tubki, chroniące przed 

wysychaniem i zapobiegające ulatnianiu się zapachu farb

 FARBY OLEJNE
• z trwałych pigmentów, mają konsystencję pasty
• dokładnie kryją, można je retuszować
• namalowane obrazy długo zachowują świeże kolory
• przeznaczone do malowania na zagruntowanym płótnie, deskach, 

płytach pilśniowych, płytach wiórowych, metalu
• pozwalają uzyskać efekt matu lub błysku, półprzezroczystości, 

przenikania barw i tworzenia złożonych struktur
• po zakończonej pracy pędzle należy umyć w terpentynie
• pakowane w trwałe, aluminiowe tubki, chroniące przed 

wysychaniem i zapobiegające ulatnianiu się zapachu farb
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30
ml

12
ml

12
ml

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

OPAK.
PKG.

poJEMNoŚĆ
CAPACItY

EAN
BARCoDe

170-2153 81306B 6 kol.
6 col.

30 ml
30 ml

170-1910 812B 12 kol.
12 col.

12 ml
12 ml

170-1911 818B 18 kol.
18 col.

12 ml
12 ml

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

OPAK.
PKG.

EAN
BARCoDe

170-1912 7312B 12 kol.
12 col.

170-1913 7318B 18 kol.
18 col.

 ACRYLIC CoLoRs
• fast drying, no cracking
• excellent air circulation
• resistant to humidity
• fade-resistant – colors remain durable and vivid
• for painting and writing on paper, wood, fabric, cement, bamboo
• brushes should be washed or soaked in water
• durable metal tubes prevent paints from drying

 GoUACHe CoLoRs
• water-borne paint with addition of chalk 

which makes it opaque
• possibility of applying mulitple layers enables to correct 

painting
• when dried up, colors brighten and surface becomes matt
• for painting posters, delicate ornaments, book illustrations, 

drafts for oil paintings
• best eff ect on smooth paper, white or colored cardboard 

thick enough to prevent from soaking through
• durable metal tubes prevent paints from drying

Artykuły artystyczne

 FARBY AKRYLOWE
• dobrze i szybko schną, nie pękają
• doskonale przepuszczają powietrze
• odporne na wilgoć
• odporne na blaknięcie – kolory są intensywne i trwałe
• przeznaczone do malowania, pisania na papierze, drewnie, 

materiałach, cemencie, bambusie
• po zakończonej pracy pędzle należy umyć lub zamoczyć w wodzie
• pakowane w trwałe, aluminiowe tubki, chroniące 

przed wysychaniem i zapobiegające ulatnianiu się zapachu farb

 FARBY GWASZ
• farba wodna z domieszką kredy, nadającej właściwości kryjące
• możliwość nakładania warstw pozwala na korekty obrazu
• po wyschnięciu kolory jaśnieją, a powierzchnia jest matowa
• przeznaczone do malowania plakatów, delikatnych wzorów, ilustracji 

książek, szkiców do obrazów olejnych
• najlepiej malować na papierze gładkim, kartonie, tekturze białej 

lub kolorowej o odpowiedniej grubości, by uniknąć przesiąkania farb
• pakowane w trwałe, aluminiowe tubki, chroniące przed wysychaniem 

i zapobiegające ulatnianiu się zapachu farb
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rozmiar
size

1,3,5,
7,9,11

rozmiar
size

2,4,6,
8,12

rozmiar
size

2,4,6,
8,10,12

rozmiar
size

2,4,6,
8,10,12

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1420

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1421

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-2257

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-2258

Arts

 BRUsHes GR-252 A
• artistic, precise
• wooden handle, metal ferrule, goat bristle
• blister card 6 pcs.

 BRUsHes GR-252 B
• artistic, precise
• wooden handle, metal ferrule, goat bristle
• blister card 6 pcs.

 BRUsHes GR-B212-5
• for oil paints and water color
• artistic, 2 fl at and 3 pointy
• wooden handle, metal ferrule
• bright – bristle, yellow – goat
• blister card 5 pcs.

 BRUsHes GR-B212-6
• for oil paints and water color
• artistic, 3 fl at and 3 round
• wooden handle, metal ferrule
• bright – bristle, brown – horsehair
• blister card 6 pcs.

 pĘdZlE Gr-252 a
• artystyczne, precyzyjne
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, kozie włosie
• opak. blister 6 szt.

 pĘdZlE Gr-252 B
• artystyczne, precyzyjne
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, kozie włosie
• opak. blister 6 szt.

 pĘdZlE Gr-B212-5 
• do farb olejnych i akwareli
• artystyczne: 2 płaskie i 3 szpiczaste
• drewniana rękojeść, metalowe okucie
• jasne włosie – szczecina, żółte włosie – kozie
• opak. blister 5 szt.

 pĘdZlE Gr-B212-6
• do farb olejnych i akwareli
• artystyczne: 3 płaskie i 3 okrągłe
• drewniana rękojeść, metalowe okucie
• jasne włosie – szczecina, ciemne włosie – końskie
• opak. blister 6 szt.
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rozmiar
size

1–12
rozmiar

size

1–12

rozmiar
size

0,2,4,6,8,
10,12,14,16

rozmiar
size

0,2,4,6,8,
10,12,14,16

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1419

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1414

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1426

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1415

 BRUsHes GR-252
• artistic, precise
• wooden handle, metal ferrule, goat bristle
• blister card 12 pcs.

 BRUsHes GR-582
• for water color and retouche
• artistic, round
• wooden handle, metal ferrule, bristle
• blister card 12 pcs.

 BRUsHes GR-882 Y
• for water color and retouche
• artistic, round
• wooden handle, metal ferrule, bristle
• blister card 9 pcs.

 BRUsHes GR-882 B
• for water color
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, bristle
• blister card 9 pcs.

Artykuły artystyczne

 pĘdZlE Gr-252
• artystyczne, precyzyjne
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, kozie włosie
• opak. blister 12 szt.

 pĘdZlE Gr-582
• do akwareli i retuszu
• artystyczne, okrągłe
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, szczecina
• opak. blister 12 szt.

 pĘdZlE Gr-882 Y
• do akwareli i retuszu
• artystyczne, okrągłe
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, szczecina
• opak. blister 9 szt.

 pĘdZlE Gr-882 B
• do farb akwarelowych
• artystyczne, płaskie
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, szczecina
• opak. blister 9 szt.
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rozmiar
size

0,4,8,
12,16

rozmiar
size

2,4,6,
8,10,12

rozmiar
size

1–12
rozmiar

size

1,3,5,
7,9,11

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1424

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1422

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1423

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1425

Arts

 BRUsHes GR-685 B
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, bristle
• blister card 6 pcs.

 BRUsHes GR-577 A
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, bristle
• blister card 5 pcs.

 BRUsHes GR-579
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, bristle
• blister card 12 pcs.

 BRUsHes GR-685 A
• for oil paints
• artistic, fl at
• wooden handle, metal ferrule, bristle
• blister card 6 pcs.

 pĘdZlE Gr-685 B
• do farb olejnych
• artystyczne, płaskie
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, szczecina
• opak. blister 6 szt.

 pĘdZlE Gr-577 a
• do farb olejnych
• artystyczne, płaskie
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, szczecina
• opak. blister 5 szt.

 pĘdZlE Gr-579
• do farb olejnych
• artystyczne, płaskie
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, szczecina
• opak. blister 12 szt.

 pĘdZlE Gr-685 a
• do farb olejnych
• artystyczne, płaskie
• drewniana rękojeść, metalowe okucie, szczecina
• opak. blister 6 szt.
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GR-0133

GR-0108

GR-0070

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

ROZMIAR
sIZe

EAN
BARCoDe

170-1995 G83303 21,5x30 cm
21,5x30 cm

170-1996 G83304 30x40 cm
30x40 cm

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

ROZMIAR
sIZe

EAN
BARCoDe

170-1994 G83313 21,5x30 cm
21,5x30 cm

170-1993 G83314 30x40 cm
30x40 cm

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

ŚrEdNiCa
DIAMeteR

dŁuGoŚĆ
LenGtH

EAN
BARCoDe

170-2336 GR-0070 Ø 7 cm
Ø 7 cm

46–70 cm
46–70 cm

170-1917 GR-0108 Ø 8,5 cm
Ø 8,5 cm

64–108 cm
64–108 cm

170-1918 GR-0133 Ø 11 cm
Ø 11 cm

78–133 cm
78–133 cm

ovAL PALette ReCtAnGULAR PALette

 PAIntInG PALettes
• wooden palettes for mixing paints
• foiled

 DRAWInG tUBes
• made of durable material
• with shoulder strap
• durable, lightweight

Artykuły artystyczne

 PALETY MALARSKIE
• drewniane podkłady do mieszania farb
• produkt foliowany

PALETA OWALNA palEta prostokĄtNa

 tuBY krEŚlarskiE
• wykonane z trwałego tworzywa sztucznego
• posiadają pasek na ramię
• lekkie i wytrzymałe
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10 mm
±1

4-5 mm 5-7 mm 7-9 mm

3 mm

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

ROZMIAR
sIZe

EAN
BARCoDe

170-1889 C7331 Ø 4–5 mm
Ø 4–5 mm

170-1890 C7332 Ø 5–7 mm
Ø 5–7 mm

170-1891 C7333 Ø 7–9 mm
Ø 7–9 mm

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

ROZMIAR
sIZe

EAN
BARCoDe

170-1888 C7345 Ø 10 ± 1 mm
Ø 10 ± 1 mm

INDEKS
InDeX

SYMBOL
sYMBoL

KOLOR
CoLoR

twardoŚĆ
HARDness

EAN
BARCoDe

170-1893 C7300-6  czarny
black

miękki
soft

170-1894 C7304H  szary
grey

średnio twardy
medium hard

Arts

 nAtURAL CHARCoAL
• drum 25 pcs.

 nAtURAL CHARCoAL
• box 5 pcs.

 CHARCoAL In WooD
• box 12 pcs.

charcoal in wood is to be sharpened with knife 
or with steel alloy cutter; traditional blade 
sharpener may shatter soft charcoal lead

 wĘGiEl NaturalNY
• pakowany po 25 szt.

 wĘGiEl NaturalNY
• pakowany po 5 szt.

 wĘGiEl w drEwNiE
• pakowany po 12 szt.

węgiel w drewnie należy temperować nożykiem 
lub temperówką ślimakową; tradycyjna 
temperówka może kruszyć miękki grafi t węglowy
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5,6 mm 6B 4B 6B5,6 mm

wkład ołówek
lead pencil

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1905

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1906

INDEKS
InDeX

EAN
BARCoDe

170-1883

 PenCIL G873056
• popular mechanical pencil
• durable metal gravity mechanism
• plastic hexagonal casing
• for students of arts, cartoonists, 

graphics & amateurs

 set G873256
• mechanical pencil and 6 leads

 KneADABLe ARtIstIC eRAseR C6142
• professional eraser for removing and brightening dry pastels, charcoal, 

sepia, soft pencils (4B-8B) and other soft techniques
• erase (brighten) by applying and peeling off  eraser in retouched area
• when dirty, mash and re-mold eraser
• size: 44x35x10 mm
• box 24 pcs.

Artykuły artystyczne

 oŁówEk kuBuŚ G873056
• popularny ołówek mechaniczny potocznie zwany „Kubuś”
• trwały metalowy mechanizm grawitacyjny
• plastikowa sześciokątna oprawka
• niezbędny dla studentów kierunków plastycznych, 

rysowników, grafi ków i amatorów

 GUMKA CHLEBOWA C6142
• profesjonalna gumka przeznaczona do usuwania i rozjaśniania pasteli suchych 

oraz węgla, sepii, miękkich ołówków (4B-8B) i innych miękkich technik suchych
• wycieranie (rozjaśnianie) odbywa się poprzez przykładanie i odrywanie gumki 

w miejscu retuszu
• po zabrudzeniu gumki należy ją rozgnieść i ponownie uformować
• wymiary: 44x35x10 mm
• pakowana po 24 szt.

 ZESTAW G873256
• ołówek Kubuś i 6 wkładów
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g/m2

gsm

220 A4 drukarki 
atramentowe

ink jet

drukarki laserowe 
laser jet

kserokopiarki
copiers

g/m2

gsm

300

g/m2

gsm

220
A4+

A4+
A3+ A2

EAN
BARCoDe

01 Girasole
150-1145

10 Tabacco
150-1154

18 Pistacchio
150-1162

27 Viola
150-1171

05 Rubino
150-1149

15 Piombo
150-1159

24 Turchese
150-1168

31 Rosa
150-1175

02 Cedro
150-1146

11 Avorio
150-1155

20 Pino
150-1164

28 Indigo
150-1172

07 Caff e
150-1151

16 Nero
150-1160

25 Oceano
150-1169

32 Ciclamino
150-1176

08 Cioccolato
150-1152

17 Verde
150-1161

26 Cobalto
150-1150

03 mandarino
150-1147

12 Camoscio
150-1156

22 Bianco
150-1166

29 Lilla
150-1173

04 Scarlatto
150-1148

13 Grigio
150-1157

23 Azzurro
150-1167

30 Salmone
150-1174

INDEKS
InDeX

FORMAT
FoRMAt

ROZMIAR
sIZe

ZAWIERA
sHeets

EAN
BARCoDe

150-1210 A4+ 270x297 mm
270x297 mm

10 ark.
10 sheets

150-1206 A3+ 300x420 mm
300x420 mm

10 ark.
10 sheets

150-1325 A2 420x594 mm
420x594 mm

10 ark.
10 sheets

INDEKS
InDeX

KOLOR
CoLoR

FORMAT
FoRMAt

ROZMIAR
sIZe

ZAWIERA
sHeets

EAN
BARCoDe

150-1207 biały
white A4+ 270x297 mm

270x297 mm
20 ark.
20 sheets

150-1324 5 kol. x 4 ark.
5 col. x 4 sheets A4+ 270x297 mm

270x297 mm
20 ark.
20 sheets

Arts

 PRIsMA teXtUReD PAPeR
• textured paper
• for artistic printing, screen printing, intaglio printing
• for leafl ets, advertising materials, calendars, posters, catalogs, 

greeting cards, business cards, passe-partout, book covers, etc.
• packaging: 50 sheets

 ARt DeCo WAteR CoLoR PAPeR
• two-side textured paper
• for water color and etching

 ARt DeCo PAsteL PAPeR
• for pastel, pencil, charcoal

 PAPIER PRISMA
• faktura chmurkowa
• techniki: wydruki artystyczne, sitodruk, druk wklęsły
• przeznaczenie: ulotki, materiały reklamowe, 

kalendarze, plakaty, katalogi, karty okolicznościowe, 
wizytówki, passe-partout, oprawy książek itp.

• opakowanie zawiera 50 arkuszy

 BLOKI MALARSKIE ART DECO 
AKWARELA

• papier dwustronnie fakturowany
• przeznaczone do akwareli i akwaforty

 BLOKI MALARSKIE ART DECO 
PASTELA

• przeznaczone do pasteli, ołówka i węgla
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 lista produktów

akcesoria do balonów ............................194
aktówki harmonijkowe ............................ 44
atrament ...........................................140
automatyczny podajnik do taśmy  .............. 63
balony .........................................193-194
bibuła  .........................................192-193
bloki malarskie  ...................................205
bloki rysunkowe ...................................103
bloki techniczne...................................103
bruliony .............................................101
cekiny confetti  ..............................183-185
cekiny oczka .......................................182
chusteczki czyszczące ............................113
Ciasto-Pianka ......................................172
cienkopisy ..........................................138
cyrkle ............................................ 85-87
datowniki  ........................................... 79
deski z klipem ...................................... 44
długopis na sprężynce ............................129
długopis Touch Pen................................129
długopisy automatyczne ....................122-128
długopisy CARIOCA Fiorella ......................132
długopisy Corvina .................................132
długopisy do tatuaży .............................163
długopisy FLUO ....................................132
długopisy wielokolorowe .........................131
długopisy wymazywalne Corretto ..............130
długopisy żelowe ..................................133
dzienniki korespondencyjne .....................102
dziurkacze Alpha ................................... 12
dziurkacze Dynamic ............................... 10
dziurkacze Energy ...................................9
dziurkacze Galaxy ................................. 14
dziurkacze In-Touch .................................6
dziurkacze metalowe .......................... 16-17
dziurkacze Omax  .................................. 15
dziurkacze Save Force ..............................8
dziurkacze SOFTouch ................................7
dziurkacze specjalistyczne ................... 18-20
dziurkacze z metalową konstrukcją......... 17-18
ekierki ............................................... 89
etykiety do metkownic ............................ 96
etykiety samoprzylepne....................... 94-95
farby akrylowe ....................................198
farby akwarelowe ............................165-166
farby akwarelowe Maries ........................197
farby do malowania palcami ....................165
farby do tkanin ....................................162
farby do twarzy ...................................163
farby gwasz ........................................198
farby olejne ........................................197
farby plakatowe ...................................166
farby tempery .....................................164
farby w pędzlach  .................................165
farby witrażowe Glass Deco ................173-176
flety .................................................. 83
folia bąbelkowa .................................... 77
folia stretch ......................................... 77
gąbka do tablic suchościeralnych ..............114
grafity do ołówków automatycznych ...........137
gumka chlebowa  .................................204
gumki do wymazywania ........................... 80
gumki recepturki ............................... 35,78
gwizdek  ............................................. 83
identyfikatory....................................... 76
kalkulator graficzny...............................112
kalkulator naukowy ...............................112
kalkulatory biurowe .........................107-112
kalkulatory kieszonkowe .........................106
kasetki na pieniądze  .............................. 55
kątomierze .......................................... 89
klej biały White Craft ............................. 60
klej odlepialny w sprayu  ......................... 60
klej One Fix ......................................... 61
kleje w płynie ...................................... 60
kleje w sztyfcie ................................ 58-59
kleje z brokatem Fiorello ...................181-182
kleje z brokatem Glitter Glue .............177-179
klipy .............................................. 31,35
kołobruliony .......................................101
kołozeszyty ........................................100
koperty z gumką ................................... 40
koperty z zamkiem strunowym .............. 39-40
koperty zatrzaskowe .......................... 38-39

korektory Grand ..............................119-120
korektory Oval ................................116-118
kostka biurowa biała .............................103
kredki artystyczne COLORIX .....................151
kredki do szkła ....................................163
kredki ołówkowe .............................146-149
kredki Plastello ....................................150
kredki świecowe .............................149-150
kredki wykręcane .................................151
kredy ................................................. 84
książki do kolorowania ...........................188
kubek niekapek ....................................166
liczydła .............................................. 82
linijki ............................................. 90-92
linijki elastyczne ................................... 90
magiczny piasek ...................................169
magnesy ......................................... 35-36
markery olejowe ..................................144
markery permanentne  ......................142-143
markery tablicowe ................................143
masa mocująca ..................................... 61
masa plastyczna CIASTO-PLASTO® .........170-172
masy magiczne ....................................168
naboje do piór .....................................139
naklejki .............................................186
notatniki z gumką .................................101
notesy samoprzylepne............................104
noże do kopert ..................................... 74
noże do papieru ................................ 75-76
nożyczki biurowe............................... 68-69
nożyczki dekoracyjne ............................. 74
nożyczki plastikowe ............................... 73
nożyczki szkolne ............................... 70-73
nożyczki-zwierzaki ................................. 72
numeratory  ......................................... 79
oklejarki do taśmy pakowej ...................... 65
ołówek Kubuś ......................................204
ołówek stolarski  ..................................136
ołówki ...............................................136
ołówki automatyczne .............................136
ołówki techniczne.................................137
ostrza do noży ...................................... 74
palety malarskie ..................................202
papier Prisma ......................................205
papiery fotograficzne......................... 97-100
pastele olejne .....................................196
pastele suche ......................................196
patyczki do liczenia ............................... 82
pędzle artystyczne ...........................199-201
pędzle szkolne ................................166-167
pianka czyszcząca ................................114
pinezki „flagi” ...................................... 33
pinezki biurowe ................................ 31,33
pinezki tablicowe .............................. 31,34
pinezki tapicerskie ................................. 33
pióra ................................................139
pisaki ...........................................152-153
pisaki kreatywne .............................154-161
plastelina ...........................................167
płyn do ekranów ..................................113
płyn do tablic suchościeralnych  
i ceramicznych ....................................114
płyn do usuwania etykiet ........................114
podstawki do książek .............................. 49
poduszki do pieczątek i stempli ................. 80
pojemniki na dokumenty ......................... 45
pojemniki na spinacze  ............................ 33
przekładki indeksujące ............................ 43
przyborniki płaskie ................................. 45
przyborniki plastikowe ........................ 51-52
przyborniki z siatki metalowej ............... 46-50
pudełka na wizytówki ............................. 56
rozszywacze ........................................ 28
skoroszyty ....................................... 40-42
skorowidze alfabetyczne ........................102
spinacze ......................................... 30,33
spinacze kolorowe ............................. 30,32
spinacze zebra ..................................... 32
sprężone powietrze ...............................113
sypki brokat ........................................180
szafki metalowe .................................... 53
szafki plastikowe ................................... 54
szkło powiększające ............................... 83
szpilki ............................................ 31,34

szuflady na dokumenty  ........................... 45
tablice korkowe .................................... 56
taśma gęsia skórka ............................ 61,120
taśmy biurowe ...................................... 62
taśmy biurowe z uchwytem ...................... 62
taśmy dekoracyjne...........................186-187
taśmy dwustronne ................................. 66
taśmy lakiernicze .................................. 66
taśmy montażowe.................................. 66
taśmy pakowe .................................. 64-65
taśmy papierowe ................................... 65
teczki harmonijkowe .............................. 44
teczki ofertowe .................................... 43
temperówki  ........................................ 81
temperówki Alpha  ................................. 11
temperówki automatyczne ....................... 11
temperówki z gumką .............................. 80
tuby kreślarskie ...................................202
tusze do pieczątek i stempli ..................... 79
uchwyt na ołówek  ................................. 83
uchwyty do taśmy .................................. 63
węgiel naturalny ..................................203
węgiel w drewnie .................................203
wkład do datownika ............................... 79
wkłady do długopisów .......................134-135
wymazywacz .......................................140
zakładki indeksujące .............................104
zakreślacze ...................................140-141
zerownik ............................................. 85
zestaw Redis ........................................ 85
zestawy do kolorowania ....................189-191
zestawy kreatywne ...............................190
zestawy kreślarskie i geometryczne ........ 88-89
zestawy szkolne ...................................191
zszywacze Alpha ................................... 12
zszywacze Dynamic ................................ 10
zszywacze Energy ....................................9
zszywacze Galaxy .................................. 13
zszywacze In-Touch ..................................6
zszywacze na zszywki #10 ........................ 21
zszywacze na zszywki 24/6, 26/6 ........... 22-25
zszywacze nożycowe .............................. 13
zszywacze Omax ................................... 15
zszywacze Save Force ...............................8
zszywacze SOFTouch.................................7
zszywacze specjalistyczne.................... 26-27
zszywki .......................................... 28-29
zszywki specjalistyczne ........................... 29
zwilżacze do palców ............................... 77
żel czyszczący .....................................113
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abacuses ............................................. 82
adhesive tape with dispenser .................... 62
adhesive tape, double side ....................... 66
adhesive tape, double side foam  ............... 66
adhesive tape, kraft paper gummed  ........... 65
adhesive tape, masking ........................... 66
adhesive tape, office .............................. 62
adhesive tape, packing ....................... 64-65
artistic eraser, kneadable .......................204
ball pen FLUo .....................................132
ball pen refills ................................134-135
ball pens Corvina .................................132
ball pens Fiorella .................................132
ball pens, automatic  .......................122-128
ball pens, erasable ...............................130
ball pens, multicolor .............................131
ball pens, table ...................................129
balloon accessories ...............................194
balloons .......................................193-194
binder clips ..................................... 31,35
brush paint.........................................165
brushes, artistic .............................199-201
brushes, school ...............................166-167
bubble wrap ........................................ 77
calculators, desk ..................................106
calculators, graphical  ...........................112
calculators, pocket ..........................107-112
calculators, scientific  ...........................112
carpenter pencil  .................................136
cash boxes........................................... 55
chalk ................................................. 84
charcoal in wood ..................................203
charcoal, natural .................................203
cleaning gel ........................................113
cleaning wipes .....................................113
clear book  .......................................... 42
clear portfolio ...................................... 40
clear storage envelopes ...................... 39-40
clip report folder .................................. 41
clipboards, plastic ................................. 44
color pencils  .................................146-149
coloring books .....................................188
coloring sets ..................................189-191
compasses ....................................... 85-87
confetti sequins ..............................183-185
cork boards ......................................... 56
correction fluid ...................................119
correction pens Grand ...........................119
correction pens oval .............................116
correction tapes ...................... 116-118, 120
correspondence books ............................102
counting rods ....................................... 82
crayons CoLoRIX ..................................151
crayons Face Deco ................................163
crayons for glass  .................................163
crayons twist-up ..................................150
crayons, wax ..................................149-150
creative set ........................................190
crepe paper ...................................192-193
date stamp refill  .................................. 79
date stamps  ........................................ 79
decorative tapes .............................186-187
desk organizers, wire mesh .................. 46-50
display book ........................................ 43
document cabinets, metal ....................... 53
document cabinets, plastic ...................... 54
document holders .................................. 45
document tray  ..................................... 45
drawing pads ......................................103
drawing tubes .....................................202
eraser  .........................................140-141
erasers ............................................... 80
expanding briefcases .............................. 44
expanding wallets ................................. 44
fabric paints .......................................162
fibre pens .....................................152-161
fineliners ...........................................138
finger dumpers ..................................... 77
finger paints .......................................165
flute .................................................. 83
foam cleaner ......................................114
fountain pens ......................................139
gel pens ............................................133
Glass Deco paints ............................173-176

glitter glue Amos ............................177-179
glitter glue Fiorello .........................181-182
glitter powder .....................................180
glue stick ........................................ 58-59
glue, liquid  ......................................... 60
glue, one Fix  ...................................... 61
glue, spray  ......................................... 60
glue, White Craft  ................................. 60
highlighters ...................................142-143
i-Can-B ..............................................172
i-CLAY® .........................................170-172
index dividers ...................................... 43
indicator tags ......................................104
ink ...................................................140
label removal spray ..............................114
letter indexes .....................................102
letter knife  ........................................ 74
magic clay ..........................................168
magic sand .........................................169
magnets ......................................... 35-36
magnifying glass ................................... 83
markers, paint  ....................................144
markers, permanent  .............................143
markers, whiteboard .............................143
mechanical pencil graphites ....................137
name badge ......................................... 76
name card holders ................................. 56
notebooks  .........................................100
notebooks with rubber band ....................101
numbering machines .............................. 79
office cube .........................................103
office pins ....................................... 31,34
packing tape dispenser ........................... 65
painting cup .......................................166
painting palettes .................................202
paints, acrylic .....................................198
paints, guache .....................................198
paints, oil ..........................................197
paints, poster .....................................166
paints, water color ..........................165-166
paints, water color Maries ......................197
paper clips  ..................................... 30,33
paper clips zebra .................................. 32
paper clips, color .............................. 30,32
paper knife blades ................................. 74
paper knives .................................... 75-76
paper-clip holder .................................. 33
paper, Art Deco  ...................................205
paper, textured Prisma ..........................205
pastels, dry ........................................196
pastels, oil .........................................196
pen cartridges .....................................140
pencil G873056 ....................................204
pencil grip .......................................... 83
pencils ..............................................136
pencils, mechanical ..............................136
pencils, technical .................................137
photo papers .................................. 97-100
plasticine ...........................................167
protractor ........................................... 89
punches Alpha  ..................................... 12
punches Dynamic ................................... 10
punches energy .......................................9
punches Galaxy ..................................... 14
punches Heavy Duty ........................... 19-20
punches In-touch  ....................................6
punches omax  ..................................... 15
punches save Force ..................................8
punches soFtouch ...................................7
punches, metal ................................. 16-17
punches, metal base .......................... 17-18
report files ...................................... 41-42
roller pens .........................................139
rubber bands ................................... 35,78
rulers ............................................ 90-92
rulers, flexible ..................................... 90
school sets .........................................191
scissors ‘Animals’  ................................. 72
scissors, craft ....................................... 74
scissors, office .................................. 68-69
scissors, plastic .................................... 73
scissors, school ................................. 70-73
screen cleaner .....................................113
sharpener + eraser ................................ 80

sharpeners, automatic  ........................... 11
sharpeners .......................................... 81
side load envelopes............................ 38-39
spray duster .......................................113
stamp ink ............................................ 79
stamp pads .......................................... 80
staple removers .................................... 28
stapler plier ........................................ 13
staplers Alpha ...................................... 12
staplers Dynamic ................................... 10
staplers energy .......................................9
staplers for #10 staples ........................... 21
staplers for #24/6, 26/6 staples ............ 22-25
staplers Galaxy ..................................... 13
staplers Heavy Duty ........................... 26-27
staplers In-touch .....................................6
staplers omax ...................................... 15
staplers save Force ..................................8
staplers soFtouch ...................................7
staples ........................................... 28-29
staples, heavy duty ................................ 29
stationery holders, plastic ................... 51-52
stationery organizer ............................... 45
stickers ..................................... 94-95,186
stickers for labeling machines ................... 96
sticky notes ........................................104
sticky tack .......................................... 61
stretch foil .......................................... 77
tape ‘Goose-flesh’ ........................... 61, 120
tape dispensers  .................................... 63
tattoo gel pens ....................................163
technical compass sets ........................ 88-89
technical pads .....................................103
tempera paints ....................................164
thumb tacks .................................... 31,33
thumb tacks for cork boards ................. 31,34
thumb tacks flags .................................. 33
thumb tacks long .................................. 33
touch Pen ..........................................129
triangles ............................................. 89
whistle  .............................................. 83
whiteboard & ceramic board cleaner .........114
whiteboard magnetic eraser  ...................114
wiggle eyes ........................................182
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This catalog is for information purposes only and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code (Art. 66 par. 1) 
of the Republic of Poland. Photos may differ from products available for purchase.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.  
Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić od wizerunku prezentowanego na zdjęciach.
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